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A FORMAÇÃO DE EDUCADORES NA AMAZÔNIA PARAENSE: o caso da licenciatura em 

educação do campo PROCAMPO/IFPA Campus de Castanhal 

 

Márcia Cristina Lopes e Silva1 
 
 

RESUMO 
 
O presente texto faz parte do projeto de doutorado do programa 
de Pós Graduação em Educação Brasileira da Faculdade de 
Educação (FACED) na Universidade Federal do Ceará (UFC). 
Tem como objeto de estudo a educação do campo e a 
interdisciplinaridade no Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo. A pedagogia da alternância, na organização pedagógica 
e a metodologia da pesquisa fazem parte da escrita. Os sujeitos 
envolvidos serão os educadores do campo. Outro foco será 
apresentar a Amazônia Paraense, região demarcada pela 
diversidade de sujeitos, culturas e saberes, no que diz respeito 
à Educação do Campo em suas diversas práticas educativas. 
 
Palavras-chave:  Licenciatura em Educação do Campo. 
Educação do Campo. Pedagogia da Alternância. 
 
ABSTRACT 
 
This text is part of the PhD project of the Graduate Program in 
Brazilian Education , Faculty of Education ( FACED ) at the 
Federal University of Ceará ( UFC ) . Its object of study the 
education field and interdisciplinary in the Bachelor of Rural 
Education . The pedagogy of alternation , the school organization 
and the research methodology are part of writing . The subjects 
involved are the educators of the field. Another focus will be to 
present the Pará Amazon region demarcated by the diversity of 
subjects, cultures and knowledge , with respect to the Rural 
Education in its various educational practices. 
 
Keywords: Bachelor in Rural Education. Rural Education. 
Pedagogy of Alternation 
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I - INTRODUÇÃO:  

 

        A Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) faz parte das bandeiras de lutas dos 

movimentos sociais do campo, que na busca pelo direito a terra, no processo de reforma 

agrária, reivindicam não só a moradia, mas a permanência nesses territórios, para isso, a 

educação pública e de qualidade nos assentamentos, comunidades, localidades é parte 

constituinte dos que vivem no campo. Essa demanda necessita de formação de educadores 

que compreenda as necessidades e especificidades do campo.  

    No que se refere à formação de educadores do campo, tem-se maior expressividade 

na década 1990, pois se intensificam as reivindicações dos movimentos sociais do campo e 

de várias organizações da sociedade civil, o que iniciou um grande movimento pela educação 

básica do campo no Brasil. E é nessa conjuntura das lutas em que se configura a educação 

do campo pensada e defendida pelos protagonistas da ação pedagógica do campo: os 

movimentos sociais, que ainda fomentam as reivindicações por políticas públicas adequadas 

as exigências e necessidades da realidade do campo, dentre elas a de formação inicial para 

educadores do campo, através do PROCAMPO, reinvindicações essas que nacionalmente se 

materializaram na LEDOC. 

A formação que se pretende aos educadores do campo está relacionada a compreender 

a escola e suas demandas, produção cientifica e a prática social, que se dá nos diversos 

lugares, como nas escolas, sindicatos, comunidade, e outros.  Destaca-se que não se 

pretende apenas ensinar os conteúdos das áreas, mas relacioná-las às demandas político-

pedagógicas que as escolas do campo enfrentam, e de ter um (a) educador (a), que 

compreenda e contribua no avanço da qualidade da gestão escolar. Outra questão é a 

necessidade de quebra da estrutura rígida das disciplinas nas Universidades que atuam nas 

Licenciaturas em Educação do Campo, pois são desafiadas a introduzir um trabalho 

interdisciplinar na compreensão da área de conhecimento, que é o que requer essa formação.  

 

A EXPERIÊNCIA DA LEDOC NO IFPA      

 

A proposição do curso toma como referência o tópico III do edital de convocação nº 09, 

de 29 de abril de 2009 em seu item 3.2 que condicionam a oferta da formação na LEDOC à 

fundamentação normativa e político-pedagógica, sendo que a instituição executora deve:  
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Apresentar currículo organizado de acordo com áreas de 
conhecimento previstas para a docência multidisciplinar – (i) 
Linguagens e Códigos; (ii) Ciências Humanas e Sociais; (iii) Ciências 
da Natureza e Matemática e (iv) Ciências Agrárias, e com duas áreas 
de habilitação. Recomenda-se, preferencialmente, que as habilitações 
oferecidas contemplem a área de Ciências da Natureza, a fim de 
reverter a escassez de docentes habilitados nesta área nas escolas 
rurais (PPC, 2012, p. 15). 

 

                 A LEDOC/PROCAMPO/IFPA insere-se na oferta dos cursos e os discentes durante 

os quatro primeiros semestres (dois anos do curso) cursam em seu formato curricular um 

núcleo comum, sendo que a partir do 5º semestre oferece duas possibilidades de 

aprofundamento de formação na área de conhecimento, sendo que é de responsabilidade do 

educando a escolha por uma das áreas de conhecimento descritas abaixo: Ciências da 

Natureza e Matemática (Biologia, Física, Química e Matemática); Ciências Humanas e Sociais 

(História, Geografia, Filosofia e Sociologia). 

          O formato dos cursos de formação da LEDOC está em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) - Lei 9.394/96, que após sua publicação 

aprimorou os dispositivos legais voltados à Educação do Campo, principalmente no que se 

refere o artigo abaixo, com texto integral conforme a Lei 9.394/96.  

 Art. 28: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida rural e 

de cada região, especialmente nos conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às 

reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. Organização escolar própria, 

incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições 

climáticas; Adequação à natureza do trabalho na zona rural. 

           Para atender as especificidades do campo, agrega-se na formação dos educadores 

nos cursos da LEDOC o enfoque na área de conhecimento, que é garantido, conforme os 

seguintes dispositivos legais dos: Parecer Conselho Nacional de Educação - CNE/CP n.º 

9/2001 e Resolução CNE/CP n.º 1º/2002, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena; Parecer CNE/CEB 36/2001 e Resolução CNE/CEB 1/2002, que institui 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Resolução CNE/CP 

n.º 2 de 19/2/2002, que institui a duração e a carga horária dos cursos de Licenciatura plena 

de formação de professores da educação básica em nível superior; Parecer CNE/CEB n.º 

1/2006 – Dias letivos para aplicação da Pedagogia de Alternância nos Centros Familiares de 

Formação por Alternância (CEFFA) (MELO: 2013).  
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           O respaldo jurídico e as reivindicações dos movimentos sociais do campo   

conduziram o poder Executivo a disciplinar recurso às universidades a cumprir essa ação 

governamental, que foi a criação dos cursos de Licenciatura de educação do Campo, 

normatizada pelos seguintes editais e resoluções: Resolução/CD/FNDE Nº 16/2008; Edital de 

Convocação SECAD/MEC Nº 02/2008; Resolução/CD/FNDE Nº 06/2009; 

Resolução/CD/FNDE Nº 23/2009; Edital de Convocação SECAD/MEC Nº 09/2009; (MELO: 

2013).  

Nos editais de Convocação para as Instituições Federais de Ensino na oferta do 

Curso da LEDOC, que visa à formação de licenciados que sejam capazes de, segundo Melo 

(2013) atuar na docência nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º anos) e no Ensino 

Médio, conforme definidas pelos cursos considerando a autonomia universitária de eleger e 

agrupar as seguintes áreas de conhecimento: Linguagens e Códigos; Ciências da Natureza e 

Matemática, Ciências Agrárias ou da Terra; Ciências Humanas e Sociais; Atuar na Gestão 

Educacional, entendida numa perspectiva democrática participativa, que integre as diversas 

atuações e funções do trabalho pedagógico e dos processos educativos, em contextos 

escolares e não-escolares; produzir e difundir conhecimento no campo educacional.  

             Todavia, na formação especifica por área de conhecimento objetiva-se a construção 

do trabalho pedagógico nos anos finais do Ensino fundamental e Médio. Esses cursos visam 

formar e habilitar professores que ainda não possuam a titulação mínima exigida pela 

legislação educacional em vigor, quer estejam em exercício das funções docente, ou que 

estejam atuando em outras atividades educativas (UnB, 2012). 

         Na formação de professores, os currículos devem considerar a pesquisa como 

princípio cognitivo, investigando com os estudantes a realidade escolar, desenvolvendo neles 

essa atitude investigativa em suas atividades profissionais e assim tornando a pesquisa 

também princípio formativo na docência. (DELIZOICOV, ANGOTTI, PERNAMBUCO, 2002, p. 

17). 

          A partir desse programa nacional, o IFPA participou da seleção do edital Nº 2, de 

23 de abril de 2008, na Chamada Pública para seleção de projetos de instituições públicas de 

ensino superior para o PROCAMPO, com proposição para a formação de 06 turmas no estado 

do Pará, com 360 vagas distribuídas entre os municípios de Altamira, na região oeste, 

Conceição do Araguaia, Marabá e Tucuruí localizadas na mesorregião do Sudeste; além dos 

municípios de Abaetetuba e Bragança, na mesorregião do nordeste. No edital nº 09, de 29 de 

abril de 2009, mais 06 turmas com 300 vagas, acessaram a Licenciatura em Educação do 

Campo, nos municípios de Castanhal e Tomé-açú, no Nordeste paraense, Santarém, no 
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Oeste, Redenção, no sudeste, e na região do Marajó, com os municípios de Portel e São 

Sebastião da Boa Vista.  

         Segundo o PPC (2012) da LEDOC/IFPA/PROCAMPO, a escolha dos municípios 

não se deu de forma aleatória, mas através de diagnóstico sobre a realidade educacional de 

cada um dos municípios, levando em consideração as variáveis: quantidade de escolas 

públicas e privadas localizadas nos referidos municípios, quantidade de professores atuando 

em ambas as escolas, número de alunos matriculados tanto em escola pública como em 

escola particular e o nível de qualificação desses professores. Esse estudo detectou que a 

demanda de estudantes, principalmente do ensino médio para o reduzido quadro de 

professores, era desproporcional, além da grande quantidade de professores atuando sem 

formação superior. O resultado desse diagnóstico reafirmou a necessidade de ampliação de 

vagas para o ensino médio, assim como de qualificação de professores.  

        A LEDOC do PROCAMPO – Campus de Castanhal tem o objetivo de formar 

educadores para atender os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que fazem 

a opção em áreas de Ciências Humanas e Sociais ou de Ciências da Natureza e Matemática.      

Em fase de campo de pesquisa o que se pretende também alcançar é apresentar uma 

região singular deste processo educativo, que é a Amazônia Paraense, demarcada pela 

diversidade de sujeitos, culturas e saberes. Uma população de diferentes matrizes étnicas, 

que ocupa uma pluralidade de espaços em permanente interação com a biodiversidade 

característica da Amazônia (OLIVEIRA, 2012). 

 Percebe-se, então, que o reconhecimento da singularidade da Amazônia em sua 

diversidade geofísica, biológica e humana é importante para se pensar a educação do campo, 

devendo-se considerar seu contexto cultural diversificado, pois são várias populações que 

compõem uma ocupação de territórios diferenciados, como quilombolas, ribeirinhos, 

assentados, indígenas, dentre outros. Isto requer o repensar de matrizes educacionais, das 

práticas pedagógicas e das pesquisas de educação do campo, pois para Freire (2000), o ser 

humano é naturalmente um ser da intervenção no mundo, por isso deixa suas marcas de 

sujeito e não pegadas de puro objeto, ao contrário, constrói a história em que socialmente se 

faz e se refaz. 

     Considerar no processo educacional os sujeitos do campo em suas bases práticas 

produtivas e culturais é relacioná-lo a uma construção dos saberes em que os mesmos são 

também protagonistas e não somente objetos do ensino-aprendizagem. Desse modo, o 

trabalho e a cultura devem ser matrizes pedagógicas da educação do campo, como explica 
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Caldart (2004), pois pelo trabalho o ser humano transforma a natureza e ao modificá-la 

transforma-se a si próprio. 

    Sendo assim, uma questão que é importante nos cursos de formação de educadores 

do campo, como na LEDOC é a relação dialógica entre os saberes das experiências trazidas 

dos educandos e as sistematizações junto com os educadores. E, é nessa troca que se 

reconstrói o conhecimento imerso nos significados dos envolvidos (educandos e educadores). 

Essa relação de saberes nos processos formativos possibilita a reflexão da práxis 

contextualizada na cultura local (FREIRE, 2002). 

    Os Educandos da LEDOC/IFPA são educadores do campo, e alguns militantes dos 

movimentos sociais, como Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs), Pastoral da Terra, 

Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimentos Quilombolas, 

ribeirinhos, dentre outros.  Essa diversidade de sujeitos, oriundo de diferentes realidades 

possibilita o olhar mais amplo e atento às convergências e diferenças dentro no processo de 

formação que é trabalhado no curso, na relação com a pesquisa como princípio educativo, 

nas discussões das disciplinas e produções acadêmicas. As experiências trazidas pelos 

alunos é parte constitutiva da relação dialógica do ensinar e aprender.  

   Destaca-se que os saberes trazidos pelos educandos frutos de sua atuação como 

educador do campo, e ou mesmo, como militantes dos movimentos sociais, traz uma 

diferenciação nesse processo de formação de educadores, Pois: 

 
A Licenciatura em Educação do Campo será desenvolvida com etapas 
presenciais (equivalentes a semestres de cursos regulares) para 
permitir o acesso, a permanência e a relação prática-teoria- prática 
transformada numa perspectiva de práxis, vivenciada no próprio 
ambiente social e cultural dos estudantes e semi-presenciais, por meio 
das atividades no tempo-comunidade, composto pela pesquisa da 
realidade sócio-educacional, estudos e atividades de orientação e 
aprofundamento realizadas pelos professores no decorrer do referido 
tempo.(PPC, 2012, p. 15) 

 

  A aproximação da relação teoria e prática, através da ação dos discentes do curso 

da LEDOC e educadores do campo, é realizada através da pedagogia da alternância, que é 

composta pelo Tempo Comunidade (TC), que consiste num processo de pesquisa-ação-

reflexão (FREIRE, 2002) na comunidade/localidade na qual os/as Educandos/as estão 

inseridos, a partir de um processo de diálogo de saberes nos múltiplos espaços sociais 

presentes nas comunidades, a exemplo de escolas, organizações sociais (Sindicatos, 

Associações, Clubes, etc.). Tempo Acadêmico que são os diálogos de conhecimentos 
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trabalhados nas disciplinas, que compõe o currículo do curso, mas não dissociado da 

realidade.  

 

A PEDAGOGIA A ALTERNÂNCIA: RELAÇÃO DO TEMPO ACADÊMICO COM O TEMPO 

COMUNIDADE 

 

              A pedagogia da alternância tem suas raízes na França, no início do século XX, em 

que agricultores preocupados com a escolarização dos seus filhos no campo, e a 

permanência desses juntos a família, iniciam uma experiência educativa junto com um pároco 

da igreja católica, através da alternância de tempos na escola e na família-comunidade. Essa 

iniciativa ganha força e se estendeu para vários países da Europa, até chegar ao Brasil, em 

1969, na cidade de Anchieta, no estado do Espirito Santo. Segundo Rocha e Martins (2011), 

a possibilidade de alternância de tempos e espaços, tem a lógica de articular teoria e prática, 

visando proporcionar ao educando reflexões acerca da realidade local vivenciada.  

                 Na formação de professores, os currículos devem considerar a pesquisa como 

princípio educativo, investigando com os estudantes a realidade escolar, desenvolvendo neles 

essa atitude investigativa em suas atividades profissionais e assim tornando a pesquisa 

também princípio formativo na docência. Por exemplo, na proposta de Licenciatura de 

Educação do Campo da UnB, visa “preparar educadores para uma atuação profissional que 

vai além da docência, dando conta da gestão dos processos educativos que acontecem na 

escola e no seu entorno” (UNB, 2012, p.3). Essa formação prepara o profissional de educação 

para ser sujeito da ação educativa, bem como atuar em sala de aula, para tanto, a matriz 

curricular desenvolve uma estratégia multidisciplinar de trabalho docente, organizando os 

componentes curriculares em quatro áreas do conhecimento.   

         O Programa de Apoio à Formação Superior na Licenciatura em Educação do 

Campo (PROCAMPO), aprovado pelo Ministério da Educação (MEC), em 2006, no âmbito da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), com apoio da 

Secretaria de Educação Superior (SESU) e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), a fim de incentivar às Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) a criar e ofertar 

cursos regulares de Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) que forme e habilite 

docentes por área de conhecimento, em regime da pedagogia da alternância para atuação 

docente nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio em escolas do campo. 

Começou a ser desenvolvido por meio de um projeto piloto no ano de 2007, nas Universidades 
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Federais de Brasília, Minas Gerais, Sergipe e Bahia (UNB, UFMG, UFS, UFBA) a convite do 

MEC-SECAD. 

               Desde as primeiras experiências das Universidades-Pilotos que a pedagogia da 

alternância é uma metodologia utilizada, pois considera as interfaces entre os saberes da 

comunidade/localidade que está inserindo o educando, e os saberes trabalhados no currículo 

do curso de formação. Na LEDOC-IFPA a pedagogia da alternância existe desde o início do 

curso, o tempo comunidade e o tempo acadêmico, momentos em que os alunos, através da 

pesquisa de campo, constroem um relatório, em cada semestre buscando relacionar as 

disciplinas trabalhadas, o eixo temático e suas percepções da escola, comunidade e 

movimentos sociais com orientação de um professor da disciplina de prática educativa, que 

está presente em toda a trajetória curricular do curso.  

 

    CAMINHOS METODOLÓGICOS QUE PRETENDO SEGUIR: REFLEXÕES INICIAIS 

 

       Na compreensão do objeto de pesquisa busca-se a abordagem qualitativa, cuja 

preocupação essencial, do ponto de vista de Triviños (1987, p. 130), é conhecer “os 

significados que os sujeitos dão aos fenômenos procurando apreender as relações e a práxis 

em determinadas condições”. Isto, tentando compreender esse universo da formação de 

educadores do campo, que se dá no curso da LEDOC, saberes e práticas pedagógicas que 

envolvem seus sujeitos. Adentrar nesse campo da educação, buscando compreender uma 

dada realidade, requer a observação participante, que segundo Da mata (1978) é preciso no 

trabalho de campo sentir a marginalidade, a solidão e a saudade, é preciso cruzar os 

caminhos da empatia e da humildade, é a admissão de que o homem não se enxerga sozinho, 

ele precisa do outro como seu espelho e seu guia. Essa percepção é importante quando da 

chegada ás localidades rurais que os educandos são educadores, para poder observar e 

analisar e principalmente conhecer suas experiências, expectativas quanto a 

interdisciplinaridade, formação na área de conhecimento através da prática pedagógica 

desses educadores.  

               Nesse percurso metodológico propõe-se a compreensão de um curso, de um 

determinado campus, que o de Castanhal – Pará do programa PROCAMPO do IFPA, apesar 

da instituição mencionada ter nove (09) campus, contando o de Castanhal, que integram esse 

programa, todavia, devido o tempo e as demandas que poderão ocorrer no percurso da 

pesquisa, somente um será estudado. A proposta aqui apresentada é estudar esse caso, por 
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isso a necessidade do estudo de caso, que para Lüdke e André (1986), simples e específico 

ou complexo e abstrato, deve ser sempre bem delimitado. Pode ser semelhante a outros, mas 

é também distinto, pois tem um interesse próprio, único, particular e representa um potencial 

na educação.  

               Os instrumentos metodológicos que compõe esse projeto são: a entrevista 

semiestruturada, o grupo focal e a utilização do diário de campo para o registro das atividades 

que serão observadas. A LEDOC no campus de Castanhal possui duas turmas (uma de 

Ciências da Natureza e a de Ciências Humanas). Os sujeitos da pesquisa serão os 

educadores do campo, que são das Ciências Humanas, e os professores efetivos do IFPA 

que trabalharam com as ciências humanas, além do coordenador do curso, diretor geral e 

diretor de ensino.  

            No que se refere a estudos nas LEDOC, que ainda é recente principalmente em 

termos de egressos e de experiência desses processos formativos de educadores do campo, 

dá-se a relevância dessa proposta, que é discutir a interdisciplinaridade trabalhada na 

formação na área de conhecimento no interior dessa licenciatura, e como essa formação 

influencia na prática pedagógica de educadores do campo.  Esse estudo pretende contribuir 

com a formação de educadores do campo na Amazônia paraense, e juntar-se a outros 

esforços para uma reflexão sobre a importância da educação do campo, buscando unir fatores 

presentes na própria formação de educadores: a pesquisa teórica e a vivência da pesquisa 

de campo.  

 

 II- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

               Mesmo com a definição da Constituição Federal de 1988 de que a educação é direito 

de todos, para que esse direito seja alcançado, a sociedade brasileira vem se organizando 

para que cada brasileiro, independente do sexo, raça, cor, credo religioso, idade, classe social 

e localização geográfica tenha acesso a educação pública, gratuita e de qualidade em todas 

os níveis, etapas e modalidades.  Pois os dados atuais revelam a necessidade de 

transformação do ensino público, ao informar que dos quase oito milhões e quinhentos mil 

alunos do Ensino Médio, 315.062 estão nas escolas do campo, o que demonstra a 

necessidade de maior articulação entre os entes federados para intensificar as ações, no 

sentido de garantir o direito a educação da população do campo (BRASIL, 2013). 
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     Dados do Censo Escolar 2010 mostram que a precariedade da formação dos 

docentes é mais grave nas séries finais do ensino fundamental e no ensino médio. Segundo 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), apenas professores com diploma de 

licenciaturas podem dar aulas nessa fase, mas metade dos que atuam no campo não é 

graduada. Levantamento feito pela organização Todos pela Educação (2010) aponta que 

91.380 professores que atuam nessa fase sequer cursaram uma graduação. Outros 3.993 

têm diploma, mas não de licenciatura, como recomendado pela lei. Juntos, eles representam 

49,9% do total de educadores que lecionam nas turmas finais do ensino fundamental e do 

ensino médio.  

 Para isso, pretende-se discutir de que a temática da educação do campo, não está 

apenas na necessidade de ampliar o debate acadêmico, mais contribuir na efetivação de 

políticas públicas voltadas ao campo, que garanta o acesso a escolarização de qualidade à 

população que vive nesses territórios, por isso, é importante olhar a formação dos educadores 

do campo, através da Licenciatura em educação do campo, espaço de reflexão e de 

construção do conhecimento aos educadores que estão ou vão atuar em áreas rurais. O 

avanço da educação do campo perpassa também no acesso à educação superior aos 

educadores que estão no campo, para que as escolas possam atender os diversos níveis 

escolares nos territórios de moradias da sua população. 
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