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RESUMO 
 
O presente estudo surgiu das experiências vivenciadas por 
bolsistas do PIBID em uma escola do campo pertencente ao 
município de Abaetetuba. Nosso objetivo foi analisar as 
políticas públicas voltadas para a formação de professores do 
campo. Utilizamos as escritas dos professores, estudo de caso 
e também fontes orais.  Logo ficou perceptível que os 
educadores do campo almejam uma política que proporcione 
prática mais eficaz que venha contemplar um melhor ensino e 
aprendizagem. 
  
Palavras-chave: Formação continuada. Políticas públicas. 
Experiência. 
 
ABSTRACT 
 
This study emerged from the experiences lived by PIBID fellows 
in a field school in the municipality of Abaetetuba. Our objective 
was to analyze public policies for the training of field teachers. 
We used the writings of teachers, case study and also oral 
sources. It soon became apparent that educators field target a 
policy that provides more effective practice that will include a 
better teaching and learning. 
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 I INTRODUÇÃO 

O presente estudo surgiu através das atividades realizadas pelos bolsistas do 

subprojeto PIBID¹-Diversidade do campus UFPA de Abaetetuba em uma escola do 

campo, o subprojeto possui como finalidade proporcionar aos discentes durante o 

período de graduação o contato com seu futuro ambiente de trabalho, logo os 

bolsistas são graduando do curso de licenciatura em educação do campo, e atuam 

nas escolas do campo realizando estágios de observações, desenvolvendo oficinas 

que contribuem para o ensino e aprendizagem nas escolas, em contrapartida os 

licenciados adquirem experiências que são essenciais para a profissão do professor, 

pois oportuniza os discentes a conhecer de forma mais intensa o contexto da sala de 

aula e as dificuldades enfrentadas pelos docentes que atuam na educação do campo 

e conseguintemente os bolsistas aprimoram seus conhecimentos e assim vão 

consolidando suas práticas, pois de acordo com GHEDIN: 

Os saberes da experiência não são saberes como os demais eles são formadores 
de todos os demais. É na prática refletida (ação e reflexão) que este conhecimento 
se produz, na inseparabilidade entre teoria e prática. [...] (GHEDIN, 2005p. 135). 

 
Ultimamente a formação de professores passou a ser discutida de forma mais 

intensa, depois de muito tempo aparentemente invisível, para Novóa: 
   

O professor surge nas últimas décadas não mais como meros reprodutores ou 
transmissores de conhecimentos, mas como seres capazes de construir projetos 
que abrangem a diversidade que chegam as salas de aula, porém os mesmos 
necessitam de reconhecimento e condições que propicie o bom desenvolvimento 
dos trabalhos. Por isso que Novóa propõe que a formação de professores só 
ocorrerá de forma eficaz se os professores mais experientes contribuírem para a 
formação dos demais que estão chegando na profissão ,pois somente que vivencia 
um trabalho e possui experiência é capaz de entender  os desafios da 
profissão.(NOVÓA, 2009,p.28). 

 

Foi no decurso dos trabalhos executados nessa escola que passamos a 

perceber a ausência de políticas públicas voltadas para uma formação contínua que 

contemplasse uma prática pedagógica mais eficaz. Sabemos que a educação do 

campo surgiu da luta dos movimentos sociais que passaram a reivindicar seus diretos 

como a reforma agrária e uma educação que atendessem as especificidades dos 

sujeitos campesinos, e quando pensamos em uma formação específica para docentes 

atuantes no campo, regressamos ao seguinte questionamento qual percurso devemos 

seguir para construir uma educação diferenciada para o campo?  Torna-se necessária 

a constituição de um sistema que venham atender a uma formação continuada no 

âmbito na política pública para o campo, contudo precisa-se de uma política e não um 

programa do governo, que tenha como ponto de partida uma política de direitos, para 



 

 

                  

que as atividades docentes possam ser construídas em um novo espaço, que possa 

atingir os ideais. Um dos professores entrevistados aponta que: 

“Sentimos a necessidade de uma formação mais especifica para nós, pois às vezes 
parece que as nossas práticas já não são suficientes para chamar atenção dos 
alunos é como estivéssemos falando algo que não fizesse parte do „mundo‟ deles”. 
(Professor A) 

Fica perceptível que muitos professores que desempenham sua prática na 

escola do campo ainda não possuem o elo com a comunidade, e nem com a realidade 

desses sujeitos campesinos, uma vez que são professores da zona urbana que se 

deslocam para lecionar no campo, a luta da educação do campo sempre tem trazido 

inúmeros desafios às instâncias governamentais, porque são lutas que buscam 

evidenciar a exclusão social, a precarização das estruturas físicas dos prédios 

escolares e a fragilidades no processo de formação do corpo docente, portanto a 

educação de qualidade para o campo só é possível a partir da formação dos sujeitos 

pertencentes a esse habitat, pois os mesmos possuem conhecimento de suas 

realidades, torna-se necessário formar educadores para o campo, especificamente 

que sejam sujeitos do campo. 

Os relatos dos professores nos proporcionaram obter uma óptica mais explícita 

das diversas dificuldades que os mesmos vivenciam no cotidiano escolar, isso ficou 

evidente através do diálogo que obtivemos com os docentes, questionamos se a 

escola é atendida por algum programa ou propicia algum tipo de formação continuada 

que contribua para a solidificação de práticas pedagógicas que atenda as 

especificidades do campo? Um dos professores nos revela que a educação do campo 

é muito discutida na teoria, porém na escola não se ver muitos métodos que 

consolidem esse modelo de educação, e ainda frisa que: 

[...] Bom, já tem graduação, e outras especializações nessa área, mas precisamos 
de uma formação para os professores já atuantes no campo, porque sinto que 
preciso de conhecimentos específicos para trabalhar com esses alunos, acredito que 
seja de suma importância que os professores que atuam no campo possam 
entender o que seja a educação do campo. (Professor B)  
 

A educação do campo precisa cada vez mais ser exposta, a fim de ocupar os 

espaços públicos, e buscar incessantemente educadores com formação adequada 

para atender esse povo que por muito tempo estiveram a margem da sociedade, vista 

como pobres, carentes e sobreviventes, essa educação tão almejada busca o 

reconhecimento desses indivíduos, pois o estado certifica por meio da constituição que 

todos são iguais e possuem direitos e deveres, todavia para a obtenção desses 

direitos foi necessário que os movimentos sócias fossem á luta reivindicar políticas 

que realmente contemplasse seus valores, saberes que pudessem sistematizar o 

conhecimento que esse povo carregam consigo e são adquiridos nas práticas 



 

 

                  

cotidianas nas comunidades na qual estão inseridos.  A luta por uma educação que 

atenda as peculiaridades dos sujeitos campesinos está intrinsecamente ligada ao 

reconhecimento da diversidade cultural, valores e saberes que constituem a identidade 

desse povo. De acordo com ARROYO: 

“Um programa de formação de educadores do campo deve reconhecer a 
centralidade da terra e do conforto da produção da vida, da cultura, das identidades, 
da tradição, dos conhecimentos” Dessa forma, um projeto educativo e curricular, 
desvinculado desses processos de produção da vida, de cultura e do conhecimento 
ficará fora de contexto, inferindo assim a importância da centralidade desses 
saberes para a formação específica de educadores para as escolas do campo. 
(ARROYO, 2007, P.6) 

  
A contextualização das disciplinas com os saberes e realidade dessa clientela 

que chega às escolas do campo é fundamental para que os mesmos possam 

compreender e se sentir parte do processo de formação, pois os currículos sempre 

foram direcionados para as escolas da zona urbana e foram apenas deslocados para 

o campo, sem considerar as diferentes realidades e contexto no qual o povo do campo 

está inserido, assim NETO enfatiza que: 

“É fundamental para os cursos de licenciatura que a formação do professor não 
perca o conceito de totalidade e nem seja dirigida a um conhecimento produtivista e 
que as disciplinas não sejam apresentadas de forma fragmentada, com estudos e 
atividades sem sentido”. (NETO, 2009, p. 36) 

Contudo quando retratamos a educação do campo não podemos nos esquecer 

da real necessidade de estabelecer uma relação entre os saberes construídos na 

universidade e os saberes provenientes das vivências e práticas que são constituídos 

nas comunidades onde esses indivíduos estão inseridos, para freire é necessário no 

âmbito da prática educativa que o  professores reconheça e respeite os saberes dos 

educandos, logo FREIRE enfatiza que: 

 
 [...] uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o 
professor ou a professora [...] assumam-se como ser social e histórico, como ser 
pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos. (FREIRE, 
2002, p.18)  

Enquanto professores precisaram elevar o nosso aluno à outra margem, ajudar 

os mesmos na construção dos saberes e assim ultrapassar as barreiras que tantas 

vezes foram traçadas pela sociedade ou pelo nascimento, pois desde que foram 

chegando às escolas a nova clientela que adentrava as salas de aulas foram vistos 

com alunos carentes, oriundos de famílias carentes. Por isso ARRYO a ponta que: 

 
Assim, foram percebidos os setores populares desde que foram chegando devagar 
das periferias pobres para as escolas. O mesmo olhar com que a sociedade os via e 
os viu ao longo de nossa história: pobres, carentes, sobreviventes do campo, nas 
favelas e nas periferias. (ARROYO, 2011, P.157) 
 



 

 

                  

A escola os professores não reconheceram a experiência trazidas por essa nova 

clientela para o âmbito escolar, e corpo docente não sabia como lidar com esses 

novos sujeitos que adentravam no cenário da escola pública, logo os professores 

sentiram uma grande dificuldade em lidar com esses  alunos, pois estavam 

acostumado a trabalhar com sujeitos de  perfil urbano que vivenciam uma realidade 

completamente distinta. E foi a partir dessa situação crítica que o povo passou a lutar 

por uma educação que contemplasse seus saberes e entendesse a realidade na qual 

estavam inseridos. 

II OBJETIVO 

Diante dessa óptica deturpada que se tem em relação à população do campo e 

que os mesmos enfrentaram e enfrentam, sentimos que era inevitável desenvolver um 

trabalho que contemplasse uma reflexão a respeito dessa realidade, pois percebemos 

que é preciso revisar a formação docente para o campo. Os saberes dos indivíduos 

que residem no campo precisam ser legitimados, cabendo aos educadores 

sistematizar esses saberes, culturas e raízes desse povo que por muito tempo foram 

taxados como inferiores, uma classe menos prezada e que através das lutas 

incansáveis dos movimentos sociais veem conquistando espaço no cenário atual. 

  

III Metodologia  

a abordagem autobiográfica a educação do campo e formação de professores. 

Este estudo é de caráter qualitativo tendo como base a análise das escritas, dos 

sujeitos participantes do estudo, logo que os mesmos responderam um questionário 

com perguntas semi-estruturadas. Dessa maneira, contamos com a colaboração dos 

professores de uma escola pública do campo que se disponibilizaram a está 

dialogando com os bolsistas e nos proporcionando um melhor conhecimento em 

relação as suas dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar. A escolha dos 

professores se deu pelo fato de atuarmos na sala dos mesmos acompanhando suas 

aulas e realizando atividades do PIBID. Para o desenvolvimento dos ensaios tivemos 

como suporte teórico-metodológico estudos que abrangem Freire, Novoa, Caldart , 

Arroyo entre outros. 

 

IV RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Partimos do pressuposto de que uma educação de qualidade implica em um 

bom professor, todavia percebemos a grande relevância de valorar esse profissional, 



 

 

                  

lhe proporcionando uma formação superior qualificada que possibilite o mesmo a está 

sempre aprimorando suas práticas através de uma capacitação continua, pois 

entendemos que o professor desempenha um papel importante na formação de seres 

crítico reflexivo, logo o professor possui ao seu alcance a chance de elevar seus 

alunos a construção de saberes para que os mesmos possam intervir nas diversas 

questões sociais e fazer parte do processo de mudanças da sociedade. Assim 

CALDART nos mostra que se torna imprescindível uma política pública para o campo: 

[...] Uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Feita assim através de 
políticas públicas, mas construídas com os próprios sujeitos de direitos que se 
exigem.  A afirmação deste traço que vem desempenhando nossa identidade é 
especialmente importante se levarmos em conta que na história do Brasil, toda vez 
que houve alguma sinalização de político específico isto foi feito para um meio rural 
e muito poucas vezes com sujeitos do campo. (CALDART, 2010, [S.P]) 

Assim Caldart vem elucidar que é de suma importância intentar uma política 

voltada especificamente para o campo, pois as políticas para o meio rural são inábeis 

para contemplar todas as peculiaridades desses indivíduos. 

Contudo ficou explícito que os professores atuantes no campo em grande parte 

são da zona urbana e se deslocam para o campo pra lecionar, daí a necessidade de 

uma formação específica para atender as singularidades da educação do campo. 

Neste sentido busca-se uma parceria entre universidade e escola pública do campo, 

através dessa integração entre teoria e prática que proporcionará a escola professores 

reflexivos capazes de compreender o contexto do campo, pois como ressalta Freire: 

“A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem 

a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismo” (FREIRE,1996,P.22). 

 Somente através da reflexão da prática o professor pode reinventar e constituir 

novos métodos que serão fundamentais na construção e eficácia das práticas 

pedagógicas. 

Ficou explícita nas fala uma aflição por parte dos professores que muitas vezes 

se sentem angustiados, pois percebem que suas práticas não contemplam a 

diversidade dos alunos e logo os docentes não obtém o retorno almejado. 

A educação do campo precisa continuar nessa luta incansável, não podem 

deixar o silêncio assumir lugar nos currículos, somente através de embates contínuos 

pela sistematização de um currículo que possua em seu âmbito sistematizado saberes 

e práticas do povo campesino será capaz de elevar esse modelo de educação que 

tanto almejamos. Educação essa onde educadores se empenhem mais em ensinar e 

ratificar cultura, valores e identidade dos alunos do campo, onde as crianças sintam 

prazer em ir pra sala de aula, uma vez que esses alunos aprenderão sobre sua própria 

língua, e dos conhecimentos de sua história, e tudo isso implica e reforça a 

importância de termos um professor que possua uma formação específica que 



 

 

                  

possibilite ao educador refletir sobre sua prática e entender o que realmente seja a 

educação do campo. 

 

V CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nesse sentido o PIBID também é uma política pública que possui como 

finalidade contemplar os licenciando com uma formação continuada e assim contribuir 

para que os bolsistas possam conhecer a realidade das escolas públicas do campo, o 

estudo realizado até o momento deixa evidente que é necessário fortalecer e 

intensificar os debates ligados às políticas públicas voltadas para a educação do 

campo. 

Nessa perspectiva, a educação do campo tem “clareza de que sozinha a escola 

não provocará isto. Ao contrário, é o movimento social que precisa ocupar e ocupar-se 

da escola, construindo junto com os educadores que ali estão o seu novo projeto 

educativo” (CALDART, 2003, p. 72). Os professores precisam ocupar os espaços 

públicos e também lutar por seus direitos, somente assim a profissão passará a obter 

o devido reconhecimento que merecem. 

Esse trabalho contribuiu de forma significativa para a nossa formação, pois nos 

proporcionou um contato direto com professores, gestores e alunos assim nos 

possibilitou adquirir novas experiências além de nos proporcionar um melhor 

entendimento da educação do campo, formação continuada e políticas públicas 

deixando claro que enquanto educares não podemos nos silenciar diante das 

dificuldades que encontraremos no nosso trabalho, cabe a nós enquanto futuros 

educadores do campo continuar na luta pra que possamos atingir o modelo de 

educação tanto requisitado. 
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