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A Educação do Campo traz uma grande lição e um grande desafio 

para o pensamento educacional: entender os processos educativos na 

diversidade de dimensões que os constituem como processos sociais, 

políticos e culturais, formadores do ser humano e da própria 

sociedade. 

Arroyo, Caldart & Molina (2011, p. 12-13). 
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RESUMO 

A presente investigação pretende ser um contributo na área da Educação, no contexto 
da formação de Professores do Campo, na Amazônia paraense, no norte do Brasil. Teve por 
objetivo analisar as representações construídas dos Professores do Campo sobre o processo de 
formação e seus efeitos na prática docente na Educação de Jovens e Adultos (EJA) do campo. 
Tratou-se de um estudo ancorado no referencial Teórico Metodológico das Representações 
Sociais, sob o enfoque moscoviciano.  

Para analisar a produção dos sentidos e significados partilhados pelos professores 
egressos sobre o Curso de Licenciatura em Educação do Campo e os seus efeitos na prática 
docente na EJA do campo, recorreu-se aos dois processos das representações sociais: 
objetivação e ancoragem, seguindo os suportes indicativos sintetizados nas seguintes 
questões: quem sabe e de onde sabe? O que se sabe e como se sabe? Sobre o que se sabe e 
com que efeito? Estas questões permitiram fomentar as dimensões estruturas de análise 
presentes nesta investigação. Os sujeitos sociais foram os professores egressos do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo a atuar na EJA do campo. Os caminhos seguidos da 
investigação tiveram por base um estudo qualitativo do tipo exploratório/explicativo. A 
metodologia de recolha de dados recorreu ao Inquérito por Questionário e a Entrevista 
Semiestruturada, a análise dos mesmos baseou-se na técnica de Análise de Conteúdo 
Categorial. 

Os resultados permitiram constatar que as representações sociais dos professores 
acerca da Licenciatura em Educação do Campo se inscrevem em significados e num sentido 
que revelam a construção de uma nova categoria de professor, o professor camponês, e 
reafirmam o curso como espaço de produção de conhecimento diferenciado de ser e fazer-se 
professor do campo, mais concretamente, da EJA do campo. Os seus efeitos são considerados 
positivos, tanto na medida em que são vistos como contribuindo para a ressignificação das 
práticas docentes nas escolas do campo e a reconstrução da identidade docente dos 
educadores da EJA do campo, como porque ajudam a compreender a dinâmica social e 
política do modo de ser e de vida dos sujeitos do campo. Pode concluir-se, assim, que a 
formação inicial de professores em Educação do Campo é fundamental para as mudanças e 
transformações do contexto educativo das escolas do campo na Amazónia paraense.  

Palavras-chave: Educação do Campo; Formação de Professores; Representação Social. 
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ABSTRACT - COUNTRY TEACHERS’ SOCIAL REPRESENTATIONS ON 

THEIR TRAINING PROCESS AND ITS EFFECTS ON THEIR TEACHING YOUTH AND 

ADULT EDUCATION IN THE COUNTRY: A STUDY IN THE AMAZON, IN THE 

BRAZILIAN STATE OF PARÁ  

The present study intends to contribute to the field of Education, namely to Teacher 
Training of teachers working in country areas of the Amazon, in the state of Pará, in northern 
Brazil. Its main goal was to analyze the constructed teachers’ representations about the 
training processes and their effect upon the teaching practice regarding youth and adult 
education in rural areas. It’s a study based on studies on Social Representations, mainly 
guided by Moscovici’s. 

In order to analyze the meaning-making processes shared by the teachers graduated 
in the Education for Country People degree course and its effects on teaching practices 
regarding EJA (Youth and Adult Education) in the country, the author resorted to the two 
Social Representations methods: anchoring and objectification, following the indicative 
support summarised by the subsequent questions: who knows and where does one know? 
What is known and how is it known? About what is it known and what effects does that 
knowledge have? These issues make it possible to establish the levels of structural analysis 
underlying this research. The social subjects were the teachers who attended the Education for 
Country People course and were working at the EJA in rural areas. The approach was based 
on a qualitative study of the exploratory/explanatory type. Data was gathered through 
questionnaires and semi-structured interviews and analysed through categorical content 
analysis. 

The results have shown that teachers’ social representations concerning the 
Education for Country People course drawn on meanings that point to a new category of 
teacher, the peasant teacher, and reaffirm the course as a space of differentiated knowledge 
production that has to do with being and becoming a teacher in the country. The effects of the 
course are deemed positive, not only because they ascribe a new meaning to teaching 
practices in country schools and help reconstruct these teachers’ docent identity, but also 
because they help to understand the social and political dynamics of country subjects’ way of 
being and living. Thus, it can be concluded that the initial teacher of Education for Country 
People’s training is paramount to achieve changes and transformations in the country schools’ 
educational context in the Paraense Amazon. 

Key words: Education for Country People; Teacher Training; Social Representation 
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INTRODUÇÃO 

“(...) Gosto de ser gente, porque (...) o meu “destino” não é um dado, mas 
algo que precisa de ser feito e de cuja responsabilidade não me posso 

eximir. 

Gosto de ser gente porque a História em que me faço com os outros e de 
cuja feitura tomo parte é um tempo de possibilidade (...). Daí que (...) 

recuse sua inexorabilidade. (...) 

Gosto de ser gente porque, inacabado, 
sei que sou (...) condicionado 

mas, consciente do inacabamento, 
(...) posso ir mais para além dele.(...) 

 
Gosto de ser gente 

porque, (...) percebo afinal 
que a construção da minha presença no mundo, que não se faz no 

isolamento (...). Tem muito a ver comigo mesmo. (...) 
 

Gosto de ser gente 
porque, 

mesmo (face a) barreiras de difícil superação para o cumprimento 
de nossa tarefa histórica de mudar o mundo, sei também que os obstáculos 

não se eternizam.” 
 

(Freire, 2013, p. 18-19) 

 

O processo introdutório de uma investigação não pode estar dissociado do debate da 

contemporaneidade, bem como do tempo e contexto no qual se insere. A definição do objeto 

desta investigação – Representações Sociais dos Professores do Campo sobre o processo de 

formação inicial e os seus efeitos na prática docente, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

no campo, exige uma reflexão acerca das questões da formação deprofessores e das novas 

configurações políticas, nesse âmbito.  

Nóvoa (1992, p. 15) refere, a propósito da Formação de Professores e da Profissão 

Docente, que “o professorado [se] constituiu em profissão graças à intervenção e ao 

enquadramento do Estado, que substituiu a Igreja como entidade de tutela do ensino”. Estes 

argumentos decorrem do contexto português, que não difere muito do contexto brasileiro, 

tendo em conta as raízes do processo de colonização ainda profundamente inserida na 

contemporaneidade. O autor afirma, ainda, que: 

Ao longo do século XIX consolida-se uma imagem do professor, que 

cruza as referências ao magistério docente, ao apostolado e ao sacerdócio, com a 
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humildade e a obediência devidas aos funcionários públicos, tudo isto envolto numa 

auréola algo mística de valorização das qualidades de relação e de compreensão da 

pessoa humana. Simultaneamente, a profissão docente impregna-se de uma espécie 

de entre-dois, que tem estigmatizado a história contemporânea dos professores: não 

devem saber de mais, nem de menos; não se devem misturar com o povo, nem com 

a burguesia; não devem ser pobres, nem ricos; não são (bem) funcionários públicos, 

nem profissionais liberais; etc. (1992, p.16). 

Nesse sentido, em torno do debate contemporâneo, são percetíveis as deficiências e 

ausências dos programas de formação de professores que reforçam e revelam as tessituras 

que, durante muito tempo, negaram, ao povo do campo, o direito à educação e continuam a 

ignorar as suas (re)produções culturais e sociais, particularmente as produzidas na área da 

formação de professores no campo brasileiro.  O que leva Nóvoa (1992, p. 23) a chamar a 

atenção para o facto que “para além das clivagens tradicionais (componente científica versus 

componente pedagógica, disciplinas teóricas versus disciplinas metodológicas, etc.)” é preciso 

pensar a problemática da formação de professores em novos moldes. Até porque, “as tensões 

e os conflitos suscitados atualmente em torno da formação de professores prendem-se não só 

com a ocupação de um importante mercado de trabalho, mas, sobretudo com o controlo do 

campo social docente”. (ibid) 

Para atuar na Educação do Campo, a área disciplinar em que radica a formação de 

professores deve ter, como um de seus princípios, o seu tempo e os sujeitos desse 

tempo/contexto, produtores de questões reais, assim como da relação indissociável entre as 

dimensões prática e teórica, do fazer pedagógico, ancorado no conhecimento historicamente 

acumulado, nas experiências construídas a partir desse conhecimento e nas vivências de 

outras práticas culturais (Anjos, 2014). 

De resto, Imbernón (2009, p. 19), argumenta que a formação de professores e as 

políticas públicas que envolvem o ensino devem reconhecer que a sociedade atual é “uma 

sociedade multicultural e multilíngue, na qual o diálogo entre culturas suporá um 

enriquecimento global e onde será fundamental viver na igualdade e conviver na diversidade”. 

Logo, o planeamento das políticas públicas para o ensino e a reelaboração dos conceitos de 

educação e formação devem levar em consideração os vários tipos de conhecimento que se 

complementam, nomeadamente o não-formal e informal.  
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As políticas de formação de professores, no Brasil, têm vindo a (re)desenhar o seu 

percurso, embora tardiamente, através de metas, fruto das exigências do capitalismo e das 

lutas no campo do direito dos profissionais da educação, expressas em movimentos socias. 

Atualmente, pode dizer-se que as conquistas e novos enfrentamentos, no campo da formação 

de professores, têm vindo a alcançar visibilidade no cenário educativo brasileiro, por via dos 

Programas Nacionais de Formação de Professores, que têm lugar em todo território brasileiro, 

com destaque para a região norte, nomeadamente a Amazónia paraense, onde decorreu esta 

investigação. 

A grande questão prende-se com a qualidade da formação, na materialização desse 

direito, na ótica das políticas públicas e de todos os envolvidos no processo educativo, como 

fator necessário e urgente, no Brasil, compreendendo tanto os centros urbanos como os 

campos amazónicos. Com efeito, é preciso não ignorar que, no Brasil, os professores não se 

encontram todos nas mesmas condições. O que para muitos é bandeira de luta comum - bons 

salários, condições de trabalho, formação contínua, autonomia no exercício da profissão - para 

um subgrupo específico, dentro dessa categoria mais ampla, essas reivindicações só se 

colocam de modo muito limitado, em função das realidades do campo; na realidade, os 

professores que moram e atuam no campo, dificilmente participam do reconhecimento que 

congrega a categoria de profissionais da educação.  

Assim, as considerações, ora apresentadas, sobre o campo, eleito como prioridade 

nesta investigação, levantam, naturalmente, questões que necessitam de ser colocadas na 

ordem do dia, tanto para os centros de discussões académicas, como para o contexto das 

escolas do campo e da gestão pública que, lamentavelmente, pensa politicamente uma escola 

de portas fechadas, sem sujeitos com direitos, o que se reflete em políticas de formação que só 

lentamente tomam forma e através de enfrentamentos.  

A delimitação da problemática a investigar, dos objetivos a atingir e das principais 

questões de partida a responder, foi, portanto, objeto de uma caminhada longa, pontuada por 

inquietações que não são recentes, mas acompanham a autora desde já há algum tempo. 

A presente investigação teve por base um estudo ancorado no referencial Teórico 

Metodológico das Representações Sociais, qualitativo do tipo exploratório/explicativo, na 

perspetiva de Bogdan e Biklen (2013); para a recolha de dados foram utilizados o Inquérito 
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por Questionário e a Entrevista Semiestruturada. A análise dos dados obedeceu à análise de 

conteúdo categorial preconizada por Bardin (2015). 

Trata-se de um estudo sobre o processo de formação inicial de Professores do Campo 

e os efeitos dessa formação na prática docente, na EJA, no contexto das escolas do campo, 

concretamente a Licenciatura em Educação do Campo, como formação inicial de professores 

que exercem a docência, no campo, que têm já alguma experiência, mas não possuem 

formação superior. O curso faz parte da oferta do IFPA, em um dos seus campi, no interior da 

Amazônia paraense, na região nordeste, via o Programa de Formação de professores do 

Campo (PROCAMPO). 

Em termos da investigação, além do estudo no domínio da Educação, foi necessário 

enveredar pelas áreas da Sociologia, e da Psicologia Social, contextualizando a investigação 

acerca do processo de formação de Professores do Campo, noutras áreas do conhecimento 

com ele relacionadas. Assim, relativamente ao campo teórico das Representações Sociais, 

procurou-se fundamentação em Moscovici (2011; 2009; 2007; 2005), Jodelet (1998; 2001; 

2002;), Marková (2003; 2008), para construir o alicerce teórico desta tese, no âmbito dos 

temas relevantes relacionados com a linha de investigação eleita, recorreu-se a autores como: 

Arroyo (2011; 2007), Caldart (2011; 2010; 2004; 2002), Molina (2006; 2010), Canário 

(1999), Freire (2013; 2011; 2003), Nóvoa (2007; 1995b; 1992), Loureiro (2006; 2008), Hage 

(2014; 2011; 2007; 2006), Neves (2014) e, entre outros. Os contributos destes autores 

indubitavelmente possibilitaram os diálogos necessários a uma análise mais profunda e à 

construção das tessituras da presente tese. 

Como já foi referido, o objetivo principal desta investigação foi o de proceder a uma 

análise das representações sociais dos Professores do Campo, procurando estabelecer o modo 

como percecionam o processo de formação inicial e os seus efeitos na prática docente da EJA, 

no campo, transpondo a discussão para o contexto da Amazônia, uma temática que tem sido 

pouco investigada, no Brasil. Estudar a realidade das comunidades rurais da Amazónia, tão 

ricas de saberes, e, ao mesmo tempo, tão carentes de um olhar atento dos investigadores 

académicos e de políticas públicas educativas, sociais, económicas e ambientais pode 

contribuir para a melhoria de vida das populações da Amazónia, particularmente dos 

campesinos, pescadores, agricultores, ribeirinhos e quilombolas, sujeitos do contexto do 

campo brasileiro, pelo que a temática abordada nesta tese se justifica plenamente. 
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Relativamente à sua estrutura, esta tese está organizada da seguinte forma:  

Na INTRODUÇÃO, é feita uma breve apresentação do objeto da investigação, 

referindo o seu contexto e o propósito de interesse de estudo, bem como a estruturação da tese 

com uma síntese de cada capítulo;  

O CAPÍTULO 1- DAS INQUIETAÇÕES DE UM ESTUDO ÀS VEREDAS DE UMA 

INVESTIGAÇÃO, apresenta a problematização, as questões de partida, a pertinência do 

estudo, os objetivos, e, por fim, os caminhos que entrelaçam o problema de investigação no 

campo teórico das Representações Sociais; 

O CAPÍTULO 2- DOS CONCEITOS E CONCEÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA, trata do aporte teórico subjacente à elaboração da tese, 

destacando-se os conceitos e conceções que subsidiaram a análise dos dados. São abordados 

os aspetos teóricos relacionados com a Educação de Adultos, os contributos das Conferências 

Internacionais de Educação de Adultos (as CONFINTEAs) sob a perspetiva de revisitação do 

seu processo histórico, bem como do processo que demarca a História da Educação de Jovens 

e Adultos no Brasil, no intuito de aproximá-los ao objeto do estudo da tese; 

O CAPÍTULO 3- DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES À PROBLEMÁTICA DA 

QUESTÃO NO BRASIL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO. Trata da formação de professores, 

especificamente, em questões diretamente relacionadas com a formação de professores no 

Brasil, partindo de uma perspetiva paradigmática. São questões que têm sido mais 

frequentemente debatidas e se referem à repercussão na formação docente, destacando-se na 

contemporaneidade, a partir dos temas: Formação Inicial, Formação Continuada e Formação 

Específica, com ênfase nos saberes, prática docente e políticas públicas de formação, no 

Brasil.  

O CAPÍTULO 4- DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO AOS 

ASPECTOS QUE BALIZAM ESSA TRAJETORIA. Aborda a trajetória que tem sido discutida 

a formação de Professores do Campo e os seus contributos como marco importante no 

contexto educativo brasileiro para a Educação do Campo. É através dele que podemos 

analisar as representações sociais de professores relativas à sua própria formação académica, 

construída ao longo do percurso formativo, e os seus efeitos na prática docente, no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos.   
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No CAPÍTULO 5 - DOS PASSOS NECESSÁRIOS AOS CAMINHOS TRILHADOS 

DA INVESTIGAÇÃO, descreve-se o percurso metodológico seguido neste estudo, 

apresentando o contexto da investigação e os sujeitos participantes, bem como o tipo de 

abordagem – qualitativa -, o método - estudo de caso -, as técnicas de recolha de dados e a 

análise do corpus da investigação com base na análise de conteúdo.  

O CAPÍTULO 6 - DAS TRAVESSIAS AOS RITUAIS DE CHEGADA: DIMENSÕES 

DE ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES, elenca as dimensões que compõem o 

processo de construção das Representações Sociais dos professores egressos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo sobre o processo de formação inicial e os seus efeitos na 

prática docente na EJA, no campo, organizado em três seções, a saber: quem sabe e de onde 

sabe? - que permitiu traçar o perfil dos professores egressos que participaram da investigação; 

o que se sabe e como se sabe? Que trata dos sentidos e significados construídos sobre Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo pelos professores egressos que atuam na EJA, nas 

escolas do campo, de que resultaram cinco temáticas das subcategorias de análise: o curso 

como oportunidade; o curso como identificação pessoal e profissional; o curso como 

formação diferenciada e reconhecimento profissional; relação necessária teoria/prática; e, 

finalmente, sobre o que se sabe e com que efeito? - de que se destacam os processos que 

objetivam e suportam as representações sociais dos professores egressos, que têm a ver com 

subcategorias organizadas em duas temáticas: (re)construção identitária no campo e na EJA; a 

ressignificação da prática docente e as transformações e práticas sociais. 

Finalmente, nas CONSIDERAÇÕES FINAIS: O OLHAR SOBRE A CAMINHADA, 

retoma-se os aspetos centrais da tese, na perspetiva de reconstruir os passos de elaboração da 

teia representacional e mostrar, de forma substancial e reflexiva, de que modo as dimensões 

respondem às questões formuladas à partida, convertendo os argumentos do alicerce da tese.  
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CAPÍTULO 1 - DAS INQUIETAÇÕES DE UM ESTUDO ÀS VEREDAS DE UMA 

INVESTIGAÇÃO. 

Para sintetizar, do ponto de vista epistemológico, o que está 

em questão aqui é a análise de todos aqueles modos de 

pensamento que a vida cotidiana sustenta e que são 

historicamente mantidos por mais ou menos longos 

períodos (longues durées), modos de pensamento aplicados 

a "objetos" diretamente socializados, mas que, de maneira 

cognitiva e discursiva, as coletividades são continuamente 

orientadas a reconstruir nas relações de sentido aplicadas à 

realidade e a sim mesmas. 

(Moscovici, 2003, p. 218) 

As preocupações sobre a formação inicial de Professores do Campo e os seus efeitos 

na prática docente dos professores da EJA, no campo, não podem estar desligadas do tempo e 

do espaço de que falamos, na medida em que, enquanto construções peculiares e envoltas no 

dinamismo da atuação da sociedade, servem de caminho para uma aproximação à realidade 

dos sujeitos, dentro de um tempo e de um contexto, no caso concreto desta investigação, à 

realidade dos sujeitos amazonidos do campo. 

Desta forma, a trajetória de construção desta investigação parte das vivências e 

inquietações presentes no quotidiano, que se transformaram em solo fértil e seu alicerce 

despertaram a curiosidade epistemológica. A sua linha de investigação insere-se na Educação 

e Formação de Adultos, integrada no Departamento de Educação e Psicologia da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (U.T.A.D.), em Portugal.  

É notório que podem ser vários os motivos que levam a uma investigação e que a 

maioria tem origem nas problemáticas das realidades associadas às vivências dos 

investigadores. Nesse sentido, a presente investigação teve a sua génese na própria história de 

vida da pesquisadora, começando com a partilha familiar das suas raízes, situadas no campo, 

que marcaram fortemente a sua reflexão e experiência ao longo do seu percurso de vida.  

Com o início da sua atividade docente, precisamente no contexto do campo, as suas 

inquietações aumentaram e deram lugar a um conjunto de interrogações - como exercer a 

docência junto e para os sujeitos do campo sem ignorar ou menosprezar as suas realidades, 
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dinâmicas de vida, o seu quotidiano, linguagens e saberes? – que, por sua vez, motivaram 

outras tantas procuras. Animada deste espírito, ingressou no Mestrado Profissional, em 2009, 

na Universidade Federal do Pará, no Programa de Pós-Graduação em Gestão dos Recursos 

Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia – PPGEDAM, realizado pelo Núcleo de 

Meio Ambiente – NUMA.  

No âmbito do seu Mestrado, desenvolveu a pesquisa Fragmento de Território de 

Pesca na Amazônia, no interior de uma comunidade amazónica, sob a orientação do Professor 

Doutor. Sérgio Cardoso de Moraes, com a finalidade de contribuir para a preservação do 

património natural das comunidades campesinas da Amazônia, e para a melhoria de vida dos 

amazônidas, sobretudo dos pescadores artesanais, cujo património natural, principal fonte de 

sobrevivência para a sua (re)produção social, se encontra ameaçado. 

Os resultados obtidos mostraram que o contexto amazónico, para os pescadores, tem 

um significado que longe de se reduzir à dimensão económica, encerra a própria vida desses 

grupos sociais, enquanto sujeitos da história. Pelo que é legítimo concluir que os sentimentos 

de pertença, decorrentes da apropriação do território, estão em relação direta com as 

necessidades de manutenção da sua territorialidade, transformando a posse desse recorte 

espacial (o território) em fator fundamental de garantia de reprodução social dos pescadores 

locais.  

A ausência de informação, diretivas e orientação em termos educativos a nível local 

ou, até, de proximidade do território em questão, é notória, e traduz-se nos vários problemas 

que afligem as populações locais, como a escassez de recursos naturais, de que dependem 

para a sua reprodução social, e nas muitas dificuldades com que esbarram na tentativa de 

proteger o seu espaço e ter visibilidade face à sociedade geral. O que contribuiu para 

aumentar as preocupações da autora, a juntar à de fazer parte de um coletivo de educadores, 

discutindo por uma Educação do Campo efetiva, em cada comunidade amazônida, 

entendendo-se por educação efetiva aquela que possibilita a transformação da realidade e 

permite as estas pessoas lutar pela preservação dos seus modos de vida, dos seus territórios, 

das suas culturas e s modos de subsistência (Silva & Begossi, 2004). 

Após a conclusão do Mestrado, as discussões da Educação do Campo tornaram-se 

mais presentes na sua vida profissional, tendo, em 2009, passado a integrar o Grupo de 
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Formação de Professores da Educação do Campo, no Instituto Federal do Pará (IFPA), no 

Campus Bragança, no interior da Amazônia paraense. Quando o IFPA criou a primeira turma 

de formação de Professores do Campo, através do Programa de Formação de Professores do 

Campo – PROCAMPO, na sua qualidade de docente e membro da coordenação do curso, a 

autora teve a oportunidade de participar das pesquisas no Tempo Comunidade (TC) e dos 

diálogos e partilhas no Tempo Académico (TA), em cada período do curso, de 2009 a 2013.  

Como membro da coordenação do referido curso, além do acompanhamento das 

questões pedagógicas inerentes, participou nos Encontros de Pesquisa em Educação do 

Campo, no município de Bragança, no Estado do Pará e, em outros Estados do Brasil, 

ampliando, assim, as possibilidades de reflexão sobre temas relacionados com educação e 

com a condição da Educação do Campo, na Amazónia.  

No município de Bragança, os debates acerca da Educação do Campo foram 

ganhando terreno, tanto no seio da instituição de trabalho, como em outros espaços, como a 

Caritas, o Fórum de Educação do Campo do Caeté, e os grupos de pesquisas “Pescando 

conhecimentos: mulheres da Amazônia”, apoio CNPq, 2010, de que fez parte, na qualidade de 

investigadora. Esta experiência permitiu-lhe utilizar os resultados obtidos no Mestrado, 

nomeadamente, os dados relativos aos aspetos sociais dos sujeitos amazônidos.  

Neste momento, continua a integrar o Grupo de Pesquisa Educação, Trabalho, 

Tecnologia, Humanidade Organização Social - ETTHOS, criado em 2013, na linha de 

Educação do Campo.  

Foi, portanto, nesses espaços bragantinos, que foi elencando, juntamente com os 

pares e sujeitos envolvidos, um conjunto de questões intimamente ligadas a uma Amazónia 

tão rica, e, ao mesmo tempo, com tanta escassez, no que toca à educação à disposição e ao 

serviço dos povos do campo. Essas experiências coadunam-se com uma visão da Educação do 

Campo como fruto da luta dos movimentos sociais em prol da construção de um outro olhar 

sobre a relação entre campo e cidade, que pretende, nas palavras de Arroyo (2009), recolocar 

o rural e a educação a ele ligada na agenda política do país. Este novo olhar sobre o rural e os 

seus processos educativos passa pela reconceptualização e reconfiguração identitárias, o que 

justifica a denominação Educação do Campo, e pelos atores políticos, no contexto rural, ao 

reconhecer novas ruralidades da sociedade globalizada e pós-moderna.  
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Para os teóricos da Educação do Campo, como Arroyo, Caldart & Molina (2009) e 

Hage (2010), é necessário pensar e implementar um projeto de desenvolvimento educativo 

para o Brasil que inclua os milhões de pessoas que, atualmente, vivem no campo, passando a 

mensagem de que a educação, além de um direito, faz parte dessa estratégia de inclusão. 

Partindo da perspetiva do direito à educação e do respeito pela diversidade cultural, nos 

diferentes territórios brasileiros, é necessário construir uma política pública para a formação 

de educadores(as) da Educação do Campo.  

No que se refere à formação de professores, no Brasil, particularmente de docentes 

para lecionar em escolas num contexto rural, é importante que a formação se configure a 

partir do campo e para o campo; urge desconstruir paradigmas, preconceitos e injustiças, a 

fim de reverter o distanciamento e as desigualdades educativas, historicamente construídas, 

entre campo e cidade. Esta nova maneira de conceber a Educação do Campo ultrapassa a 

noção do espaço geográfico, como afirma Fernandes (2005), e passa a compreender as 

necessidades culturais, os direitos sociais e a formação integral dos sujeitos do campo. 

Uma leitura da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Título l, 

Artigo 3º lV e Seção l – Da Educação, Artigo 206 (BRASIL, 2002); da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional — LDB — nº. 9.394/96, Artigos, 28, 78, 79. (BRASIL, 1996); e 

da Resolução do Conselho Nacional de Educação/Conselho Educação Básica — CNE/CEB 

— nº. 1, de 3 de abril de 2002 — Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das Escolas 

do Campo (BRASIL, 2002) permite concluir que o que está a ser feito relativamente à 

Educação do Campo e à formação de educadores, nos Estados brasileiros, tem procurado 

observar o disposto na legislação. 

A formação dos profissionais de educação que se destinam a lecionar em escolas 

inseridas num contexto do campo deve ser específica e contribuir para esbater ou suprimir as 

desigualdades entre campo e cidade. Neste campo teórico, verifica-se a necessidade de 

mudança do paradigma da formação docente a partir da análise crítica da escola rural, bem 

como das propostas desenvolvimentistas para o campo, geralmente centradas nas 

agroindústrias e na exploração indiscriminada dos recursos naturais (Caldart, 2005).  

Entre outras questões correlacionadas, esta investigação abre lugar à discussão sobre 

a necessidade de se implementar uma educação pública de qualidade, que leve em 
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consideração as particularidades do campo, que valorize a multiplicidade de saberes a ele 

inerentes, no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, articulando os saberes locais com 

o contexto curricular; desta forma, estar-se-á a contribuir para a plena formação dos povos do 

campo, conferindo-lhes capacidade crítica e de reflexão, no seio da sociedade em que se 

inserem ( Rocha & Martins, 2011).  

A escola do campo demandada pelos movimentos sociais vai além da 

escola das primeiras letras, da escola da palavra, da escola do livro didático. É um 

projeto de escola que se articula com os projetos sociais e econômicos do campo, 

que cria uma conexão direta com a formação e produção, entre educação e 

compromisso político. Uma escola que em seus processos de ensino-aprendizagem 

considera o universo cultural e as formas próprias de aprendizagem dos povos do 

campo, que reconhece e legitima estes saberes construídos a partir de suas 

experiências de vida (Rocha e Martins, 2011, p. 40). 

Assim, as inquietações presentes neste estudo, partem das reflexões construídas ao 

longo do percurso de vida e da formação académica da autora, relativamente aos grandes 

entraves que se colocam à educação das populações do campo brasileiro. Pelo que a 

investigação se centrou nas representações sociais, construídas pelos egressos do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, sobre o/s efeito/s da formação para a sua prática 

pedagógica de EJA, nas escolas do campo, que fazem parte da oferta de um dos campi do 

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Pará, através do Programa de 

Formação de Professores que atuam no Campo (PROCAMPO) na Amazônia paraense, no 

norte do Brasil.  

A escolha do curso teve a ver com o facto de fazer parte da oferta do Instituto, como 

parte da política do governo federal de dar resposta à procura de formação específica para os 

docentes que atuam nas escolas do campo, no Estado do Pará, e das comunidades amazônicas 

onde essas escolas estão inseridas, seguindo o princípio, como defende Molina (2006, p. 24), 

de que “essas especificidades somente estarão presentes se o professor tiver tido formação 

adequada”.  

A investigação teve por base a observação das vivências das comunidades rurais 

amazônicas, no norte do Brasil, concretamente, no nordeste paraense, as quais permitiram 

verificar os fatores que configuram o dinamismo do campo brasileiro, tendo como objeto de 
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investigação as representações sociais, desde a apreciação geral da formação e prática 

docente, até aos aspetos mais específicos como a identidade, os saberes e fazeres dos 

professores que lecionam a EJA, nas escolas do campo, a partir do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo. 

Tendo por base a necessidade de uma formação de professores específica e aceitando 

como válido que a Licenciatura em Educação do Campo possibilita, importa perceber o que 

pensam os professores que a frequentam acerca da sua utilidade para a sua prática pedagógica, 

e em que medida consideram que os torna mais aptos para implementarem a tão necessária 

mudança e transformação da vida das pessoas do campo. 

Com este trabalho pretende-se, igualmente, proporcionar informação que possa servir 

de ponto de partida a outras pesquisas, no âmbito da Educação, no Brasil, além de contribuir 

para fomentar políticas públicas de Educação do Campo, e promover a formação académica e 

profissional adequada dos docentes que exercem a sua atividade nas comunidades amazônicas 

em escolas do campo, tendo em conta que a Licenciatura de Educação do Campo, via 

PROCAMPO, se destina a quem já exerce mas não possui formação académica de nível 

superior. De resto, a Licenciatura de Educação do Campo é, simultaneamente, uma formação 

académica, porque confere um grau académico, e profissional porque se destina a quem já 

trabalha.  

1.1. Dos Caminhos que Levaram à Problematização e à Escolha do Objeto de 

Investigação. 

A realidade educativa brasileira, que esteve na base da reflexão acerca das 

desigualdades sociais entre regiões, no contexto da dicotomia campo-cidade, mostrou a 

diversidade entre ambas e deixou claro que é necessário procurar criar condições de 

sobrevivência, em diferentes territórios brasileiros, principalmente no campo e na Amazónia 

brasileira, onde as marcas das desigualdades, no que à educação diz respeito, são, ainda, 

significativamente visíveis. 

A Educação do Campo é identificada pelos sujeitos, que compreendem que, por 

detrás da indicação geográfica, está uma parte do povo brasileiro – pessoas que vivem em 

diversos lugares, que marcam as relações sociais específicas que compõem a vida no e do 
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campo, nas suas diferentes identidades e numa identidade comum, que evidenciam sujeitos 

culturas, idades, famílias, comunidades, organizações, movimentos sociais diferentes. Cabe à 

Educação do Campo, precisamente, educar estes sujeitos, que trabalham no campo, para que 

se articulem, organizem e assumam a sua condição de sujeitos e a direção do seu próprio 

destino (Caldart, 2005). 

De facto, a impressão com que se fica quando nos debruçamos sobre esta questão, é a 

de que há uma grande variedade de experiências, com significados muito deferentes, cujo 

significado importa entender, pois, longe de aceitar tudo, deve haver uma reflexão sobre o que 

retirar dessas experiências e sobre quais aspetos que devem fazer parte do currículo e dos 

programas de uma educação básica do campo, na perspetiva da superação das desigualdades. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB), criada em 1996, define, 

no seu art. 62, que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

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

superiores de educação [...]”. Desta forma, além de cumprir a meta do governo, é preciso 

olhar com mais rigor para a Educação do Campo, e pensar como, por quem e para que estão 

sendo formados as crianças, jovens e adultos do campo. 

Ao longo das últimas décadas, os movimentos sociais do campo, no Brasil, têm 

reivindicado políticas de formação de professores, criando, inclusivamente, na sua 

pluralidade, experiências de formação desses profissionais, de ocupação dos espaços e 

instituições públicas responsáveis pela formação, como as Universidades, e os próprios 

Institutos Superiores de Educação. Essa ocupação e essas experiências ganharam uma 

dimensão de consciência, de tal forma que a especificidade da formação de Professores do 

Campo se configura hoje, como nos diz Arroyo (2007) como um direito dos sujeitos do 

campo: 

Ocupar os espaços já programados tem sido uma estratégia dos 

movimentos. Não pedem um trato diferenciado para a formação de educadores(as) 

do campo. Reivindicam que não se esqueça de que a educação do campo existe, e a 

formação de profissionais específicos que garantam o direito à educação básica de 

milhões de crianças e adolescentes, de jovens e adultos que vivem no campo tem de 

ser equacionada. Sabemos que se multiplicam programas, projetos de formação dos 

professores nas secretarias estaduais e municipais. Recursos existem para a 

formação do magistério. Encontros, oficinas, dias de estudo são programados, mas a 
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questão que se coloca é de como equacionar e programar a inclusão nesses 

programas de formação específica dos profissionais que atuam ou atuaram na 

educação específica dos povos do campo, reconhecendo-os como sujeitos de 

políticas específicas de valorização e de formação (Op. cit., p. 39) 

O conhecimento das formas específicas de exercer o oficio de ensinar e educar, no 

campo, implica identificar as formas de exercer o magistério nas escolas da educação na 

infância, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio e na EJA. Para Arroyo (2007) há 

características especificas no magistério, na administração e no fundamento das escolas multi-

idades, agrupamentos por idades, por experiências de vida e trabalho, uni-docência e docência 

por coletivo de idades, o que permite a afirmação de que o exercício do magistério ultrapassa 

os recortes das licenciaturas por disciplinas, e avança para competência por áreas de 

conhecimento. Perante isso, impõe-se que haja outros modelos de formação de professores, 

que extrapolem a estreita formação por disciplinas e enveredem pela formação por áreas, se 

possível, em mais do que uma área de conhecimento. 

Como já foi dito, o presente estudo aborda a formação de educadores (as) do campo 

que trabalham com a EJA, a partir das observações do Curso de Licenciatura em Educação 

Campo, através do Programa de Formação de Professores (as) – PROCAMPO. 

 O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi criado após muitas lutas dos 

movimentos sociais, em várias regiões do Brasil, que tiveram, como resultado, a adoção, por 

parte do Governo Brasileiro, de políticas públicas para melhorar a qualidade de ensino nas 

escolas do campo, fomentando vários projetos federais: PRONERA, PROCAMPO, Saberes 

da Terra, PROJOVEM, entre outros. Todos estes programas destinaram-se a remediar as 

lacunas deixadas de muitos anos de negligência da realidade educativa do campo. Foi 

implantado, em várias regiões e diferentes estados da federação brasileira, a partir do ano de 

2006, tendo-se afirmado, particularmente, na Região Norte – Coração da Amazônia – onde se 

regista um elevado número de professores sem habilitações de nível superior em qualquer das 

Licenciaturas.  

Apesar de recentes, importa avaliar a qualidade dos programas de formação de 

Professores do Campo, uma vez que o mérito dessa formação é a de sensibilizar os 

professores quanto à viabilidade de ministrar os conteúdos previstos nas diretrizes 

curriculares nacionais de forma contextualizada, cultivando o conhecimento científico a partir 
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da realidade do campo, de forma a valorizar a agricultura familiar – em regra, discriminada e 

encarada como reflexo de pobreza e atraso.  

Este tema revela-se de particular interesse para a ampliação de políticas públicas 

voltadas para a Educação do Campo brasileiro, pois é fundamental responder aos maiores 

interessados – os camponeses – e verificar se a formação em Educação do Campo responde, 

de facto, às suas necessidades, tendo em conta as peculiaridades do campo, e se cumpre o 

objetivo de promover o desenvolvimento das comunidades amazônicas. 

Como também já foi referido, subjacente a este estudo esteve o acompanhamento, 

que a autora fez, enquanto docente, da primeira turma do Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, em 2009. O curso iniciou com sessenta (60) alunos, num dos Campi do Instituto 

de Educação Superior selecionado para realizar a pesquisa, através do PROCAMPO, 

Programa Federal dirigido à formação dos docentes do campo. As vivências e partilha de 

saberes que os docentes do campo realizavam no Tempo Académico, permitiram constatar, no 

decorrer do curso, a existência de uma identidade em construção. 

O acompanhamento do curso levou à formulação das seguintes perguntas: em que 

medida o Curso de Licenciatura em Educação do Campo, como uma formação específica para 

a população do campo, tem conseguido dar conta de toda especificidade desta realidade? De 

que forma o curso articula o debate da necessidade da formação específica, provocada pelos 

movimentos sociais do campo com os debates e políticas em torno da Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil? Que sentidos e significados os egressos do curso construíram sobre o 

próprio curso? Quais os efeitos dessa formação na sua prática docente em EJA, no campo?  

A resposta a estas questões implica investigar, por meio das representações, a 

utilidade do curso de Licenciatura em Educação do Campo para os professores egressos que 

tiveram a oportunidade de concluir essa formação académica e profissional, analisando os 

efeitos dessa formação na prática docente da EJA, nas escolas do campo.  

1.2. Das Questões de Partida 

As questões que causaram mais inquietações, além, naturalmente, das questões 

iniciais problematizadas, e que serviram de fio condutor a esta investigação, indicando o rumo 

a seguir, identificando o problema e clarificando os seus objetivos, foram: 



 

20 
 

 Qual o perfil dos professores egressos do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo? 

 Quais os sentidos e significados construídos sobre o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo pelos professores egressos? 

 Como se constituem os processos de ancoragem e objetivação das 

representações sociais dos professores egressos sobre os efeitos da prática docente na EJA, no 

campo, a partir da formação inicial? 

A partir das representações recolhidas, será possível ampliar a discussão e contribuir 

para que as políticas públicas educativas sejam fortalecidas e efetivadas, no que toca à 

importância da formação dos professores em Educação do Campo, de maneira a que a oferta  

torne-se regularizada, nas instituições federais de ensino superior e possa satisfazer as 

necessidades dos sujeitos do campo, respeitando as suas especificidades.  

Este estudo representa uma oportunidade de analisar e, em certa medida, de avaliar o 

que tem representado a formação académica e profissional proporcionada pelo curso de 

Licenciatura em Educação do Campo para os docentes do campo, partindo da visão que estes 

têm a respeito do processo formativo, verificando se há, da parte destes, a perceção de que o 

referido curso pode influenciar a sua prática docente e, sobretudo, contribuir para o 

desenvolvimento sustentável do campo brasileiro. Dito de outro modo, a partir das 

representações sociais construídas pelos alunos (professores) egressos do Programa 

PROCAMPO, o presente trabalho pode fornecer indicações úteis a respeito da viabilidade do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo, relativamente aos docentes da EJA que atuam 

nas escolas do campo. 

1.3. Da Pertinência do Estudo 

A realidade da Educação do Campo brasileiro é um problema real que merece ser 

estudado e aprofundado, uma vez que há poucos estudos relacionados com a necessidade de 

formação académica inicial para os docentes da Educação do Campo. Daí a pertinência desta 

investigação, para além, naturalmente, do enriquecimento, em termos de conhecimento 

científico, pretendendo constituir-se como contributo nesse campo, abrindo caminho a outras 

investigações, no contexto da Educação do Campo, sem esquecer, é claro, os esforços de 
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outros investigadores para compreender o campo da investigação, da formação de professores 

e das representações sociais. 

Nenhum estudo de caráter científico pode garantir a sua relevância sem questionar a 

história da produção do conhecimento científico disponível. O conhecimento já existente 

permite completar lacunas, mas é necessário que surjam novas interrogações, ajustadas a um 

objeto de investigação particular, que suscitem a reflexão e o debate, dentro da mesma área de 

investigação, sem o que não é possível avançar no sentido da produção de mais 

conhecimento.  

Tendo por base as discussões apresentadas inicialmente, relativamente aos desafios 

da contemporaneidade e à realidade enfatizada da Educação do Campo, revelando as marcas 

profundas de perdas acumuladas, mas pautada, também, por conquistas significativas, ao 

longo dos anos, que nos levam a acreditar na possibilidade de outros caminhos, pretendeu-se, 

com este estudo, pensar a relação entre a formação de professores, a prática docente e as 

representações sociais, com base em estudos já produzidos, no Brasil, ajudando à 

compreensão desse campo de discussão. 

Começou-se, por isso, por fazer uma avaliação do estado da arte, neste domínio, em 

consonância com autores como Romanowski & Ens (2006), que defendem que “a realização 

destes balanços possibilita contribuir com a organização e análise na definição de um campo, 

uma área” (Op. cit., p. 4). Os autores afirmam, ainda, que “a análise do campo investigativo é 

fundamental neste tempo de intensas mudanças associadas aos avanços crescentes da ciência 

e da tecnologia” (ibid). Da mesma forma, que defendem que o estado da arte ou o campo de 

estudos: 

[...] podem significar uma contribuição importante na constituição do 

campo teórico de uma área de conhecimento, pois procuram identificar os aportes 

significativos da construção da teoria e prática pedagógica, apontar as restrições 

sobre o campo em que se move a pesquisa, as suas lacunas de disseminação, 

identificar experiências inovadoras investigadas que apontem alternativas de solução 

para os problemas da prática e reconhecer as contribuições da pesquisa na 

constituição de propostas na área focalizada (Romanowski & Ens, 2006, p.39). 

Decorrente do interesse da proposta desta investigação, procurou-se disseminar os 

contributos e identificar as lacunas na área em questão, com recurso às produções com origem 
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nos programas de pós-graduações, através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), classificada como a melhor e maior fonte de produção académica-

científica, no Brasil (Romanowski & Ens, 2006).  

O ponto de partida para a realização do estado da arte foi a seguinte questão: de que 

modo a temática das representações sociais da formação de Professores do Campo e os seus 

efeitos na prática docente é tratada, nas dissertações e teses, entre os anos de 2005 e 2013, 

disponíveis no banco de resumos de teses e dissertações da CAPES? 

A escolha do período de seis anos compreendido entre 2008 e 2013 justifica-se pelo 

facto de, em termos do conhecimento científico, o estado da arte sobre uma determinada 

temática poder seguir os últimos cinco anos numa dada linha temporal, de acordo com o que 

determinam os órgãos reguladores das agências de pesquisa (Nascimento, 2011). A 

investigação pode também recorrer a anos anteriores ao quinquênio, em função da ausência de 

estudos (Romanowski & Ens, 2006). Para esta investigação foram particularmente relevantes 

os trabalhos que abordaram, como tema central, a formação de Professores do Campo, no 

Brasil. 

Quadro 1 - Produções em que a Formação de Professores do Campo foi tomada como eixo de discussão nos 
Programas de Pós-Graduação em Educação, no Brasil, no período de 2008 a 2013. 

Programa Universidade Nível Ano Título Autor(a) 

Mestrado 
em 

Educação 

Fundação 
Universidade 

Federal de Sergipe 
M 2009 

Pedagogia da Terra e a 
Formação de Professores 

para a Educação do Campo 
na UFS e UFRN 

Meneses, 
M. A. 

Mestrado 
em 

Educação 

Universidade do 
Estado do Pará M 2011 

Programa escola ativa 
política de formação 

continuada de professores de 
escolas multisseriadas e seus 

impactos no cotidiano da 
sala de aula. 

Silva, H. 
do S..de 

A. 

Mestrado 
em 

Educação 

Universidade do 
Estado do Pará M 2011 

Programa pró-Letramento: a 
formação continuada de 
professores nas escolas 
multisseriadas do campo no 
planalto em Santarém/Pa. 

Guimarãe
s, W. S. 
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Fonte: Elaboração da própria autora, a partir do Banco de resumos de teses e dissertações da CAPES (2014). 

Neste campo, no período de seis anos considerado, foram identificadas dissertações 

de Mestrado mais centradas nas regiões norte e nordeste, destacando-se uma na região do Sul 

(UFSC) e outra na região centro oeste do país (UFMG)., não tendo havido qualquer registo de 

teses de doutoramento, no banco da CAPES, que tenha tratado esta temática.  

O escasso número de trabalhos científicos no domínio da Formação de Professores 

do Campo é demonstrativo de que o tema, antes e durante o período investigado, não 

Continuação do Quadro 1 
Programa Universidade Nível Ano Título Autor(a) 

Mestrado em 
Educação em 
Ciências na 
Amazônia 

Universidade do 
Estado do 
Amazonas 

M 2012 

A etnomatemática na 
Educação do Campo, 
em contextos indígena e 
ribeirinho, seus 
processos cognitivos e 
implicações à formação 
de professores 

Machado, 
M. F 

Rocha 
Cordeiro 

Mestrado em 
Educação 

Universidade do 
Estado do Pará M 2012 

Formação do educador 
do campo: um estudo a 
partir do Procampo 

Costa, 
Eliane 

Miranda 

Mestrado em 
Educação 

Universidade 
Federal de 

Santa Catarina 
M 2012 

A formação dos 
Professores do Campo: 
um estudo na serra 
catarinense 

Silva, Sadi 
José 

Rodrigues 
da 
 

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Humano: 
formação, políticas 
e práticas sociais 

Universidade de 
Taubaté M 2013 

Educação do Campo: 
formação continuada de 
professores do 
programa escola ativa 
em Buriti (MA) 

Costa, 
Cleane de 

Jesus 

Mestrado em 
Educação 

Universidade 
Federal de Mato 

Grosso 
M 2013 

A política de formação 
continuada dos 
professores da 
Educação do Campo em 
Confresa-MTS 

Duarte, 
Terezinha 
de Jesus 

Aires 
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despertou o interesse dos investigadores, é quase totalmente silenciado, tornando o acesso às 

pesquisas do campo do estado da arte bastante restritivas. Além disso, alguns trabalhos, não 

são disponibilizados, apesar de ser obrigatória a sua disponibilização, ou, por algum motivo, 

deixam de fazer parte do acervo, inviabilizando a consulta.  

Os trabalhos pesquisados revelam que as políticas no campo da Formação de 

Professores são necessárias e que a formação, mais do que uma necessidade é um direito dos 

povos do campo. Apontam, além disso, para o campo como espaço de produção do 

conhecimento, uma noção corroborada por Fernandes (2005, p. 9), para quem “[...] as 

pesquisas em Educação do Campo são processos de construções de conhecimento (territórios 

imateriais) que procuram contribuir com desenvolvimento dos territórios materiais – campo 

como espaço de vida”. 

Este tipo de conceção reforça a ideia de que é importante investigar no âmbito da 

Educação do Campo e da Formação de Professores para atuarem neste domínio que permite 

não só a aplicação de conhecimento, mas, igualmente, a sua produção. Com efeito, apesar de 

recente, trata-se de uma área que tem vindo a merecer o reconhecimento e interesse dos 

investigadores que olham para o campo com novos olhos, partindo da premissa, sobretudo nas 

últimas décadas, de que a realidade dos sujeitos coletivos que habitam este espaço se tem 

vindo a constituir, ao longo da história, “como um espaço de conhecimento e 

(re)conhecimento dos saberes, cultura e dos direitos dos sujeitos do campo, de produção de 

uma teoria e uma prática pedagógica” (Hage, 2011, p. 135).   

Nos Programas de Pós-Graduação em Educação, foi, ainda, possível identificar um 

número reduzido de pesquisas que procuraram estabelecer o diálogo entre a formação de 

Professores do Campo e a prática docente no Brasil, no referido período de 2008 a 2013. O 

Quadro 2 elenca esses estudos.  
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Quadro 2 - Produções em que a Formação de Professores do Campo e a Prática Docente foi tomada como eixo 
de discussão nos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil. 

Programa Universidade Nível Ano Título Autor(a) 

Mestrado em 
Educação Agrícola 

 
Universidade 
Federal Rural 

do Rio de 
Janeiro 

M 2013 

A formação do 
professor e a 
pedagogia da 
alternância: 

contribuições para 
Educação do Campo 

Mello, Marilia 
da Costa 

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Humano: 
formação, políticas 
e práticas sociais 

Universidade 
de Taubaté M 2013 

Educação do 
Campo: práticas 

educativas de 
professores de 

classes 
multisseriadas do 
Programa Escola 

Ativa 

Oliveira, 
Neldan de 

Araujo 

Fonte: Elaboração da própria autora a partir do Banco de resumos de teses e dissertações da CAPES (2014). 

Como se pode ver pelo Quadro 2, relativamente ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação credenciado pela CAPES, até ao momento em que foi realizado este levantamento, 

era reduzido o número de pesquisas relacionando a formação de Professores do Campo e a 

prática docente: duas dissertações de Mestrado, uma no Sudeste e outro no Nordeste. O 

interesse da investigação no campo da Formação de Professores, em termos generalistas, recai 

sobre o currículo, profissionalização docente, identidade profissional e formação inicial. 

Quanto a questões específicas, dentro dessa área, como a Formação de Professores do Campo 

e a Formação de Professores de EJA, poucas vezes são tratadas nas produções cientificas, no 

Brasil.  

Já depois deste levantamento, não foram encontradas produções em que a formação 

docente do campo e prática docente se constituísse em área temática de interesse, a nível de 

doutoramento, talvez por se tratar de um tema relativamente recente, com pouco mais de uma 

década de história, ou porque não tem despertado a curiosidade dos investigadores. 

Feita a organização dos dados recolhidos do primeiro levantamento acerca da 

formação de Professores do Campo e da prática docente como campo de conhecimento ou 

estado da arte, procedeu-se ao segundo levantamento, que diz respeito ao objeto da 
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investigação: Representações Sociais da Formação de Professores do Campo sobre a prática 

docente. E a primeira constatação foi a de que há muito poucas pesquisas no âmbito do campo 

específico da formação, sobretudo relativas à Amazônia, locus desta investigação. No entanto, 

foi possível, através da CAPES, ter acesso a um número relativo de dissertações e teses 

abordando a Formação de Professores no campo das representações sociais, mas trata-se de 

um levantamento a partir das licenciaturas relacionadas com a formação inicial, a prática 

docente e a identidade profissional, não tendo sido referenciada nenhuma Licenciatura em 

Educação do Campo, objeto desta investigação. 

Quadro 3 - Produções em que a Representações Sociais da Formação de Professores foi tomada como eixo de 
discussão nos Programas de Pós-Graduação em Educação no Brasil. 

Programa Universidade Nível Ano Título Autor(a) 

Mestrado em 
Educação 

Universidade 
Metodista de 

São Paulo, São 
Bernardo do 

Campo 

M 2008 

Professores do ensino 
médio: representações 

sobre formação e práticas 
no campo da história 

Parro, Ana 
Lúcia Araújo. 

M 

Mestrado em 
Educação 

Universidade de 
Uberaba M 2012 

Formação de professores 
na amazônia e teoria das 
representações sociais: 

um estudo sobre a 
aprendizagem na EAD 

Souza, 
Delciney 
Nava de 

Mestrado em 
Educação 

Universidade 
Católica de 

Santos, 
M 2012 

Formação, saberes 
profissionais e identidade 
docente: representações 
sociais de professores 

Castro, 
Alessandra 
de Mesquita 

de 

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Humano: 
formação, políticas 
e práticas sociais 

Universidade de 
Taubaté M 2013 

Representações sociais de 
professores sobre os 
fatores de risco ao 

desenvolvimento da 
criança 

Santos, 
Heloisa 
Cardoso 
Varao 
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Continuação do Quadro 3 
Programa Universidade Nível Ano Título Autor(a) 

Mestrado em 
Educação e 

Contemporaneida
de 

Universidade do 
Estado da 

Bahia, Salvador 
M 2013 

Representações de 
docentes universitários 

sobre a formação de 
professores: relação entre 
teoria e campo da prática 

profissional 

Bispo, 
Joelma 

Gomes de 
Oliveira 

Mestrado em 
Educação 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do 

Paraná, 

M 2013 

Políticas de formação 
inicial e profissionalidade 
docente: representações 
sociais de professores 

iniciantes 

Donato, 
Sueli Pereira 

Mestrado em 
Desenvolvimento 

Humano: 
formação, 
políticas e 

práticas sociais 

Universidade de 
Taubaté M 2013 

Valorização docente: um 
estudo sobre as 

representações sociais de 
licenciandos 

Santos,Pollya
na Fatima 

Gama 
 

Mestrado em 
Educação 

Universidade 
Estadual de 

Ponta Grossa 
M 2013 

Representações sociais 
sobre os saberes docentes 
necessários a sua prática 
dos professores de uma 

instituição de ensino 
superior privada de Ponta 

Grossa – PR 

Silva, 
Guilherme 
Leonardo 

Freitas 
 

 
Fonte: Elaboração da própria autora, a partir do Banco de resumos de teses e dissertações da CAPES (2014). 

A referência às produções académicas-cientificas serve para mostrar a produtividade 

em termos da Formação de Professores dentro de outros campos disciplinares que não o da 

Formação de Professores do Campo e, menos ainda, o da Prática Docente no campo, o que 

permite afirmar que, embora se tenha verificado um desdobramento relativamente ao tema da 

formação de professores, este continua a ser, no conjunto disciplinar, relativamente ignorado. 

No que diz respeito aos elementos que estabelecem uma ligação entre formação de 

professores e o campo das representações sociais, Neves (2007), corroborando Ornellas 

(2005), destaca dois que considera significativos:  
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O primeiro é que a representação social tem elegido como objeto de 

pesquisa, os fenômenos internos que condicionam a reação e a conduta dos sujeitos, 

situando-os em relação aos demais sistemas de representações sociais existentes na 

sociedade, por serem dependentes deles. O segundo, é que as representações sociais 

que os sujeitos possuem interferem na relação e nas práticas pedagógicas, por eles 

estabelecidas ao casamento do campo da educação com o campo das representações 

sociais (Neves, 2007, p. 30).  

A articulação entre o campo teórico das representações sociais e a Educação e, por 

extensão, a formação de professores, é muito pertinente, particularmente no caso da Educação 

do Campo, na medida em que os sentidos e os significados sobre os quais os sujeitos do 

campo constroem as suas realidades, como ponto de partida para o contexto educativo, são 

entendidos de um modo limitado, que não tem em consideração a subjetividade desses 

mesmos sujeitos, as suas interpretações do mundo, e as suas relações sociais, elementos 

determinantes das suas representações sociais (Neves, 2007). Daí a convicção, subscrita neste 

trabalho, de que a formação específica em Educação do Campo constitui o caminho a seguir 

pelos Professores do Campo, no sentido do fortalecimento da construção da identidade dos 

sujeitos do campo, das suas significações e ressignificações, no contexto educativo brasileiro, 

(Arroyo, Caldart & Molina, 2009).  

Em vista das lacunas, vieses e, até, de um certo silenciamento relativamente à 

questão da formação dos Professores do Campo, detetados nos levantamentos efetuados, fica 

claro que é absolutamente vital continuar a investigar e investir nesta área. 

1.4. Dos Objetivos da Investigação 

1.4.1 Objetivo Geral 

Constitui o objetivo geral da presente tese analisar de que modo se constituem as 

representações sociais dos professores egressos do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo relativo ao processo de formação e aos seus efeitos na prática docente da EJA, no 

campo, através do Programa PROCAMPO, integrado na oferta de um dos campi do Instituto 

Federal do Pará, na Amazónia paraense. 

 



 

29 
 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Traçar o perfil dos professores egressos do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo; 

 Identificar os sentidos e significados dos professores egressos sobre Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo;  

 Destacar os processos de ancoragem e objetivação das representações sociais 

dos professores egressos relativamente ao processo da formação inicial e seus efeitos na 

prática docente da EJA do campo. 

1.5. Os Caminhos que Entrelaçam o Problema de Investigação com o Campo Teórico 

das Representações Sociais. 

Para estudar a formação de Professores do Campo na Amazônia paraense, 

particularmente na região bragantina, a fim de analisar as representações sociais dos 

Professores do Campo (egressos do curso de Licenciatura em Educação do Campo) 

relativamente ao processo de formação e aos seus efeitos na prática docente da EJA do 

campo, procurou-se um referencial teórico e metodológico que permitisse verificar os 

processos de construção. A procura conduziu à abordagem processual de Moscovici (2009) e 

Jodelet (1998; 2001), como campo teórico-metodológico relevante para a presente 

investigação, que se justifica pelo facto de “o estudo das representações como processo [ser] 

entendido não como processamento de informações, mas como práxis”, ou seja, tomando 

como ponto de partida a funcionalidade das representações na orientação da ação e da 

comunicação (Spink, 2013 p. 95). 

Para Moscovici (1978), a teoria das representações sociais defende a tese da 

coexistência de saberes, estando as diferenças dependentes dos sujeitos e das suas pertenças e 

culturas, entrelaçadas na partilha do objeto a ser representado, nas razões e funções da própria 

representação. Daí, que as explicações de saberes, no contexto cultural de quem as produz, 

atribua às representações sociais o caráter dinâmico da análise necessária que se pretende 

fazer relativamente à formação de Professores do Campo. 
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Neves (2007, p. 35) encara a representação social como “uma forma de 

conhecimento do senso comum socialmente construída e partilhada, com um objetivo prático, 

pois tanto se apoia nas experiências das pessoas quanto as orienta em suas ações práticas e 

cotidianas”. Logo, por ser coletiva, permite ao grupo que a construiu uma ênfase e veracidade 

sobre este mundo, a partir de dois elementos constitutivos: a objetivação e a ancoragem. 

De acordo com Moscovici (2003 p.72), a objetivação consiste em “transformar algo 

abstrato em algo concreto, transferir o que está na mente em algo que exista no mundo físico 

[...] é descobrir a qualidade icônica de uma idéia [...] é reproduzir um conceito em uma 

imagem [...]”. Por sua vez, a ancoragem é “um processo que transforma algo estranho, que 

nos intriga em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de uma 

categoria que nós pensamos ser apropriada” (Moscovici, 1978, p. 61). 

Podemos, então, dizer que objetivação e ancoragem são dois elementos construtores 

das representações sociais, que possibilitam uma relação dialética capaz de compreender o 

processo de formação e construção das subjetividades produzidas nas relações sociais que 

orientam os comportamentos. Dessa forma, essas características permitem ao investigador 

compreender as representações sociais como área da subjetividade humana, construídas nas 

relações sociais que envolvem, segundo Jodelet (1998; 2001), um objeto, um conceito, um 

sujeito. Pelo que enveredar pelos trilhos das representações sociais constitui-se em complexo 

e instigante processo, que envolve quatro características centrais para analisar a constituição 

das representações sociais dos professores egressos do campo sobre os efeitos da sua 

formação docente: 

1. terem caráter dinâmico; 

2. refletirem a compreensão e a perceção sociocultural de quem as produz; 

3. representarem a base da relação entre os sujeitos que as constroem e as suas 

culturas; 

4. serem capazes de se modificar e provocar, elas próprias, mudanças. 

A presente tese assentou, então, nas características das representações sociais atrás 

referidas, bem como nos estudos de Marková (2008), que refere uma “linha epistemológica de 

partida” para o campo das Teorias das Representações Sociais, onde pontua o que designou 



 

31 
 

por triangularity (triangularidade) da relação do Eu com o Outro e com o Objeto. No âmbito 

da presente investigação, esta triangularidade ajudará, no campo teórico metodológico das 

representações sociais, à visibilidade da lógica do problema que lhe serve de pano de fundo.  

Assim, o Eu corresponde ao professor egresso do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo, que faz parte da oferta de um campus do IFPA; o Outro, aos efeitos na prática 

docente da EJA no campo; e o Objeto, às Representações Sociais sobre a formação (Fig. 1). 

 

Figura 1 - Triangularidade Epistemológica de Partida 
 

A proposta da relação de triangularidade nesta investigação não é descabida, na 

medida em que estudiosos neste domínio, como Marková (2003), Madeira (2005) e Neves 

(2007), defendem que o “Eu sujeito da representação”, não é um “Eu” abstrato, mas 

simultaneamente, um sujeito individual e coletivo, que constrói a sua condição de professor 

do campo, nas turmas de EJA, nas relações com o Outro e com o mundo; logo, constrói 

representações que, por sua vez, o orientam.  

A presente tese procura ir além da identificação das representações sociais ao 

pretender compreender o seu processo constitutivo, assumindo-se, desta forma, como campo 

teórico-metodológico da abordagem processual das pesquisas em representações sociais, 
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como preconizado por Jodelet (1986; 2003), Jovchelovitch (2002), Moscovici (2009) ou 

Schulze & Camargo (2000). 

Para Schulze & Camargo (2000, p. 288) “[...] a abordagem processual é voltada para 

questões culturais e históricas, que busca compreender os processos que geram e mantém as 

representações vivas nas interações entre os indivíduos e grupos sociais”. Na mesma linha de 

pensamento, Moscovici (2009, p. 208) defende que “[...] as representações sociais são 

formadas através de influências recíprocas de negociações implícitas no curso das 

conversações em que as pessoas se orientam”. Compreende-se, assim, que abordagem 

processual se complementa com o campo sociocultural, enquanto proposição metodológica da 

problemática desta investigação.  

Com base nos estudos de Jodelet (2001; 2009), e de modo a analisar os processos de 

representações sociais dos professores egressos do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo sobre a formação inicial e seus efeitos na prática docente da EJA, no campo, e 

compreender a sua lógica, foram formuladas as seguintes questões, que constam do Quadro 4: 

quem sabe e de onde? O que sabe e como se sabe? Sabe-se o quê e com que efeitos?  

Quadro 4 - Lógica das dimensões da teia das Representações Sociais dos professores egressos do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo. 

1ª Dimensão 
Quem sabe e de 

onde sabe? 

Professores egressos do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo e de onde sabe da prorrogativa 

do curso e da docência no campo. 

2ª Dimensão 
O que sabe e 

como se sabe? 

Sobre o processo de formação e da vivência do 

curso. 

3ª Dimensão 
Sabe-se o quê e 

com que efeito? 

Efeitos da formação na prática docente da EJA no 

campo. 

 

A primeira pergunta – Quem sabe e de onde sabe – identifica o perfil dos professores 

egressos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, numa lógica de conhecer os 

processos identitários dos professores egressos com o campo, partindo das construções 

históricas dos sujeitos, da sua experiência pessoal e profissional, formação inicial, e tempo de 

docência no campo e na EJA.  
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A segunda pergunta – O que sabe e como se sabe – parte da lógica representacional 

sobre o processo de formação inicial, no que diz respeito aos contributos do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, através dos sentidos e significados dos professores 

egressos. 

A terceira pergunta – Sabe-se o quê e com que efeito – partindo dos efeitos do 

processo de formação da prática docente na EJA do campo, das mudanças e práticas sociais, 

para além do quotidiano da sala de aula, apresenta a lógica que contribuiu para a 

(re)construção identitária e ressignificações da prática docente dos professores egressos do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo.  

As respostas a estas perguntas permitiram fazer a articulação da teia representacional 

que possibilitou organizar os sentidos e significados da formação inicial. Desse modo, a 

estrutura lógica de cada teia foi pensada em função das questões de partida e dos objetivos da 

investigação. Além disso, foram construídos os caminhos que compuseram a tessitura de 

análise da elaboração deste estudo, a partir de três dimensões que se entrecruzam.  

A primeira dimensão pretende identificar quem são os professores egressos do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo da EJA, no interior da Amazônia 

Paraense, nomeadamente num campus do IFPA, de forma a traçar o seu perfil.  

A segunda dimensão incide sobre os sentidos e significados do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo pelos professores egressos, com o objetivo de 

averiguar de que forma, no caso dos professores egressos, o curso representa uma formação 

inicial específica, adequada quer ao contexto da realidade das escolas do campo, quer ao 

desenvolvimento pessoal e profissional destes professores. 

Finalmente, a terceira dimensão, as objetivações e ancoragens como constituidoras 

das representações sociais dos professores egressos sobre o processo de formação e seus 

efeitos na prática docente na EJA do campo, destina-se a permitir destacar os reais sentidos 

e significados construídos pelos professores egressos sobre uma formação diferenciada, 

dirigida ao contexto das escolas do campo e seus efeitos na prática docente da EJA do campo, 

bem como o contributo dos egressos, enquanto professores/agentes de transformação, 

mudança, melhoria das condições de vida dos sujeitos e das comunidades amazônidas em que 

as escolas estão inseridas. 
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A Fig. 2 representa, esquematicamente, as três dimensões: 

 

Figura 2 - Dimensões de Análise das Representações Sociais 

 

As três dimensões de análise referidas, ancoradas em Jodelet (2001; 2009), e na 

abordagem processual da teoria das Representações Sociais, constituem a rede de sentidos e 

significados sobre o processo de formação dos Professores do Campo. Esse processo 

configura-se nas vivências (durante e após formação), identificando os objetivos e o suporte 

da análise de uma investigação no campo das Representações Sociais. 

Processo de formação 
de prefessores do 

Campo

Quem sabe e de onde 
sabe ?

O que sabe e como se 
sabe ?

Sobre o que sabe e 
com que efeito ?
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CAPÍTULO 2- CONCEITOS E CONCEÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO E 

FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 

A vida é o lugar da educação e a história de vida o terreno no qual 

se constrói a formação. Por isso, a prática da educação define o espaço de 

toda a reflexão teórica. O trabalho do investigador e dos participantes num 

grupo biográfico não é da mesma natureza, na medida em que ele possui mais 

instrumentos de análise e uma experiência de investigação. Dito de outro 

modo, o saber sobre formação provém da própria reflexão daqueles que se 

formam. É possível especular sobre a formação e propor orientações teóricas 

ou fórmulas pedagógicas que não estão em relação com os contextos 

organizacionais ou pessoais. No entanto, a análise dos processos de 

formação, entendidos numa perspectiva de aprendizagem e de mudança não 

se pode fazer sem uma referência explícita ao modo como um adulto viveu as 

situações concretas do seu próprio percurso educativo. 

(Dominicé, 1990, p. 167). 

A escolha dos caminhos a trilhar para compreender a formação inicial de Professores 

do Campo e os efeitos desta formação na prática docente da EJA do campo, através das 

representações sociais, teve como base para o exercício académico-científico, neste capítulo, 

o organograma apresentado na Figura 3:  

 

Figura 3 - Organograma dos campos temáticos teóricos da tese 

EDUCAÇÃO DE  ADULTOS 
E EDUCAÇÃO DO CAMPO

REPRESENTAÇÕES 
SOCIAIS 

FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES
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As perspetivas teóricas apresentadas neste estudo fazem uma ponte direta com a 

Teoria das Representações Sociais, através do seu caráter interdisciplinar e dialógico, 

possibilitando a dinâmica da comunicação com outros campos teóricos, como a Educação de 

Adultos, na perspetiva da formação ao longo da vida, a contextualização da formação de 

professores no Brasil e a Formação de Professores do Campo.  

Nesse sentido, o estudo das Representações Sociais será tratado, do ponto de vista da 

abordagem processual e teórico metodológico para permitir uma reflexão sobre o 

conhecimento que orientou o processo de construção desta tese, com o intuito de estabelecer o 

diálogo e a articulação entre os conceitos provenientes de cada campo teórico. 

Deste modo, as representações sociais presentes no debate em torno do contexto em 

que se situa a problemática objeto deste estudo - formação de Professores do Campo - 

contribuem para a compreensão dos sentidos e significados dessa formação para os próprios 

professores. Elas são, de resto, essenciais, para uma mobilidade inteligível na área da 

educação, no sentido de afinar uma compreensão dos conceitos relevantes no campo da 

educação e formação de professores e a sua especificidade. Cada temática será tratada à luz 

do contributo de estudiosos na matéria. 

Importa, por isso, começar por fazer uma análise teórica, tomando como base a 

Educação de Adultos e os seus fundamentos históricos, para, posteriormente, analisar o 

contexto histórico que deu origem à EJA, no Brasil, considerando que “esse processo de 

formação não se dá de forma isolada e autônoma, mas está vinculado à estrutura económico-

social que dá unidade à vida social” (Porcaro, 2011, p. 28). Finalmente, essa revisitação de 

ambos os contextos históricos, é necessária para proposta que se apresenta, antes de abordar a 

formação de Professores do Campo, objeto mais amplo deste estudo. 

2.1 Da Educação de Adultos à Formação ao Longo da Vida. 

 

Talvez uma das melhores maneiras de conceituar a educação seja dizer 

que ela não pode tudo, mas pode muita coisa. Ou seja, o nosso problema, de 

educadores e de educadoras, é nos perguntarmos se é possível viabilizar o que às 

vezes não parece possível. Volto então, à insistência desta frase: "Mudar é difícil, 

mas é possível. 

(Freire, 2001a, p. 168) 
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Partindo da premissa de que a educação é um processo de construção social, sujeito a 

uma definição conceptual, juntamente com as conceções subjacentes às práticas docente, 

resulta claro que ela não pode ser problematizada de forma dissociada do contexto 

socioeconómico, político e cultural. Neste capítulo, pretende-se problematizar as diferentes 

conceções de educação e de formação antes de entrar no âmbito da educação e formação de 

pessoas adultas, tendo em conta conceitos e práticas que foram surgindo ao longo das 

transformações económicas, políticas e sociais que ocorreram no cenário mundial.  

Apresenta-se, em primeiro lugar, as considerações teóricas acerca da análise 

conceptual de educação e formação, face às mudanças contemporâneas e as consequentes 

modificações no campo da Educação de Adultos, para, posteriormente, problematizar o papel 

da educação e da formação de professores, no atual contexto, a partir da dinâmica das relações 

sociais, económicas, culturais e políticas que contribuem para a definição das suas 

finalidades, estratégias e práticas. Com efeito, como lembra Barros (2011, p. 21), “não 

compreenderemos bem os conceitos se não compreendermos e diferenciarmos os contextos 

que lhes estão associados”. 

2.1.1. Conceitos Basilares de Educação e Formação 

 2.1.1.1 Sobre o Conceito de Educação 

É importante, neste ponto, fazer uma breve análise sobre as principais características 

intrínsecas do conceito de educação, com uma finalidade estritamente heurística, como forma 

de encontrar o fio condutor que melhor direcione o caminho da temática teórico-conceptual 

que constitui o ponto de partida desta tese, feito em torno da aproximação dos conceitos da 

Educação de Adultos e formação de Professores do Campo. 

Nesse sentido, a opção a seguir não partirá do entendimento do que é e do que não é 

a educação, nem sequer da história da educação desde a Grécia Antiga e dos seus percussores, 

mas circunscrever-se-á analiticamente a uma reflexão a respeito da apreciação em torno da 

educação e do que tem ocorrido a partir do contexto dos sistemas de educação nas sociedades 

contemporâneas. 



 

40 
 

Do ponto de vista da educação enquanto conceito, Carvalho (1994) refere que esta 

tem sido, ao longo do tempo, objeto de especial reflexão, e que a evolução do seu 

entendimento, a sua abrangência e conteúdo deixam vislumbrar, de algum modo, o próprio 

desenvolvimento do pensamento social do Homem acerca de si mesmo. Segundo Barros 

(2011, p. 22), o “termo educação deriva concretamente dos étimos educare, que significa 

alimentar, desenvolver faculdades ou criar e educere, que significa fazer sair”. 

De acordo com o mesmo autor, o conceito de educação pode ser associado à 

transmissão de saber de uma geração (adulta) para outra (pré-adulta, infantil e adolescente), 

em consonância com a conceptualização de educação feita por Durkheim (1984, p. 17): 

A educação é a ação exercida pelas gerações adultas sobre as que ainda 

não se encontram amadurecidas para a vida social. Contudo, tem por objectivo 

suscitar e desenvolver na criança um certo número de condições físicas, intelectuais 

e morais que dela reclamam, seja a sociedade política, no seu conjunto, seja o meio 

especial a que ela se destina particularmente  

O autor refere, ainda, que cada sociedade tem um sistema de educação próprio e 

especial, em conformidade com as características culturais de cada contexto histórico-social, 

logo, que: 

[...] cada sociedade, considerada em momento determinado de seu 

desenvolvimento, possui um sistema de educação que se impõe aos indivíduos de 

modo geralmente irresistível. É uma ilusão acreditar que podemos educar nossos 

filhos como queremos. Há costumes com relação aos quais somos obrigados a nos 

conformar; se os desrespeitarmos, muito gravemente, eles se vingarão em nossos 

filhos. Estes, uma vez adultos, não estarão em estado de viver no meio de seus 

contemporâneos, com os quais não encontrarão harmonia. Que eles tenham sido 

educados, segundo ideias passadistas ou futuristas, não importa; num caso, como 

noutro, não serão de seu tempo e, por consequência não estarão em condições de 

vida normal. Há, pois, a cada momento, um tipo regulador de educação, do qual não 

nos podemos separar sem vivas resistências, e que restringem as veleidades dos 

dissidentes. (1984, p. 36) 

Em cada sociedade, a educação torna-se um meio de preparar o ser humano ideal, de 

acordo com as suas necessidades, cumprindo uma função de satisfazer, antes de tudo, as 

necessidades sociais, uma ideia que reforça o caráter social da educação, da mesma forma que 

impõe padrões morais de comportamento. Na mesma linha de pensamento, John Stuart Mill 
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(1962, p. 9)1 argumenta que a educação está relacionada com “a cultura que cada geração 

pertinentemente transmite para aqueles que serão seus sucessores”. 

De acordo com Freire (1982, p. 11), a educação dimensiona-se pela “leitura crítica 

do mundo e da palavra, o que pressupõe o desvelar dos discursos ideológicos de interesse da 

classe dominante”. É uma ação de conhecimento, entre outras questões éticas e políticas, cuja 

prática pressupõe o respeito pela pessoa como sujeito do conhecimento e da cultura. “A 

leitura do mundo precede a leitura da palavra” (ibid). Assim, é pela educação que indivíduo 

deve aprender a ler e a escrever, não só as palavras, mas a vida, estabelecendo relações com o 

seu meio, conhecendo-o, transformando-o, agarrando a possibilidade de criar outro mundo a 

partir da sua cultura, da sua própria existência, e de se tornar o sujeito da história. 

Na contemporaneidade, na opinião de Barros (2011), o entendimento do conceito de 

educação implicaria igualmente um controle estatal sobre as fronteiras do saber válido a 

transmitir pela educação. Deste modo, passa a estar associado ao conceito de ensino, que, 

além de ser o veículo de transmissão de conhecimentos válidos, no ambiente escolar, 

juntamente com os procedimentos e atitudes dos atores envolvidos nesse processo didático e 

pedagógico de construção, é, igualmente, visto como uma forma intencional que se exerce 

numa instituição de ensino, com fins explícitos e procedimentos regulados por profissionais 

da educação (Fabre, 1995). Como destaca Lima (2003, p. 131), 

A educação tende a ser predominantemente representada como remetendo 

privilegiadamente para esforços sistemáticos, para acções deliberadas, para decisões 

e estratégias racionalmente planeadas, designadamente no contexto de organizações 

sociais formais (…), ou seja, para contextos de educação formal ou não formal, 

embora seja conhecida a força e omnipresença da educação informal. 

Barros (2011, p. 14), em consonância com Ribeiro Dias (1982), chama a atenção 

para o modo como os sistemas educativos formais foram influenciados por questões sociais e 

culturais; o mesmo sucedeu, de resto, com a sua lógica de organização interna, que atravessou 

as fronteiras da escola, quer na sua dimensão institucional, consolidando os valores da 

                                                             
 

 

1 A data referida corresponde à da edição consultada. A obra original foi publicada em 1861. 
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cidadania, quer na sua vertente organizacional, solidificando os valores de classe através do 

ensino de massas, de tal modo, que invadiu o próprio entendimento do ser humano acerca de 

si mesmo.  

O tempo da vida humana passa a estar profundamente associado ao tempo 

da escolaridade e do fim da escolaridade, duas fases da vida sequenciais e estanques, 

em que se espera que os indivíduos se preparem convenientemente na primeira fase 

de forma a garantir o sucesso ao longo de todo o tempo da segunda (Ribeiro Dias, 

1982a, p. 37). 

A relevância do conceito da educação neste enfoque circunscreve-se ao tempo da 

vida escolar de uma pessoa, do mesmo modo que o grau de escolaridade surte efeito, também, 

no estatuto social, no exercício da cidadania e na qualificação dos sujeitos para a vida 

produtiva, já que, como refere Costa (2015, p. 118) “quanto maior a elevação da escolaridade, 

melhor é a inserção no mercado do trabalho”. Deste modo, a aquisição progressiva e 

acumulativa de saberes válidos ao longo da vida é encarada como constituindo o processo 

educativo.  

Araújo (2004) reconhece no processo educativo um estilo evolucionista, próprio da 

modernidade educativa, que tem como postulados a linearidade e a gradação, que, por 

conseguinte, são estruturantes dos sistemas educativos. Na opinião de Barros (2011, p. 13): 

Este entendimento corrente do conceito de educação escolar aliado ao 

conceito de ensino na escola pública assenta sobre uma construção linear e 

determinista da ideia de evolução social e de trajectória de vida, que tem como 

fundamento a concepção de uma aprendizagem por gradação, por etapas que 

representam graus de um percurso que pela sua própria dinâmica sacraliza uma 

hierarquia e naturaliza uma ordem social. Vista por este ângulo, a educação, em 

contexto moderno, tem também a missão de contribuir para a criação do Homem 

educado, entendido de certo modo como objectivo superior da própria humanidade, 

uma verdade filosófica essencial herdada da pedagogia das Luzes que não poderemos 

perder de vista (aqui simbolicamente considerada a partir do aparecimento do Émile 

de Rousseau, ainda no final de setecentos). 

Logo, é possível concluir, como Freire (1982), que o conceito de educação que, por 

um lado, inclui e reconhece a importância da educação escolar, e, por outro, compreende 

outras dimensões da cultura que abrangem o ser humano, na sua diversidade cultural e social, 



 

43 
 

“é sempre uma certa teoria do conhecimento posta em prática, é naturalmente política”, (ibid, 

p. 101).  

Este tipo de entendimento alternativo relativo à educação marca, de forma mais 

consolidada, a sua história nos finais do século XIX, no que diz respeito ao chamado 

“movimento da escola nova” e continua pelo século XX, incidindo, essencialmente, na 

perspetiva de uma educação “para todos”. As críticas recaem, sobretudo, na metodologia 

presente no modelo escolar, fruto da herança pedagógica associada a este movimento (Furter, 

1992).  

O conceito de educação e o seu entendimento hegemónico que, como se 

sabe, vigorou de forma triunfante no ocidente num período compreendido 

sensivelmente entre o séc. XIX e meados do séc. XX. Naturalmente houve sempre 

outros entendimentos acerca da educação durante este período que resistiram à lógica 

redutora de considerar a educação apenas como educação escolar, isto é, com um 

currículo preestabelecido, normalmente dirigido a uma determinada faixa etária 

(infância e adolescência), a um dado género (masculino), classe (burguesa) e cultura 

(ocidental), procurando ao invés um outro entendimento mais lato para o conceito de 

educação (Barros, 2011, p. 15). 

Nesta linha de pensamento, pretende-se, neste estudo, começar por ir ao encontro da 

relação estabelecida entre o conceito de educação e o conceito de formação e verificar como 

estes conceitos têm sido percecionados, ao longo do tempo, para poder, em seguida, revisitar 

a Educação de Adultos e a Educação de Jovens e Adultos, com o intuito de fazer a 

aproximação ao contexto da formação de Professores do Campo, na Amazônia paraense.  

 2.1.1.2. Sobre o Conceito de Formação. 

Etimologicamente, o termo formação tem origem no latim formare, que significa dar 

a forma, a configuração exterior ou o ser. Daí que Goldstein & Gessner (1988, p. 45) definam 

formação como “uma sistemática aquisição de aptidões, regras, conceitos ou atitudes que 

resultam em um desempenho aprimorado em situações de trabalho”.  

Do ponto de vista da diferenciação dos conceitos entre educação e formação 

Avanzini (1996, p. 9), define a primeira como “prática que se exerce sem objectivo limitativo, 

esforçando-se por desenvolver a polivalência da pessoa e, como tal, ao mesmo tempo alargar 
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quer a sua cultura, quer as suas possibilidades de escolha profissionais ou outras” e a segunda 

como “actividade desenvolvida com o objectivo de conferir ao sujeito uma competência que 

é, por um lado, precisa e limitada e, por outro lado predeterminada, ou seja, o seu uso é 

previsto desde o começo (ibid.) 

Aqui chegados, é necessário abordar a definição de um ponto de vista mais distante, 

como o avançado por Pineau (1994, p. 439):  

A formação impõe-se como uma ação vital essencial (...), formar-se, dar-se 

forma, é uma actividade mais ontológica que educar-se, que significa elevar-se, ou 

alimentar-se. Formar-se é reconhecer que não existe a priori nenhuma forma acabada 

que seja dada do exterior. 

Também Honoré (1977), de uma forma argumentativa comparável, percebe a 

formação, enquanto dimensão fundamental da própria vida humana, como “um processo de 

diferenciação e de ativação energética, exercendo-se em todos os níveis da vida e do 

pensamento” (Op. cit., p. 146). Uma opinião corroborada por Couceiro (2000) e Josso (2002). 

Para o primeiro, (Op. cit., p. 13), a formação é “o processo que ocorre em cada sujeito e que 

traduz a dinâmica que dá forma ao seu modo de ser, estar, pensar e agir”; para o segundo (Op. 

cit., p. 92), trata-se de “um processo de integração de conhecimentos, de representações, de 

valorizações, de comportamentos, de saberes-fazer”. 

Para Menze (1980, p. 267-269), o conceito de formação engloba três 

dimensões:  

a primeira, “[...] tem tantas classificações que não é possível fazer um uso 

razoável dele”; a segunda, “[...] apresenta conceitos múltiplos e contraditórios”; 

finalmente, a terceira, “[...]não é um conceito geral que englobe educação e ensino, 

nem tão pouco está subordinado a estes”. 

Como se pode verificar, há uma variedade apreciável de entendimentos sobre o que é 

a formação e o conceito tem vindo a ser ampliado, sobretudo recentemente. O próprio Pineau 

(1994) considera que, embora o conceito de formação atualmente tenha ganho mais 

visibilidade diante de um sentido bastante amplo, não se pode ignorar o facto de que a 

discussão em torno do conceito entrou tardiamente no campo do pensamento educacional e de 

uma forma bastante restrita, limitada ao âmbito da formação profissional. Segundo González 



 

45 
 

Soto (1989, p. 27), “a formação, desde a Didática, diz respeito ao processo que o indivíduo 

percorre na procura da sua identidade plena, de acordo com alguns princípios ou realidade 

sociocultural”. 

Este estudo não tem a pretensão de se constituir em mapeamento histórico do 

aparecimento e uso do conceito de formação para o mundo do trabalho, vinculado à formação 

profissional hegemónica na Antiguidade e na Idade Média. Mas espera ajudar a compreender 

de que modo esta dicotomia conceptual, perante as alterações ocorridas em virtude dos 

acontecimentos históricos que marcaram profundamente a história da formação profissional, 

que, por vezes, se revelaram antagónicas ao conceito de educação, começa a ganhar um novo 

relevo, no âmbito das políticas públicas educativas e dos novos cenários que fazem apelo a 

mudanças urgentes no campo da formação profissional docente. 

Nóvoa (2002, p. 52), enfatiza a noção de que,  

A formação de professores deve ser concebida como um dos componentes 

da mudança, em conexão estreita com outros setores e áreas de intervenção, e não 

como uma espécie de condição prévia da mudança. A formação não se faz antes da 

mudança, faz-se durante, produz-se nesse esforço de inovação e de procura dos 

melhores percursos para a transformação dos professores. 

É necessário um esforço acrescido de mudança, na perspetiva da educação e da 

formação, na medida em que se sente a necessidade de criar um novo sentido que aponte para 

o facto de que tanto a educação como a formação devem desenvolver nos cidadãos as 

capacidades para a participação plena destes ao longo da vida, além de mostrar quão 

imprescindível é promover uma reflexão aprofundada sobre as suas finalidades, numa 

perspetiva holística e globalizante. 

2.1.2. Breve Nota Histórica sobre Educação de Adultos e sobre Educação de Jovens 

e Adultos no Brasil. 

Os caminhos que se cruzam na trajetória da Educação de Adultos até à Educação de 

Jovens e Adultos são marcados por processos históricos de lutas e conquistas, ao longo dos 

anos, na história da educação. Antes de aprofundar as discussões e aproximar os conceitos, é 

necessário proceder a uma análise dos contextos históricos, torneando as discussões apenas 
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nos pontos de evolução mais contundentes, para poder chegar às raízes subjacentes à 

Educação do Campo. 

 2.1.2.1 Revisitando a Educação de Adultos e as Conferências Internacionais. 

Deve compreender-se a Educação de Adultos a partir da análise do seu contexto 

histórico, dos seus avanços e recuos, ao longo do tempo, à luz dos conceitos de educação 

permanente e de aprendizagem ao longo da vida. Só assim será possível entender as questões 

que, nos dias de hoje, têm a ver com a sua importância na sociedade.  

Se aceitarmos como válido que o ser humano sempre teve necessidade de aprender 

ao longo da vida, temos de reconhecer que a Educação de Adultos constitui uma forma antiga 

de aprendizagem, que remonta aos princípios da humanidade, quando os homens exerciam 

atividades rudimentares, como as que vêm explícitas em muitos livros sagrados (Fernandez, 

2006).  

Foi no século XIX que se registram os primeiros movimentos a favor de uma 

Educação para Adultos, em contextos não escolares, num primeiro momento, unicamente com 

a finalidade de preparar os adultos para a participação na vida social, cultural e, indiretamente, 

na vida política. Segundo Fernandez (2006), as razões, inicialmente, prendiam-se com os 

princípios da liberdade e da flexibilidade consagrados através do ensino oral.  

Logo, nesse primeiro momento, a preocupação com a educação não tinha, ainda, a 

ver com uma questão laboral, aspeto que se revelava secundário. O objetivo não era o de 

qualificar os sujeitos para a vida profissional, mas, tão-somente, dizia respeito à capacidade 

dos trabalhadores de defenderem alguns dos seus interesses que tinham a ver com as 

atividades que então desenvolviam. Do mesmo modo, a ligação à educação formal não era 

muito objetiva nem se destinava a promover a formação das pessoas adultas; visava, apenas, o 

desenvolvimento das atividades que as mesmas desempenhavam, e manifestava-se na 

preocupação com algumas tarefas básicas, como ler, escrever e contar e a sua utilidade na 

vida social. 
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Silva (1990) vê esse momento como a parte mais relevante das atividades 

desenvolvidas no âmbito da Educação de Adultos até à Segunda Guerra Mundial, fruto de 

iniciativas sociais e não estatais. 

Conduzidas por ligas, associações, centros, igrejas, sindicatos, organizações 

diretamente políticas, numa pluralidade de estruturas e de outras intenções 

ideológicas, são bastante marcadas pela pressão pública no sentido da universalização 

da “instrução elementar” e pela dimensão da socialização moral e cívica interna, quer 

dizer, dos repectivos membros e círculos de influência (Op. cit., p. 11, 12). 

Na mesma época, a Educação de Adultos, na Europa, começava a enfrentar um 

momento marcado por mudanças sociais profundas, decorrentes da industrialização e 

urbanização (Manacorda, 2002), que ditavam a necessidade de haver mais instrução, numa 

relação direta com fatores socioeconómicos. Com efeito, a industrialização impulsionou os 

poderes públicos a tomarem iniciativas no domínio da instrução para promover a capacitação 

para o trabalho, de modo a contribuir para o desenvolvimento económico e, 

consequentemente, para o progresso social da população. 

Em 1889, tiveram lugar dois eventos que que se relacionaram especificamente com o 

tema da Educação de Adultos: foram eles o Congresso Nacional de Santiago do Chile e o 

Congresso Pedagógico de Paris, nos quais se procurou discutir formas de promover a inclusão 

dos adultos na educação. Também, em 1909, decorreu, em Santiago de Compostela, um outro 

congresso onde se discutiu a Educação de Adultos, vista, então, como uma necessidade 

urgente de caráter socioeducativo (Valle, 2000).  

De acordo com Kallen (1996), no período do Pós-Primeira Guerra Mundial, entre as 

décadas de 20 e 30, registou-se um grande número de jovens que regressavam da guerra, que 

não haviam terminado os estudos, e que acabaram por ingressar no sistema formal de ensino. 

Tratava-se de jovens com idade avançada e com experiências adquiridas e construídas ao 

longo da vida. De acordo com o paradigma de educação escolar, estava-se, pela primeira vez, 

perante uma educação de “segunda oportunidade” ou “recorrente”, caracterizada como um 

ensino de reciclagem e formação contínua, tida como necessária. Assim, a partir de 1920, a 
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Educação de Adultos foi consolidada como campo teórico de estudo e investigação, segundo 

as ideias de Lindmann (1885 – 1953), que, na sua teoria, alertava para a necessidade de 

valorização da pessoa adulta, enquanto indivíduo portador de uma experiência de vida e de 

conhecimento sobre o mundo (Barros, 2011). 

Após o período trágico da Segunda Guerra Mundial, de acordo com Fernandez 

(2006), devido à necessidade de reconstruir a Europa e de promover desenvolvimento técnico 

e científico, a Educação de Adultos começou a ser repensada como uma estratégia para os 

novos tempos, principalmente, no âmbito do desenvolvimento e da regulação social. Não se 

tratava já de implementar uma educação destinada, apenas, a algumas categorias 

profissionais, mas extensível a todos os adultos.  

Silva (1990) ressalta que, não obstante o reconhecimento da sua importância, no Pós-

Segunda Guerra Mundial, ainda assim, a Educação de Adultos permaneceu na incompletude, 

vista a sua característica de finalidades, meios, agentes e métodos. Pode dizer-se que foi nas 

últimas quatro décadas que a Educação de Adultos se constituiu, não só, como educação de 

segunda oportunidade, em conformidade com o paradigma escolar, mas assumiu três novas 

perspetivas programáticas (Silva, 1990), diferentes entre si, mas não necessariamente 

antagónicas. A primeira trata das questões da “qualificação e formação profissional”; a 

segunda da “evolução dos métodos de alfabetização” e a terceira da “educação permanente” 

(Silva, 1990, p. 13 a 14). 

A Educação de Adultos representou uma mudança de paradigma, como refere 

Canário (1999), ao afirmar que o adulto deixou de ser considerado como “objeto de um tipo 

diferente de educação”, tendo o conceito de Educação de Adultos evoluído no sentido de 

atribuir à noção de adulto um significado ético, uma perspetivação no futuro, uma 

aproximação permanente de um ideal de ser humano realizado. Nessa perspetiva, a 

contribuição de Paulo Freire (1977) foi muito importante na aceção da teoria humanista, 

encarando a educação como “conscientização” do sujeito em situação. 

Ainda segundo Canário (2013), foi no período referido que se aguçaram os olhares 

para a Educação de Adultos, a nível internacional, de forma determinante pela UNESCO, que 
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consolidava, no âmbito de cada estado nacional, de acordo com as suas especificidades 

históricas, sociais e culturais, iniciativas com o intuito de elevar as taxas de alfabetização e 

outras iniciativas dinamizadoras nesse sentido. Assim, a Educação de Adultos passou a ser 

registada, no cenário internacional, com a realização das Conferências Internacionais de 

Educação de Adultos.  

Os avanços, no que concerne às políticas públicas voltadas para a Educação de 

Adultos, ganharam um forte impulso, especialmente no período entre 1949 e 1985 (Canário, 

2013; Osório, 2004; Bhola, 1989), particularmente com o contributo das Conferências da 

UNESCO (Helsingor, em 1949; Montreal, em 1960; Tóquio, em 1972; Paris, em 1985; 

Hamburgo, em 1997; e Belém, em 2009). Importantes foram, também, as quatro conferências 

internacionais promovidas pela União Europeia, no período de 1994 a 1996, bem como a ação 

de outras instituições internacionais como a OMS e a OCDE (Loureiro, 2009a). 

Verifica-se, então, que a Educação de Adultos se tem vindo a afirmar, ao longo dos 

anos, no cenário educacional mundial, como um processo educativo que contempla, na sua 

lógica, a formação crítica e libertadora do cidadão, como defendia Paulo Freire (2011); uma 

educação que pensa a formação como parte essencial do desenvolvimento do ser humano e da 

transformação da realidade em que está inserido. Na formulação emanada da Conferência de 

Hamburgo, em 1997 (p. 15-16), a Educação de Adultos é: 

[um] conjunto de processos de aprendizagem, formal e não formal, graças 

aos quais as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que pertencem 

desenvolvem as suas capacidades, enriquecem os seus conhecimentos e melhoram as 

suas qualificações técnicas ou profissionais ou orientam de modo a satisfazerem as 

suas próprias necessidades. 

Para Federighi & Melo (1999), a educação e formação de adultos refere-se ao 

fenómeno derivado da integração de teorias, estratégias, orientações e modelos 

organizacionais com o objetivo de interpretar, dirigir e administrar os processos de instrução 

individuais e coletivos, ao longo de toda a vida. Como se percebe, a política da Educação de 
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Adultos tem acompanhado várias tendências, no decurso da sua história, tal como o seu 

enquadramento conceptual.  

Como atrás foi referido, a UNESCO, através das suas Conferências, tem tido um 

papel preponderante no que diz respeito a este assunto, possibilitando que este campo 

ganhasse maior visibilidade e saísse do ostracismo, encontrando a sua posição e valorização a 

nível mundial. O Quadro 5 apresentas uma síntese da trajetória histórica da Educação de 

Adultos na perspetiva das CONFINTEAS, tendo em consideração as temáticas principais 

abordadas nos referidos eventos. 

Quadro 5 - Resumo das temáticas e países organizadores das CONFINTEAS 

CONFINTEAS ANO LOCAL TEMAS 

I 1949 Dinamarca 
(Helsingor) 

Educação de pessoas adultas como 
instrumento de resistência ao totalitarismo 
e difusão de cultura de paz. Incentivo às 
campanhas de alfabetização nos países 
considerados “atrasados”. 

II 1960 Canadá 
(Montreal) 

Papel do Estado na promoção da EJA. 
Educação de adultos como parte do 
sistema educacional, com função 
remedial. 

III 1972 Japão 
(Tokyo) 

Alfabetização. Educação permanente 
(Relatório Faure: Aprender a ser). 

IV 1985 França 
(Paris) 

Educação permanente. Declaração sobre o 
direito a aprender. Papel do Estado e das 
ONGs. 

V 1997 
Alemanha 

(Hamburgo) 

Aprendizagem ao Longo da Vida como 
instrumento de fomento à participação dos 
cidadãos na promoção do 
desenvolvimento sustentável com 
equidade. 

VI 2009 Brasil 
(Belém) 

Responsabilização dos países em 
implementar a agenda de Hamburgo. 
Alargamento do conceito de 
alfabetização. 

Fonte: Ireland (2013, p. 14-28). 
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Perante o quadro representacional de cada Conferência, não se pretende fazer uma 

análise detalhada de cada uma delas, mas pontuar, de forma geral, as questões pertinentes para 

a evolução da Educação de Adultos, particularmente a V CONFINTEA. Cada conferência 

permitiu um maior conhecimento acerca dos caminhos, tendências e parâmetros das políticas 

oficiais, pensadas e redesenhadas a nível mundial, em cada período. Permitiu, além disso, 

(re)avaliar as contradições entre as recomendações, orientações e compromissos, assumidos 

internacionalmente, e as políticas educativas que têm sido desenvolvidas e fazem parte da 

prática de cada país, já que se trata de instâncias internacionais que conhecem e discutem o 

panorama da Educação de Adultos a nível mundial. 

Esta análise das CONFINTEAS justifica-se, pelo facto de estas conferências serem 

consideradas os eventos internacionais mais importantes na área da Educação de Adultos e 

por representarem um fórum de discussão acerca das matrizes teóricas e orientações que 

catalisam novas perspetivas no campo das políticas internacionais. 

Relativamente à importância do papel da Unesco nas mudanças operadas, na 

educação, a partir do século XX, Manacorda (1992, p. 352) lembra que: 

A UNESCO se propõe a ajudar as associações “não-governamentais” na 

realização de programas educativos e a coligar-se com as “comissões nacionais” que 

cada Estado-membro da ONU se empenha a constituir. Vem desenvolvendo 

atividades de apoio à instituição escola e à criação de bibliotecas, de luta contra o 

analfabetismo e de promoção da Educação de Adultos, de consultoria técnica, didática 

e pedagógica, de estímulo às iniciativas de pesquisa e de intercâmbio no campo das 

ciências, como também vem cuidando de várias publicações, como atas de encontros 

de história da cultura, da ciência e da educação nos vários países do mundo. 

A UNESCO é destacada, de forma articulada e complementar, como assessora 

técnica na organização pedagógica para a realização de eventos importantes, providos de uma 

ampla produção documental. Deste modo, a realização de cada CONFINTEA reflete as 

inquietações e as tendências mundiais dominantes, no período que corresponde à década 

anterior à sua realização. Contudo, as conclusões retiradas por Gusmão & Marques Gomes 

(1978) acerca das CONFINTEAS apontam no sentido de estas não terem produzido, na 

prática, resultados satisfatórios na luta contra o analfabetismo. 
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A primeira Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, que teve lugar em 

Helsingor, na Dinamarca, em 1949, na qual o Brasil não participou, registou a presença de 21 

delegados de organizações internacionais e 25 representantes de países. Teve como foco das 

discussões a noção de que a Educação de Adultos deve ter “por tarefa satisfazer as 

necessidades e as aspirações do adulto em toda a sua diversidade” (UNESCO, 1949, p. 4). 

Deve, ainda, na ótica de Bhola (1989) contribuir para a tolerância entre países, para o difundir 

da democracia e, muito particularmente, para a construção de uma cultura comum, irmanando 

todos, desde as massas às elites, num sentimento de esperança e de pertença. 

De acordo com Gadotti (2009, p. 34), à Educação de Adultos, na I CONFINTEA, foi 

atribuído um caráter de educação cívica, a fim de “contribuir com o respeito aos direitos 

humanos e a construção de uma paz duradoura”, considerando essa uma dimensão necessária 

que deveria acontecer paralelamente com a educação escolar.  

Além, das questões já sublinhadas, foram, também, discutidas, nesta primeira 

Conferência, a formação dos profissionais que atuam na Educação de Adultos, considerada 

necessária e da responsabilidade das universidades. 

A 2ª CONFINTEA aconteceu em Montreal, no Canadá, em 1960, e a discussão 

centrou-se na função da Educação de Adultos face ao desenvolvimento económico e no papel 

dos Estados, nesse contexto. A partir desse momento, o desenvolvimento adquiriu um estatuto 

central na Educação de Adultos no Terceiro Mundo” (Bhola, 1989). Estiveram presentes 

quarenta e sete Estados Membros da UNESCO, dois Estados como observadores, dois 

Estados Associados e quarenta e seis ONGs.  

Para I. S. M. Gomes (2012), a participação das organizações civis contribuiu 

consideravelmente para a Educação de Adultos, além de ter permitido uma aproximação à 

luta dos movimentos sociais, a partir das orientações e recomendações referendadas. Não 

obstante, de acordo com Gadotti (2000) terem surgido, nessa Conferência, duas abordagens 

diferentes: “a Educação de Adultos (popular) concebida como uma continuação da educação 

formal, como educação permanente, e, de outro lado, a educação de base ou comunitária” 

(Op. cit., p. 34). 

A III CONFINTEA teve lugar em Tóquio, em 1972, subordinada ao tema “A 

Educação de Adultos no contexto da aprendizagem contínua”; partiu de uma conceção de 
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educação que colocava a ênfase na aprendizagem integral e contínua, com a intenção de 

recolocar os jovens e adultos analfabetos no sistema formal de educação, definindo-se, assim, 

a erradicação do analfabetismo como uma condição essencial para o desenvolvimento das 

nações. Do mesmo modo, nesse início dos anos 70, a Educação de Adultos começa a 

fomentar o movimento de educação permanente, “[...] numa perspectiva de valorização e 

centralidade da pessoa humana, no âmbito dos processos educativos” (Canário, 2006, p. 3). 

De acordo com os registos, a conferência contou com a participação de 82 países e 37 

organizações intergovernamentais e não-governamentais.  

Na IV CONFINTEA, em Paris, em 1985, deu-se particular destaque ao tema do 

“direito a aprender”, reafirmando-se uma conceção da educação permanente que 

contemplasse o desenvolvimento da Educação de Adultos a partir da sua realização social. De 

acordo com I. S. M. Gomes (2012), esta edição contou com 841 participantes de 122 Estados 

membros, agências das Nações Unidas e Organizações Não-Governamentais (ONGs). Face ao 

contexto político em que a Conferência decorreu, decorrente do neoliberalismo que imperava 

em muitos países, procurou-se encontrar estratégias suscetíveis de promover mudanças, e, ao 

mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento económico.  

Por isso, na visão de Gadotti (2000), a IV CONFINTEA “implodiu” o conceito de 

Educação de Adultos, a partir de uma diversidade de conceitos que com ela se articulam: 

alfabetização de adultos, pós-alfabetização, educação rural, educação familiar, educação da 

mulher, educação em saúde e nutrição, educação cooperativa, educação vocacional e 

educação técnica. Na perspetiva de Carvalho (2009, p. 92), a Conferência de Paris destaca-se 

por: 

Apontar para necessidade de investimento em formação especializada neste 

domínio. Apelar ainda para a responsabilidade do Estado na organização de estruturas 

para a formação andragógica dos educadores de adultos. Sublinha-se ainda a 

preocupação na elaboração de uma teoria de Educação de Adultos, o que traduz a 

importância que é reconhecida à investigação neste domínio. 

A V CONFITEA, realizada em Hamburgo, em 1997, teve por objetivo incluir a 

Educação de Adultos no contexto da educação contínua ao longo da vida, a partir do tema 

Educação de Adultos como chave para o século XXI. De acordo com a UNESCO (1997), essa 

conferência fez a defesa de duas vertentes complementares, a escolarização e a educação 
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contínua, que resultaram em dois documentos: a Declaração de Hamburgo e a Agenda para o 

Futuro. Ambos os documentos reafirmaram o conceito de Educação de Adultos ao longo da 

vida e ganharam notoriedade no contexto da Educação de Adultos, sinalizando uma mudança 

de conceito.  

O direito à educação e o direito de aprender ao longo da vida, estão expressos na 

Declaração de Hamburgo, como marco da V Conferência: 

O reconhecimento do “Direito a Educação” e o “Direito a Aprender por Toda 

a Vida” é mais que nunca uma necessidade: é o direito de ler e escrever; de questionar 

e analisar; de ter acesso a recursos e de desenvolver e praticar habilidades e 

competências individuais e coletivas (UNESCO, 1997, p. 93). 

A V Conferência amplia e destaca o conceito de Educação de Adultos 

contemporâneo que vai além do processo de escolarização, na medida em que, enquanto 

direito, a Educação de Adultos: 

Engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, onde pessoas 

consideradas “adultas” pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 

conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas ou profissionais, 

direcionando-as para a satisfação de suas necessidades e as de sua sociedade. A 

Educação de Adultos inclui a educação formal, a educação não-formal e o espectro da 

aprendizagem informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, onde os 

estudos baseados na teoria e na prática devem ser reconhecidos”, Art. 3. 

Educação Básica para todos significa dar às pessoas, independente da idade, a 

oportunidade de desenvolver seu potencial, coletivo ou individualmente. [...]. É 

fundamental que o reconhecimento do direito à educação continuada durante a vida 

seja acompanhada de medidas que garantam as condições necessárias para o exercício 

desse direito, Art. 9 (Declaração de Hamburgo, 2004). 

A Declaração de Hamburgo e a Agenda para o Futuro revestiram-se de uma enorme 

importância e, no Brasil, foram considerados como referências em termos da Educação de 

Jovens e Adultos, tendo alcançado considerável repercussão entre os investigadores 

brasileiros, e contribuído, significativamente, para o reconhecimento do papel indispensável 

do educador e para a importância da sua formação no desempenho da sua função junto de 

jovens e adultos. Apesar da V CONFINTEA se ter caracterizado- pelo compromisso com a 

formação ao longo da vida, era necessário ter em atenção os desafios que se colocam à 



 

55 
 

problematização e desenvolvimento dessa questão face à complexidade da sociedade de 

informação, no novo século. 

A Educação de Adultos, dentro desse contexto, torna-se mais que um direito: 

é a chave para o século XXI. [...] é um poderoso argumento em favor do 

desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da igualdade entre 

os sexos, do desenvolvimento socioeconómico e científico, além de ser um requisito 

fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo e 

à cultura da paz baseada na justiça, Art. 2. 

É de fundamental importância a contribuição da Educação de Adultos e da 

educação continuada para a criação de uma sociedade tolerante e instruída, para o 

desenvolvimento socioeconómico, para a erradicação do analfabetismo, para a 

diminuição da pobreza e para a preservação do meio ambiente, Art. 4. (Declaração de 

Hamburgo, 2004). 

A VI CONFINTEA decorreu em Belém, capital da Amazônia paraense, em 2009. 

Sobre ela, Haddad (2009) refere que houve uma ação de várias entidades da sociedade civil 

mundial, apoiadas pelo Conselho Internacional de Educação de Pessoas Adultas (ICAE), para 

que esse encontro acontecesse no Brasil, e se realizassem vários fóruns, regionais e 

internacionais, nomeadamente as principais organizações internacionais de Educação de 

Adultos, entre as quais o Conselho Internacional de Educação de Adultos, a Associação 

Europeia de Educação de Adultos, o Conselho de Educação de Adultos da América Latina, a 

Plataforma Africana e o Gabinete de Educação de Adultos da Ásia e do Pacífico Sul, a par de 

um elevado número de outras associações, bem como ativistas, educadores, académicos2 e, 

ainda, algumas autoridades governamentais e da UNESCO. 

O enfoque principal da VI CONFINTEA esteve subordinado ao tema: “Vivendo e 

aprendendo para um futuro viável: o poder da aprendizagem e da Educação de Adultos”, 

partindo de uma visão global do estado da arte da educação e aprendizagem de adultos. Nesta 

conferência estiveram presentes 1500 pessoas, 155 Estados-membros da UNESCO, 

delegações e organizações da sociedade civil.  

                                                             
 

 

2 No Brasil, o termo académico é, correntemente, usado na aceção de aluno. 
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De acordo com Ireland (2013), o facto de se ter realizado na América Latina, foi 

visto de forma muito positiva, e considerado como uma oportunidade de reafirmar o espírito 

transformador da educação popular, preconizado por Paulo Freire, já contemplado no âmbito 

da educação formal nas escolas de adultos, além de ter contribuído para fazer da Educação de 

Adultos uma prioridade na agenda política. Uma posição corroborada por Gadotti (2009) para 

quem esta Conferência representou um marco na história das conferências, por ter tido lugar 

num país do hemisfério sul, o que, por si só, ajudou ao reconhecimento da própria conceção 

de Educação de Adultos e do direito a ela, na perspetiva do respeito pelas diferenças e do 

reafirmar da diversidade geográfica, de norte ao sul.  

No que diz respeito à relação Norte / Sul, de acordo com Santos e Meneses (2010), 

trata-se de uma ideia que valoriza o Sul geográfico relativamente ao conjunto de países e 

regiões do mundo colonizados pelos países europeus. Do mesmo modo, Santos (1995, p. 32) 

ressalta as linhas imaginárias que dividem o mundo entre os que estão “do lado de cá da 

linha” (Sul), e aqueles que estão “do lado de lá da linha” (Norte), uma relação de 

superposição de poder e hierarquização de alguns em relação à desvalorização e supressão de 

tantos. Na opinião de Santos e Meneses (2010), essa Epistemologia do Sul é: 

o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos 

saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma epistemológica 

dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes têm 

produzido e investigam as condições de um diálogo horizontal entre conhecimentos. A 

esse diálogo entre saberes chamamos ecologias de saberes (Op. cit., p. 7).  

Para Gomes (2012), a realização da VI CONFINTEA no hemisfério Sul provocou 

discussões e conduziu ao (re)pensar de caminhos para a viabilização de políticas públicas 

capazes de alavancarem a Educação de Adultos como prioridade, além de constituir uma 

proposta que denunciava a lógica de excluir e silenciar os povos e culturas que, ao longo da 

História, estiveram sob o domínio do capitalismo e colonialismo.  

Tendo em conta a realidade educativa brasileira, caracterizada pelo elevado índice de 

analfabetismo entre jovens e adultos, fruto indiscutível de desigualdades socioeconómicas e 

exclusão social, a realização da VI CONFINTEA no Brasil representou um marco na história 

da educação brasileira. O documento final da Conferência, intitulado Marco de Ação de 

Belém, instituiu sete eixos principais voltados para a alfabetização de adultos, política, 
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governança, financiamento, participação, inclusão e equidade, qualidade e monitoramento, 

entre outras questões relacionadas, como a formação de educadores de adultos. No que diz 

concretamente respeito à qualidade, os objetivos preconizados foram:  

c) melhorar a formação, a capacitação, as condições de emprego e a 

profissionalização dos educadores de adultos, por exemplo, por meio do 

estabelecimento de parcerias com instituições de ensino superior, associações de 

professores e organizações da sociedade civil; 

(d) elaborar critérios para avaliar os resultados da aprendizagem de adultos 

em diversos níveis; 

(e) implantar indicadores de qualidade precisos; 

(f) oferecer maior apoio à pesquisa interdisciplinar sistemática na 

aprendizagem e Educação de Adultos, complementada por sistemas de gestão de 

conhecimento para coleta, análise e disseminação de dados e boas práticas (UNESCO, 

2010, p. 12). 

Para a UNESCO, a CONFINTEA é uma forma de, a nível internacional, estabelecer, 

de forma significativa, o diálogo político, e de orientar e renovar os compromissos em matéria 

de Educação de Adultos, além de ser um dos fóruns mais influentes; UNESCO propõe um 

encontro com uma ampla participação dos seus associados, como as organizações nacionais, 

regionais e internacionais, para uma maior mobilização e visibilidade no campo da Educação 

de Adultos. Isso mesmo considera Ireland (2013) quando afirma que, “essas conferências 

representam a culminância de processos cíclicos ocorridos a cada dez ou doze anos, e que em 

grande parte, seguiram um padrão semelhante” (Op. cit., p. 16).  

Com base nos conceitos e percursos históricos da Educação de Adultos, é necessário 

refletir seriamente sobre uma educação que cumpra verdadeiramente o seu papel, uma 

educação que se afirme como prática libertadora, no sentido do que preconizava Paulo Freire 

(1975), capaz de dar resposta às diferentes realidades das comunidades rurais da Amazônia, 

no norte do Brasil; uma educação construída a partir da cultura da organização política dos 

sujeitos do campo, uma vez que se trata de uma política social que pode promover as 

condições políticas essenciais para o desenvolvimento local.  

Para Arroyo (2001), o contexto escolar, como ambiente da educação formal e 

permanente, é uma instituição com estruturas, culturas e valores consolidados, como todas as 
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instituições. Desse modo, os desafios são maiores; por conseguinte, é necessário lutar para 

que as instituições de ensino de Educação de Adultos sejam um espaço de grandes 

transformações, de conquistas de direitos dos movimentos e de libertação dos povos 

oprimidos do campo.  

Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades para sua 

própria produção ou a sua construção, deve-se estar sempre aberto a indagações, a 

curiosidades, às perguntas dos alunos, às suas inibições; um ser crítico e inquiridor, 

inquieto em face da tarefa que tenho – “a de ensinar e não a de transferir 

conhecimento” (Freire, 1996. p. 21).  

Portanto, a Educação, na perspetiva da formação de adultos, deve ser considerada 

como um processo que decorre durante toda a vida, que promove a autonomia, no sentido da 

responsabilização das pessoas e das comunidades em que estão inseridas, e consagra a 

capacidade de transformação e a participação efetiva dos cidadãos, como seres conscientes e 

críticos das suas histórias de vida. 

Refletir sobre o processo histórico educativo do Brasil, tendo em conta a Educação 

de Adultos e, consequentemente, a formação docente e os seus elementos constituintes, no 

contexto atual, requer uma abordagem, mesmo que concisamente, das transformações, no 

contexto brasileiro, decorrentes da reforma económica e política internacional. Trata-se de um 

contexto pautado pelo ideário neoliberal, perante novos padrões impostos pelo domínio da 

globalização na economia mundial (Frigotto, 1998). 

No Brasil, a Educação de Adultos destinada aos jovens também, tem uma 

especificidade que advém da história da realidade brasileira, com repercussão na Amazônia, 

no norte do Brasil, onde existe um contingente numeroso de jovens e adultos que foram e são 

excluídos do direito à educação, do acesso e permanência na escola pública, na idade 

estabelecida pelo sistema de ensino do país, o que os impede de usufruírem os bens culturais 

como mediação necessária para que possam compreender a realidade em que vivem e se 

constituírem como cidadãos. Esta é, por isso, uma questão que merece relevo neste estudo. 

 2.1.2.2 Revisitando a Educação de Jovens e Adultos no Brasil  

O percurso da história da EJA, no Brasil, começa no período do Brasil colonial, 

quando a educação da população adulta tinha um carácter de doutrinação, caracterizada por 
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ter uma vertente muito mais religiosa que educativa. Os primeiros registos datam do processo 

de colonização, após a chegada dos jesuítas, em 1549. O ensino elementar era voltado para a 

catequização e “instrução” de adultos e adolescentes, tanto nativos como colonizadores, na 

língua portuguesa, diferenciando apenas os objetivos estabelecidos para cada grupo social 

(Aranha, 1996). 

Os objetivos do sistema educativo do Brasil, então colónia sob a tutela portuguesa, 

estavam voltados para as finalidades políticas da coroa portuguesa, que se valiam da prática 

educativa para desenvolverem os seus projetos de interesse, necessariamente ligados à sua 

política colonizadora (Ribeiro, 1999). 

Durante o período do Brasil Império, a situação não se alterou muito; como 

consequência da Reforma Pombalina, os jesuítas foram expulsos do país, momento a partir do 

qual começam acontecer algumas reformas educativas, com interesses e responsabilidades do 

governo imperial, que deixaram a sua marca na identidade da educação brasileira, voltada, 

agora, para os interesses das elites, nomeadamente dos filhos dos colonizadores (brancos e 

homens), a quem eram ministradas aulas de latim, grego, filosofia e retórica. Estas aulas, 

denominada por aulas régias, deixavam de fora do processo de escolarização, negros, 

mulheres e indígenas. 

Haddad & Di Pierro (2000) ressaltam que a educação elitista se consolidou durante 

todo o período imperial, embora “a instrução primária gratuita” estivesse garantida, como 

direito, para todos os cidadãos, na primeira Constituição brasileira, datada de 1824.  

O direito que nasceu com a norma constitucional de 1824, estendendo a 

garantia de uma escolarização básica para todos, não passou da intenção legal. A 

implantação de uma escola de qualidade para todos avançou lentamente ao longo da 

nossa história. É verdade, também, que tem sido interpretada como direito apenas para 

as crianças (Haddad & Di Pierro, 2000, p. 47). 

 O cenário modifica-se no início do século XX, com o desenvolvimento industrial, 

começando um processo de valorização, ainda que lento, da Educação de Adultos, sem grande 

preocupação com a formação para a cidadania, preocupando-se, apenas, em preparar a 

sociedade para o processo de industrialização que ora iniciava Cunha, 1999). 
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Durante o período republicano, a exclusão continuou a vigorar. Refira-se, a título de 

exemplo, que a Constituição de 1891, primeiro marco legal da República Brasileira, negava 

aos analfabetos o direito de voto, perpetuando, com isso, a negação do direito à educação das 

classes mais pobres e de todos os que eram marginalizadas pelos processos de exclusão.  

Mais uma vez garantiu-se a formação das elites em detrimento de uma 

educação para as amplas camadas sociais marginalizadas, quando novamente as 

decisões relativas à oferta de ensino elementar ficaram dependentes da fragilidade 

financeira das Províncias e dos interesses das oligarquias regionais que as 

controlavam politicamente (Haddad & di Pierro, 2000, p. 57). 

Cabia ao Estado a responsabilidade de promover a educação a nível secundário e 

superior, enquanto a educação básica ficava sob a alçada das províncias e municípios, 

reproduzindo, basicamente, o modelo educativo do governo imperial. No século XIX, em 

plena vigência do governo republicano, tiveram lugar novas reformas educativas, num cenário 

político pontuado, ainda, pela exclusão dos não alfabetizados, privados do exercício dos 

direitos civis básicos.  

Datam dessa época os primeiros registos sobre o ensino para pessoas adultas, cuja 

oferta contemplava o turno da noite, com características de instrução popular. Com efeito, 

nesse período, relativamente à educação de jovens e adultos, não havia preocupação ou 

reflexão acerca de um pensamento político-pedagógico que desse resposta a políticas 

educativas específicas (Haddad & Di Pierro, 2000). Na ausência de políticas consistentes 

voltadas para a Educação de Adultos, os índices de analfabetismo, no país, aumentavam cada 

vez mais, quando comparados com outros países da América Latina, ou, mesmo, com o resto 

do mundo (Paiva, 1987).  

No início do século XX, o governo sofria a pressão dos movimentos de educadores e 

da população, que reivindicavam melhores condições e uma melhor oferta da Educação de 

Adultos, como a ampliação do número de escolas e a implementação de políticas públicas 

voltadas para a formação de jovens e adultos.  

Sobre esse período, Soares (2005) destaca que, a partir dos movimentos sociais e 

políticos, ocorridos na década de 20, foi criado o Plano Nacional de Educação que assegurava 

o ensino primário obrigatório e gratuito - logo contemplava os adultos - que resultou no 
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marco educativo no país, em virtude de ser o primeiro registo oficial da história da educação 

que tratava especificamente da educação de jovens e adultos.  

Com a criação da UNESCO, os países começaram a poder contar com uma 

orientação relativamente ao papel que a educação poderia e deveria desempenhar, no contexto 

das desigualdades que se verificavam no Pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente nos 

países considerados atrasados. Face a isso, o governo avançou com propostas de alfabetização 

de adultos através de cursos primários, desenvolvidos em duas etapas de sete meses, que 

contemplavam a capacitação profissional e o desenvolvimento comunitário.  

Tendo em conta que o analfabetismo, nessa época, era uma das causas do atraso do 

Brasil em termos de desenvolvimento, as discussões acerca da educação de jovens e adultos 

resultaram numa mobilização nacional em prol de políticas educativas efetivas dirigidas à 

população adulta. Não obstante muitas críticas e algum descrédito, e a não valorização do 

magistério, o resultado dessa 1ª Campanha culminou na criação de uma estrutura mínima de 

atendimento a pessoas adultas, no país (Soares, 1996). 

A partir de 1945, com a aprovação do Decreto nº 19.513, de 25 de agosto, a 

Educação de Adultos foi oficializada. A partir de então, novos projetos e campanhas foram 

sendo lançados com o intuito de alfabetizar jovens e adultos que não tinham tido acesso à 

educação, no período regular. Refira-se, entre eles: a Campanha de Educação de Adolescentes 

e Adultos (CEAA), em 1947; o Movimento de Educação de Base (MEB); o Sistema Rádio 

Educativo, criado na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, com o apoio do Governo 

Federal, em 1961; os Centros Populares de Cultura – CPC (1963); o Movimento de Cultura 

Popular (MCP); e a Campanha Pé no Chão Também se Aprende a Ler (CPCTAL). O primeiro 

estava mais voltado para satisfazer as necessidades de qualificação da mão-de-obra para o 

setor industrial (além de ampliar os “currais” eleitorais mantidos pelas práticas “clientelistas”) 

e os restantes destinavam-se a satisfazer as necessidades das populações das regiões menos 

desenvolvidas, e a promover a consciencialização e integração desse grupo através da 

alfabetização e da utilização do sistema Paulo Freire (Aranha, 1996). 

Na década de 50 e no início da década de 60 do século XX, fomentou-se uma nova 

visão do problema do analfabetismo, partindo de um novo paradigma pedagógico e da relação 

entre a problemática educacional e a social, que, na ótica de Soares (1996) transforma o 
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analfabetismo, antes apontado como causa da pobreza e da marginalização, em efeito da 

pobreza gerada por uma estrutura social não igualitária. 

Nesse sentido, o processo educativo deveria interferir na estrutura social que 

produzia o analfabetismo, por meio da educação de base, partindo de um exame crítico da 

realidade existencial dos educandos, através dos saberes socioculturais do seu quotidiano, de 

acordo com a perceção de Paulo Freire (1975). Essa visão encontrou eco em todo o país e o 

autor foi sendo reconhecido nacional e internacionalmente pelo seu trabalho em prol da 

educação popular e, mais concretamente, da Educação de Adultos. Freire defendia que:  

Os homens precisavam se reconhecer como indivíduos formadores de 

cultura e possuidores de ação política na sociedade e, deste modo, a educação deveria 

ser vista como elemento de conhecimento e conscientização para uma possível ação 

política "transformadora" no social (1975, p. 92). 

Em 1964, em pleno processo de implementação do Programa Nacional de 

Alfabetização de Adultos, deu-se o Golpe Militar e, com ele, a rutura desse trabalho de 

alfabetização, na medida em que a proposta de Freire, que passava pela consciencialização 

dos indivíduos, começou a ser encarada como uma ameaça à ordem vigente e ao poder 

instalado. Assistiu-se, então, a uma mudança abrupta do curso da história política do Brasil e 

à instauração de um período de repressão, censura e perseguição dos movimentos de educação 

e cultura populares. Durante o regime militar (1964-1985), todos os movimentos 

percecionados como possíveis ameaças e todos os que os integravam foram perseguidos e 

reprimidos pelos órgãos do Governo Federal, o que levou Freire ao exílio e o Estado a dar 

prioridade a programas de alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores.  

Em 1967, foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), dirigido 

inicialmente à população entre os quinze e os trinta anos, tendo por objetivo a alfabetização 

funcional – aquisição de técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo. A partir de 1985, 

passou a chamar-se Fundação Educar, e tinha como principais objetivos erradicar totalmente o 

analfabetismo e, sobretudo, preparar a mão-de-obra necessária aos fins e interesses 

capitalistas do Estado (Bello, 1993). 

Com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), Lei nº 5692/71, que, segundo 

Fávero (2004), visava a assegurar uma política educacional orgânica, nacional e abrangente, 
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capaz de garantir o controlo político e ideológico sobre a educação escolar, foi implantado o 

Ensino Supletivo para contemplar a Educação de Jovens e Adultos, especificamente, com o 

que se reconhecia formalmente como direito de cidadania as outras modalidades. O Ensino 

Supletivo não diferia dos objetivos do MOBRAL, quanto à profissionalização para o mercado 

de trabalho, e à visão da leitura e da escrita como meras operações de descodificação de 

signos.  

Na década de 80, o país passou por um período de transformação política, com a 

retomada do governo pelos civis, e iniciava-se um novo processo de redemocratização. A 

alfabetização de adultos passava a ter um formato mais crítico e mais visibilidade no contexto 

educativo. Como consequência dessa conjuntura, em 1985, o MOBRAL foi extinto e, em seu 

lugar, criada a Fundação Educar, que apoiava financeira e tecnicamente as iniciativas de 

projetos nesse sentido.  

Num contexto de mudanças, o alto índice de analfabetismo obrigava o governo a 

definir metas para diminuir o número de analfabetos, bem como o nível de evasão, 

responsável por um índice crescente de pessoas que não havia concluído o 1º grau de ensino. 

A necessidade de oferta de educativa para pessoas adultas alargava-se e contemplava uma 

parcela da população jovem, tendo levado à substituição do termo supletivo pela expressão 

modalidade de educação de jovens e adultos, não obstante o número de jovens analfabetos ser 

relevante (Fávero, 2004). 

Em 1988, com a promulgação da Constituição, foram ampliados os deveres do 

Estado, em que se incluía garantir o Ensino Fundamental obrigatório e gratuito para todos, 

contemplando as pessoas que não tinham tido acesso, na idade própria, à escolaridade, 

consagrando-se a legalidade desta modalidade de ensino no seu Art. 208. Para estabelecer, 

fomentar e socializar os direitos garantidos na Constituição, o Governo Federal, decidiu, 

então, eliminar os programas antigos como o EDUCAR e criou o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania (PNAC). 

Um dos factos mais importantes da década de 1990 foi, na opinião de Haddad 

(2007), a reforma educativa que se seguiu à aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96, que contempla, no seu texto, o direito à educação, 

já previsto na Constituição Federal, e incluiu a EJA como modalidade da educação básica 
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para os jovens e adultos que a ela não tinham tido acesso ou, por alguma razão, tinham 

interrompido os seus estudos no Ensino Fundamental ou médio, na idade apropriada (Artigo 

37, Seção V, Capítulo II., 1996).  

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento. 

Como se pode verificar, há avanços reconhecidos no sentido de consagrar o direito à 

educação, e a responsabilidade e dever do poder público de garantir uma oferta regular da 

EJA, permitindo aos alunos as condições de acesso e permanência na escola, ampliando a 

conceção a uma educação permanente e qualificação de vida para todos (Haddad, 2002). 

Contudo, apesar de todas as garantias, a nova LDB não resolvia totalmente o problema do 

analfabetismo no Brasil, uma vez que não eram criadas as condições necessárias para a plena 

concretização e universalização de uma oferta de qualidade em todo o território brasileiro. 

Não podemos deixar de reconhecer, no entanto, na LDB, a existência de iniciativas 

dirigidas à valorização da formação do profissional da educação básica, com a criação do 

Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) 

que determinava que os estados e municípios implementassem planos de carreira para o 

magistério, aplicassem pelo menos 60% dos recursos do Fundo na remuneração dos docentes 

em efetivo exercício e na habilitação de professores leigos, e instituíssem conselhos de 

controlo e acompanhamento, nos quais deveriam ter assento autoridades educativas e 

representantes das famílias e dos professores (Haddad & Di Pierro, 2000). 

O FUNDEF criou, com o processo da municipalização, uma divisão de 

responsabilidades entre as esferas de governo. De acordo com Haddad (2007), no âmbito da 

EJA, a municipalização é apontada como um novo caminho, visto o governo federal ampliar a 

responsabilidade dos programas de alfabetização; assim, os governos municipais atuavam nos 
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quatro primeiros anos do Ensino Fundamental e os governos estaduais assumiam os quatro 

últimos, bem como o Ensino Médio.  

Paralelamente aos acontecimentos no Brasil, a nível internacional, registava-se um 

crescente reconhecimento da importância da EJA no fortalecimento da cidadania e da 

formação cultural da população, em parte devido às conferências organizadas pela UNESCO, 

que ajudaram a incrementar a educação nos países em desenvolvimento, entre eles o Brasil. E 

era nesse clima que se preparava a V CONFITEA (Conferência Internacional de Educação de 

Adultos), incentivada oficialmente pelo MEC (Soares, 1996). 

Partindo da necessidade de discutir, de forma mais ampla e aprofundada, as questões 

pertinentes relativas à EJA no contexto brasileiro, não apenas numa conjuntura contingencial 

e circunstancial, após a V CONFINTEA, tiveram início, a partir de 1999, uma série de 

encontros nacionais de EJA; o primeiro foi o Encontro Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos (ENEJA), que teve lugar no Rio de Janeiro, e deu seguimento a outros eventos, como 

os Fóruns de EJA. Estes Fóruns assumiram-se como espaços de encontro e ação, em parceria 

com os diversos segmentos envolvidos com a Educação de Adultos, com o poder público 

(administrações públicas municipais, estaduais e federais), com as universidades, sistemas S, 

ONG’s, movimentos sociais, sindicatos, grupos populares, educadores e educandos, que se 

têm vindo a expandir e a acontecer em todos os estados brasileiros. 

Os Fóruns de EJA são apontados por Haddad (2007) como um meio de organização 

da sociedade na luta pelos direitos educativos de jovens e adultos, de que fazem parte diversos 

setores da sociedade civil; entre 1999 e 2000, os Fóruns passaram a ter força política com a 

sua participação nas audiências do Conselho Nacional de Educação para a discussão das 

Diretrizes Curriculares para a EJA, bem como a elaboração das Diretrizes Estaduais e, em 

alguns municípios, para a regulamentação dessa modalidade de ensino. 

De acordo com Di Pierro, Joia & Ribeiro (2001) a reforma educacional que 

aconteceu nos anos 90 contribui para a descentralização da oferta e do financiamento do 

ensino básico de jovens e adultos; com isso, o MEC reteve para si algumas funções como a 

regulação e controlo, mediante a fixação de referenciais curriculares e a criação de programas 

de formação de educadores. Não obstante, em pleno século XXI, os dados continuam a ser 

alarmantes. De acordo com as pesquisas atuais, dos 170 milhões de habitantes no país, 
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dezasseis (16) milhões são analfabetos, sessenta (60) milhões não têm o Ensino Fundamental, 

apenas cinco (5) milhões estão em processo de escolarização e os restantes estão à margem do 

processo educativo. 

Para fazer face à situação, na ausência de uma política pública efetiva de ensino 

básico para jovens e adultos, têm sido implementados e desenvolvidos programas de 

alfabetização, como o Programa Brasil Alfabetizado e o Programa Nacional de Educação para 

a Reforma Agrária, destinados às regiões com maiores índices de pobreza e analfabetismo no 

país, bem como ações compensatórias de combate à pobreza (Di Pierro, Joia & Ribeiro, 

2001). 

Além destes programas, foram criadas outras políticas voltadas para a EJA, a partir 

do Governo Lula, nomeadamente a declaração do direito de todos os jovens e adultos à 

alfabetização via campanhas, o Programa Brasil Alfabetizado, ou o retorno do Programa 

Recomeço, agora designado por Fazendo Escola; foi, igualmente, dada atenção à juventude, 

com o lançamento do Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), e, 

posteriormente, do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional (PROEJA) 

com a Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. O PROEJA 

contempla educação profissional técnica de nível médio e formação inicial e contínua com 

Ensino Fundamental, dos anos finais do 5º ao 9º ano.  

Na análise de Fávero (2009), a história da EJA tem conhecido avanços, com o 

Parecer CNE 11/2000, que estabelece as Diretrizes para a Educação de Jovens e Adultos, a 

aprovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) pela Lei 

11.494/07, e outras conquistas da sociedade civil que resultaram na aprovação do FUNDEB, 

nos fóruns de EJA e na ampliação do atendimento no ensino médio. 

Segundo Soares (2010), o período em que o debate em torno de questões relevantes à 

EJA foi mais efervescente e ganhou terreno, considerado por muitos como um avanço na 

nova configuração desta modalidade de ensino, correspondeu um longo período de transição 

de governos. Na opinião de Haddad (2007, p. 11), porém: 

Os três níveis de governo, sozinhos ou em regime de colaboração, não têm 

conseguido realizar a responsabilidade de universalizar o Ensino Fundamental para 

aqueles com mais de 15 anos de idade. A descentralização da responsabilidade, por 
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um lado, aproxima os serviços da demanda e do controle da sociedade, podendo 

favorecer a democratização dos serviços públicos ao potencializar a participação 

social nas instâncias locais de poder, por outro lado pode reforçar as desigualdades no 

atendimento ao delegar aos gestores municipais a tarefa de garantir a universalidade 

do acesso ao Ensino Fundamental sem oferecer os recursos necessários para tanto. 

De onde se conclui que os progressos em termos da oferta de EJA, no final do século 

XX e início do século XXI, por via das políticas públicas implementadas para dar 

cumprimento aos compromissos assumidos nos encontros nacionais e internacionais, não têm 

sido suficientes para inverter a realidade do analfabetismo no país. Com efeito, ainda não há 

um acompanhamento efetivo que garanta a continuidade de estudos para os jovens e adultos, 

o ensino de qualidade ainda não é universal, em todo o território brasileiro, nem o sistema de 

ensino está formalizado de modo a contemplar currículos, formação de professores, 

certificações e estruturas.  

De tudo o que foi dito, é legítimo concluir que a história da educação brasileira, ao 

longo dos anos, foi claramente influenciada por acontecimentos históricos de ordem 

económica, política e social, correspondendo aos interesses dos governos vigentes, em cada 

época. As mudanças operadas, marcaram a trajetória da EJA com as tensões de cada governo 

- umas significativas, outras não - relativamente à oferta, métodos, conceções, flexibilização 

do tempo e organização do currículo.  

Algumas das tensões permanecem, no contexto do governo atual, e fazem-se sentir 

em vários aspetos desta modalidade de ensino, no que diz respeito a uma formação específica 

para os professores que atuam no domínio da EJA. O que se deve privilegiar: a 

institucionalização ou a flexibilização? Deve seguir-se um modelo de ensino regular ou um 

modelo flexível de conceção freiriana? Qual deve ser a formação dos educadores?  

A seguir apresenta-se a genealogia dos conceitos no campo da educação de adultos, 

na perspetiva de contribuir para (re)introduzir o tema nas discussões acerca dos fundamentos 

do contexto da formação de Professores do Campo. 

2.1.3 Genealogia dos Conceitos em Educação de Adultos. 

Na abordagem dos conceitos relativos à educação, é importante levar em 

consideração que se trata de construções e representações, inscritas no tempo e no espaço, 
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logo, dependentes dos contextos que lhes estão associados, passíveis de revisão (Barros, 

2011). Assim, neste ponto, partir-se-á da possibilidade de estabelecer as aproximações aos 

conceitos de Educação de Adultos para compreender a formação dos profissionais de 

Educação do Campo, na Amazônia paraense, do ponto de vista analítico, destacando, de um 

modo geral, as suas principais características intrínsecas.  

A formulação do conceito de Educação de Adultos é algo relativamente recente, 

embora a educação tenha acompanhado o desenvolvimento do próprio ser humano, enquanto 

produtor e produto de uma cultura, desde os primórdios. Nesse sentido, o conceito está 

historicamente associado à criação e desenvolvimento dos modernos sistemas de educação 

escolar ocidentais (Melo, 1981).  

Segundo Canário (2000b), o aparecimento do conceito de Educação de Adultos 

estaria relacionado com os desenvolvimentos sociopolíticos subsequentes à revolução 

francesa, decorrendo da expansão progressiva dos princípios da revolução, no momento em 

que os Estados modernos tomaram a seu cargo a educação das pessoas adultas não 

alfabetizadas, tendo em vista a sua formação profissional. Uma opinião partilhada por Barros 

(2011), para quem o conceito formal de Educação de Adultos surgiu ao mesmo tempo que a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e das suas diversas agências 

especializadas, após a Segunda Guerra Mundial, considerado, a nível internacional, como um 

campo mais específico da ação educativa.  

Na década de 50 do século passado, a Educação de Adultos foi repensada como uma 

nova conceção de educação, entendida como Andragogia (do grego andros, adulto e gogos, 

educar) e percebida como a arte ou a ciência de ensinar adultos. Tratava-se de um modelo de 

educação que procurava valorizar as experiências de vida do adulto e compreendê-lo dentro 

da escola, contradizendo as ideias defendidas pela Pedagogia, cujo conhecimento sobre a 

aprendizagem era produzido a partir de estudos realizados com crianças (Knowles, 1973). 

Subjacente a esta conceptualização encontra-se a diferença entre uma conceção 

andragógica e uma conceção pedagógica, tendo em conta a afirmação da especificidade do 

educando/adulto. Com efeito, a relação educador/educando exige atitudes necessariamente 

diferentes, obrigando a ajustamentos, que se manifestam, sobretudo, no momento de dividir a 
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responsabilidade pela condução do processo educativo e na cooperação e autonomia do 

educando no comando do mesmo processo. 

De acordo com Loureiro (2006), a definição de Educação de Adultos mais 

comumente aceite, a nível internacional, é o próprio conceito que emergiu da UNESCO, no 

decorrer da Conferência de Nairobi, em 1976: 

A expressão Educação de Adultos designa o conjunto de processos 

organizados de educação, qualquer que seja o seu conteúdo, o nível e o método, quer 

sejam formais ou não formais, quer prolonguem ou substituam a educação inicial 

dispensada nos estabelecimentos escolares e universitários e sob forma de 

aprendizagem profissional, graças aos quais pessoas consideradas adultas pela 

sociedade de que fazem parte desenvolvem as suas aptidões, enriquecem os seus 

conhecimentos, melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou lhes dão 

uma nova orientação, e fazem evoluir as suas atitudes ou o seu comportamento na 

dupla perspectiva de um desenvolvimento integral do homem e de uma participação 

no desenvolvimento socio-económico e cultural equilibrado e independente 

(UNESCO, 1976, p. 4). 

O conceito de Educação de Adultos é muito amplo, na medida em que contempla um 

número de conjunturas e finalidades, como os programas de alfabetização, de formação 

profissional, de educação permanente e educação popular. Para compreender a Educação de 

Adultos, é necessário considerar duas dimensões no processo da evolução dos conceitos e das 

perspetivas que lhes são atribuídas:  

De um lado, a dimensão émica, que vai à procura analiticamente do que 

houve e do que há, e que indaga, sobretudo, acerca das implicações do saber assim 

constituído; e, de outro lado, a dimensão ética, que vai à procura analiticamente do 

que não houve ou não há, ou se preferirmos do que poderia e pode haver, e que indaga 

especialmente acerca das implicações do poder assim instituído. Sendo que estas duas 

dimensões não são inertes, mas estabelecem entre si uma relação dialógica (Barros, 

2011, p. 97). 

O primeiro conceito elaborado pela UNESCO, em 1976, revelou-se insuficiente para 

alguns dos estudiosos nesta área (Flecha, 1990a; Barros, 2011), em virtude de não incluir a 

educação informal no contexto da Educação de Adultos, pelo que um novo conceito foi 

apresentado na V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, realizada em 

Hamburgo, em 1997: 
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Por Educação de Adultos entende-se o conjunto de processos de 

aprendizagem, formal ou não, graças ao qual as pessoas consideradas adultas pela 

sociedade a que pertencem desenvolvem as suas capacidades, enriquecem os seus 

conhecimentos, e melhoram as suas qualificações técnicas ou profissionais ou as 

reorientam de modo a satisfazerem as suas próprias necessidades e as da sociedade. A 

Educação de Adultos compreende a educação formal e a educação permanente, a 

educação não formal e toda a gama de oportunidades de educação informal e 

ocasional existentes numa sociedade educativa multicultural, em que são reconhecidas 

as abordagens teóricas e baseadas na prática (UNESCO, 1998, p. 16). 

Este novo conceito, mais amplo e atual, é tridimensional, compreendendo as 

múltiplas práticas educativas formais, não formais e informais, realizadas e integrada na vida 

dos adultos, e é resultado de um processo histórico evolutivo.  

Para além desta segunda definição formal, a Conferência de Hamburgo inscreveu na 

Agenda para o Futuro, entre outras orientações e recomendações, que: 

A cooperação e a solidariedade internacionais devem reforçar um novo 

conceito da Educação de Adultos, que seja, simultaneamente, holístico para abarcar 

todos os aspectos da vida e transetorial para incluir todas as áreas de atividade 

cultural, social e económica (UNESCO, 1998, p. 37). 

Ao longo das Conferências Internacionais da UNESCO sobre Educação de Adultos, 

foi-se tornando claro que esta “é uma área de atividade caracterizada pela diversidade e 

instabilidade. Continuam a surgir novos objetivos, novas formas de ação que modificam o 

conteúdo coberto por este termo” (Ironside, 1989, p. 18).  

Em vista da diversidade que se verifica relativamente à formação de pessoas adultas, 

quer num contexto citadino ou rural, é fácil perceber que a Educação de Adultos é um 

problema à escala mundial e que, consequentemente, têm de ser encontradas soluções que 

respondam às necessidades dos povos e das nações. Portanto, o debate acerca da Educação de 

Adultos, associada, também, à educação de jovens e adultos, no Brasil, na perspetiva de uma 

aproximação à formação de professores da Educação do Campo, produziu o relevo conceptual 

que caracteriza o campo de estudo, em termos globais.  

O progresso histórico da Educação de Adultos e da perspetiva da educação e 

formação ao longo da vida, aponta para um percurso conceptual não linear, reelaborado e 
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permeado de expressões que são hoje hegemónicas. Daí a necessidade de que haja uma 

educação e formação do meio envolvente, no Brasil ou em qualquer parte do mundo, nos 

grandes centros urbanos e no mundo rural, para além da mobilidade profissional e geográfica, 

ao longo da vida profissional, introduzindo novos conhecimentos nos currículos, garantindo o 

desenvolvimento das competências, e encorajando a criação de novas perspetivas de projetos 

de vida.  

O próximo ponto fará uma breve contextualização da formação de professores no 

Brasil, apontando questões que têm vindo a ganhar amplitude e visibilidade na 

contemporaneidade, tanto ao nível da profissionalização e da prática docente, como ao nível 

da problemática da sua especificidade, no contexto da formação dos profissionais da 

educação.  
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CAPÍTULO 3 - DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES À PROBLEMÁTICA DA 

QUESTÃO NO BRASIL: BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 

A formação de professores pode desempenhar um papel importante na 

configuração de uma ‘nova’ profissionalidade docente, estimulando a 

emergência de uma cultura profissional no seio do professorado e de uma 

cultura organizacional no seio das escolas (Nóvoa, 1992, p. 24). 

A formação de professores, neste subcapítulo, será tratada, especificamente, em 

questões diretamente relacionadas com a formação de professores no Brasil, partindo de uma 

perspetiva paradigmática. São questões que têm sido mais frequentemente debatidas e se 

referem à repercussão na formação docente, destacando-se na contemporaneidade, a partir dos 

temas: Formação Inicial, com realce para as licenciaturas; Formação Continuada, com 

visibilidade para os programas de formação e Formação Específica, com ênfase nos saberes, 

prática docente e políticas públicas de formação, no Brasil (André, 2010).  

Para André (2010), o campo temático nas pesquisas de formação dos profissionais de 

educação, no Brasil, alargou-se consideravelmente, nas últimas duas décadas do século XX, e 

na primeira do século XXI, quantitativa e qualitativamente. No entanto, como o próprio autor 

refere, a partir da década de 1990, a produção científica sobre a formação docente avançou na 

perspetiva de outros enfoques no campo científico, já que, durante um certo tempo, pertenceu, 

exclusivamente, ao campo da Didática. 

De acordo com Brzezinski & Garrido (2006), os estudos desenvolvidos no campo da 

investigação sobre formação de professores no Brasil permitem concluir que a expressão 

utilizada anteriormente, Formação de Professores, foi substituída por “Formação dos 

Profissionais da Educação”, o que demonstra um aumento da abrangência do campo 

investigado. Por conseguinte, as mudanças nos sistemas de formação, resultado das mudanças 

na sociedade, de natureza cultural e económica, têm redesenhado os espaços e conceções da 

formação docente.  

Dentro de um objetivo mais vasto de compreender de que modo tem sido 

problematizado o contexto da formação de professores no Brasil, a partir das temáticas 

destacadas anteriormente, este subcapítulo focar-se-á na formação inicial do professor, na 

medida em que ajudará a situar os caminhos balizadores da formação de Professores do 



 

76 
 

Campo, a partir do que se poderá analisar as representações sociais de professores sobre a sua 

própria formação inicial e as implicações dessas representações para aprática docente da EJA, 

objeto deste estudo.  

Para tal, recorreu-se aos referenciais teóricos e ao que mais recentemente tem sido 

produzido neste domínio, de modo a poder discutir e conceptualizar a temática, bem assim 

como os paradigmas subjacentes à formação de professores no Brasil. Entre esses referencias, 

destacam-se Alarcão (2003), Alonso (2008), André (2006), Arroyo (2005), Brzezinski (2008), 

Diniz-Pereira (2006), Di Pierro (2001), Freire (1975; 1987), Gatti (2010), Haddad (2007), 

Kunzer (2011), Lessard (2006), Nóvoa (1991; 1992; 1997), Pimenta (2006), Santos (1991), 

Scheibe (2010) e Zeichner (2008), entre outros. 

A reflexão acerca dos temas atuais e das suas implicações para a formação de 

professores e, por extensão, para a qualidade do trabalho docente e dos seus elementos 

constituintes exige uma abordagem do que se entende que essa formação deva ser. Nesse 

sentido, a ideia prevalecente tem sido a do professor reflexivo, segundo Schön (2000), 

percecionado a partir da formação humana. Para Veiga e Viana (2010), a formação humana 

contrapõe-se à ideia da fragmentação, da dicotomia entre teoria e prática, uma vez que 

valoriza a prática social coletiva e a formação como ação emancipatória e democrática.  

A perspetiva do professor reflexivo, ganha corpo na noção do profissional que se 

questiona, que pensa-na-ação, cuja atividade profissional se alia à atividade de pesquisa, que 

enfrenta situações que não se resolvem por meio de repertórios técnicos, mas com base no 

conhecimento, na ação e na reflexão da ação. Esta conceção está intimamente ligada à ideia 

de que “a reflexão na ação tende a fazer emergir não só os pressupostos e as técnicas, mas 

também os valores e propósitos presentes no conhecimento organizacional” (Schön, 1997, p. 

338). Ideia que Perrenoud (1999, p. 10) subscreve, quando afirma que as competências 

reflexivas englobam várias facetas, nomeadamente: 

Na ação, a reflexão permite desvincular-se da planificação inicial, corrigí-la 

constantemente, compreender o que acarreta problemas, descentralizar-se, regular o 

processo em curso sem se sentir ligado a procedimentos prontos [...]. 

A posteriori, a reflexão permite analisar mais tranqüilamente os 

acontecimentos, construir saberes que cobrem situações comparáveis que podem 

ocorrer. 
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Num ofício em que os problemas são recorrentes, a reflexão se desenvolve 

também antes da ação, não somente para planificar e construir os cenários, mas 

também para preparar o professor para acolher os imprevistos e guardar maior lucidez. 

As palavras de Perrenoud (1999) remetem-nos para o dia-a-dia da escola, um fator 

fundamental no processo de formação de professores, de que fazem parte vários “aspetos 

microssociais” presentes na escola, com destaque para o papel dos “agentes-sujeitos” nos 

cursos de licenciatura (Santos, 1995). Logo, pensar uma proposta de formação de professores 

não pode estar dissociado da realidade da escola, nem do tempo e do contexto em que se 

situa.  

Um olhar sobre os paradigmas que têm sustentado o debate em torno da formação de 

professores, revela que, a partir da década de 1990, se registou um número relevante de 

estudos sobre as práticas pedagógicas (Brzezinski e Garrido, 2006). Por conseguinte, a 

importância da valorização da prática quotidiana na sala de aula, como lugar de construção de 

saberes tanto escolares como docentes, é, hoje, também, objeto de pesquisa no Brasil (Lelis, 

2001).  

Os registos de eventos nacionais e regionais e as publicações especializadas na área 

da formação de professores têm ganho, cada vez mais, uma maior relevância para os grupos 

de estudos e pesquisas, no Brasil, como a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPEd), o Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste (EPPEN) - 

que já tem um Grupo de Estudos (GT) específico sobre formação de professores - e a Revista 

Educação e Sociedade, que conta, já, com um número relevante de produções nesse campo de 

pesquisa.  

A partir de um levantamento sobre as linhas de pesquisa mais frequentes em estudos 

sobre formação de professores dos programas de pós-graduação em educação, é possível 

concluir que as mais procuradas são: Profissão Docente, Profissionalização, Desenvolvimento 

Profissional, Identidade Profissional, Prática Pedagógica e os Saberes Docentes. De acordo 

com Romanowski (2013), essas temáticas “são reveladores de uma tendência marcante na 

atualidade, que é a preocupação em defender e colocar o professor no centro do processo de 

construção da sua profissão e do seu desenvolvimento profissional”.  
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No Brasil, a discussão referente à formação de professores, a partir de meados do 

século XX, também se tornou motivo de preocupação, devido à expansão da escolarização 

básica no país e em função do grande número de profissionais que atuavam, nas escolas 

normais, sendo apenas detentores de cursos de formação e complementação rápidos, como 

forma de dar resposta à procura, uma solução temporária que, em muitos casos, foi passando a 

definitiva, o que deu origem a que hoje, no Brasil, ainda haja muitos professores a lecionar 

sem terem tido a formação adequada. 

Para Diniz-Pereira (2013), já no século XXI, verificou-se uma mudança significativa 

nos conteúdos da investigação sobre formação de professores, no Brasil. A tendência dos anos 

90 do século passado, incidindo sobre os aspetos microssociais da escola e centrando-se nos 

“agentes-sujeitos”, confirmou-se na década de 2000, dando, contudo, maior relevo aos 

professores, cujas vozes, vidas e identidades são, agora, tidas em conta. Com efeito, “os 

cursos de formação ficaram em segundo plano e quem ganhou destaque foi o professor” 

(André, 2007, p. 45).  

Na opinião de Amaral (2002), foi a partir dos anos 2000 que surgiram fortes críticas 

ao discurso prescritivo sobre formação docente e à chamada “adjetivação dos professores”. 

De tal modo, que a questão central da investigação, que, até então, incidia no modo de formar 

professores, passou a ser equacionada em termos do modo como a pessoa se pode tornar um/a 

educador/a. Este posicionamento é demonstrativo de uma preocupação e interesse claros pelo 

tema da construção das identidades no campo da formação docente (Diniz-Pereira, 2013). 

Zeichner (apud Diniz-Pereira, 2013, p. 148) lembra que, nos últimos vinte e cinco 

anos, foi possível observar uma “extraordinária mudança na natureza do campo de pesquisa 

sobre formação docente” nos Estados Unidos, assim como em outros países. Alargado a 

discussão, Diniz-Pereira (2013) afirma que, ao longo desses anos, começou a ocorrer não só 

um crescimento quantitativo das pesquisas académicas sobre formação de professores, mas, 

também, uma “mudança de foco nas pesquisas a respeito dessa temática em todo o mundo, 

trazendo os educadores para o centro das investigações (Day, 2001; Formosinho, 2009; 

Garcia 1999; Nóvoa, 1991, 1992, 1997; Santos, 1991)” (Op. cit., p. 248).  

É, também, no início na década de 90, que se verifica uma presença significativa de 

investigadores estrangeiros(as) entre as referências mais utilizadas e importantes no campo da 
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investigação sobre formação de professores que, tem influenciado, significativamente, a 

literatura brasileira nesse domínio (Diniz-Pereira, 2013). Entre os mais citados conta-se: 

Zeichner (Estados Unidos), Perrenoud (Suíça), Nóvoa e Alarcão (Portugal), Tardif, Gauthier e 

Lessard (Canadá), Marcelo (Espanha) e Chartier (França). 

Não obstante toda a evolução histórica sentida no campo da formação de professores 

e referida, entre outros, por Romanowski (2013), os programas de formação continuada são, 

ainda, alvo de muitas críticas, pelo aceleramento do processo de formação num curto período 

de tempo, pela metodologia de ensino, pelo facto de a pesquisa ação ser percecionada como 

limitada à realização de práticas que dizem respeito a projetos de ensino, e não de 

investigação. Mendes (2008), por exemplo, refere que há impasses que revelam pouca 

articulação entre a investigação e o desenvolvimento profissional docente. 

Daí que, nos últimos anos tenham sido implementados programas de 

desenvolvimento profissional, nos próprios contextos das escolas, “promovidos e apoiados 

pelas secretarias de ensino municipais e/ou estaduais autogerenciados que podem articular-se 

ao desenvolvimento de pesquisas (Gatti, Barreto & André apud Romanowski, 2013, p. 493)”, 

que contam com a parceria entre a universidade e a escola. 

Quanto à formação inicial, tem sido tratada no campo da pesquisa como elemento 

essencial na formação profissional do professor (André (2006). Os resultados de um trabalho 

sobre o Estado da Arte realizado por André, Simões, Carvalho & Brzezinski (1999, p. 42) 

relativamente a teses e dissertações, produzidas na década de 90, mostram que a maioria 

desses estudos se “concentra na formação inicial (76%), procurando avaliar os cursos que 

formam os docentes”.  

Outro estudo, da mesma década, sobre os trabalhos apresentados na ANPEd, mostra 

que também estes trabalhos privilegiam “a formação inicial (41%) ” (Romanowski & Paulin, 

2002, p. 42) e que os conteúdos privilegiados, em artigos de várias publicações, foram 

identidade e profissionalização docente (28,7%), e formação contínua (ibid). 

Mais do que pensar sobre a investigação acerca da formação inicial do professor, 

importa investigar o papel desempenhado pela universidade e as condições de reflexão do 

professor, a partir da sua própria formação e, consequentemente, a prática pedagógica, 

levando em consideração que: 
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O saber docente se constrói a partir do ingresso dos sujeitos no mercado de 

trabalho, ou seja, reafirma-se a autenticidade de uma formação que se processa em um 

contexto prático. Essa discussão faz explicitar a natureza transitória e provisória dos 

cursos de formação inicial, oferecidos pelas instituições de ensino superior, porém, 

não descartando sua importância na formação docente. Apenas esclarece que a 

formação académica do professor localiza-se entre uma formação que inicia-se antes 

mesmo de seu ingresso na universidade e uma outra que prossegue durante toda a sua 

vida profissional. (Diniz-Pereira, 2006, p. 50-51). 

É necessário olhar a formação de formadores, no mundo contemporâneo, a partir de 

uma dimensão emancipadora.  

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos 

ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de flexibilidade crítica sobre as 

práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal (Nóvoa, 1992, p. 

25). 

Como refere Imbérnon (2002), o professor não pode refletir exclusivamente sobre a 

sua prática, mas é fundamental que essa reflexão alcance o contexto que se situa para além 

dos muros da escola, de forma que possa “analisar todo tipo de interesses subjacentes à 

educação, à realidade social, com o objetivo concreto de obter a emancipação das pessoas 

(Op. cit., p. 40) ”. Do mesmo modo, Zeichner (2003) defende que qualquer perspetiva de 

reflexão, de formação para reflexão do sujeito, especificamente, o sujeito professor, deve estar 

envolvida com a melhoria da vida das pessoas, quer se trate de crianças, jovens ou adultos, 

que buscam na escola uma possibilidade de transformação da sua realidade. 

Para tanto, é necessário que as universidades e as outras instituições de ensino 

superior, como centros universitários e faculdades, loci de formação dos profissionais da 

educação que se destinam a atuar no âmbito da Educação de Adultos, apostem na formação 

humana, concebendo uma formação, em qualquer tipo de licenciatura, que pense a realidade e 

a recrie. Essa formação deve, “ancorar-se no respeito ao sentido e à especificidade da vida 

académica, no ensino e na pesquisa, sem o que ela não terá sentido e razão de existir” 

(Coelho, 2006, p. 41). 

Na ótica de Gatti (2006, p. 5) o maior problema da formação de professores “é a 

instituição que forma” e ainda complementa, “em geral, os cursos de formação não são 
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valorizados pelas universidades. [...]. Elas precisam de uma concepção de ética social e de 

responsabilidade social”. 

Na presente tese, defende-se uma conceção de formação de professores alicerçada na 

perspetiva do professor crítico-reflexivo, capaz de, através da sua prática, fazer do processo 

educativo o elo de uma cadeia para transformar realidades, no campo ou na cidade, de propor 

soluções face aos problemas com que se depara no contexto da escola. Por outras palavras, 

um professor com condições de fazer do processo educativo escolar um percurso de 

transformação da realidade. 

Esta base teórica servirá de suporte a uma reflexão em torno da formação de 

professores, estabelecendo uma relação com a teoria das representações sociais, vista aqui 

como um caminho capaz de fazer a análise da formação de Professores do Campo 

(Licenciatura em Educação do Campo) que, há mais de uma década, tem constituído a oferta 

de várias instituições de ensino superior no Brasil, concretamente na Amazónia, no norte do 

Brasil.  

Anjos (2014, p. 114) chama a atenção para o facto de que, 

O debate sobre a formação de professores e do exercício da docência passa 

inevitavelmente pelas possíveis perspectivas paradigmáticas que vem povoando os 

contextos sociais, particularmente o universitário, o que produz modelos de formação 

conformadores de identidades produzidas para fins julgados, por esses contextos de 

formação, adequados às demandas sociais [...]. Quando pensamos a ideia de modelo 

de formação, que no contexto das universidades se viabiliza pela via do currículo, 

pensamos esses modelos de formação vinculados as perspectivas de práticas que se 

almeja que os profissionais saídos dessas instituições – dentre os quais os professores 

– adotem no exercício da sua profissão. 

Nesta linha de raciocínio, sempre que ocorre uma ausência de identificação entre 

sujeitos e instituições, isso pode dificultar o processo da formação dos elementos identitários 

que são construídos ao longo da formação profissional. Pelo contrário, quando uns e outros 

caminham no sentido do mesmo objetivo, a par da formação identitária, pode-se, igualmente, 

operar uma transformação da prática, através da reflexão crítica, fazendo-se ambas sentir no 

processo de formação e na própria vida profissional. Pelo que a capacidade de reflexão do 

profissional da educação deva ser exercitada a partir de: 
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[...] contextos de liberdade e de responsabilidade que favoreçam o seu 

desenvolvimento. Nestes contextos formativos com base na experiência, a expressão e 

o diálogo assumem um papel de enorme relevância. Um triplo diálogo: um diálogo 

consigo próprio, um diálogo com os outros incluindo os que antes de nós construíram 

conhecimentos que são referência e o diálogo com a própria situação. Este diálogo não 

pode ser meramente descritivo, pois seria extremamente pobre. Tem de atingir um 

nível explicativo e crítico que permita aos profissionais agir e falar com o poder da 

razão (Alarcão, 2003, p. 11). 

Baseado nos processos identitários docentes, Anjos (2014), esclarece que “a 

formação está vinculada à constituição identitária e ambas corroboram para a produção das 

representações sociais sobre o professor, sua formação e atuação profissional” (Op. cit., p. 

14). Logo, o aprofundamento da compreensão acerca da identidade profissional tem de levar 

em conta a análise das histórias de vida dos profissionais e das suas trajetórias sociais, no 

processo de construção e reconstrução identitária. 

Feita uma breve contextualização da formação de profissionais da educação, no 

Brasil, na perspetiva das questões mais relevantes nesse âmbito, como alicerce teórico da 

presente investigação, importa, aqui chegados, olhar com atenção para duas questões 

específicas: a da Prática Profissional Docente e a da especificidade do contexto da formação. 

É o que se fará no subcapítulo seguinte, de forma a potencializar a reflexão em torno da 

formação, da atuação profissional e das práticas docentes, entre outros aspetos que 

caracterizam a atividade docente no contexto do campo brasileiro. 

3.1. A Profissionalização Docente 

A Profissionalização Docente tem a ver com outras questões, igualmente 

importantes, como a identidade profissional e o saber docente, na medida em que configuram 

e caracterizam o trabalho docente. Partindo desta conceção, pretendeu-se, nesta tese, analisar 

a prática docente no contexto da formação inicial, reconhecendo as necessidades quer do 

contexto quer dos sujeitos que aí interagem. De uma forma sucinta, procurou-se destacar 

algumas das características mais importantes da profissionalização docente, na perspetiva de 

autores como Perrenoud (2007), Nóvoa (1992) e Sacristán & Pérez Gomez (1998).  

Quando nos referimos às perceções e as atitudes dos professores em relação ao seu 

trabalho, assumimos o conceito de profissionalidade docente, na formulação de Sacristán 
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(1995, p. 65) como “[...] a afirmação do que é específico na ação docente, isto é, o conjunto 

de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que constituem a 

especificidade de ser professor”. Todos estes aspetos relacionam-se transversalmente com o 

modo como os professores realizam e organizam o seu fazer pedagógico. 

Assim, a profissionalidade pressupõe múltiplos conhecimentos capazes de dar 

sustentação às ações desenvolvidas por professores e professoras; o que não equivale a dizer 

que se trata de uma definição linear (Sacristán, 1995). Envolve diferentes olhares, bem como 

conceções e abordagens de ordem sociológica, antropológica, histórica, ideológica distintas. 

A profissionalização docente, na perspectiva da profissionalidade do professor, está, 

além disso, relacionada com a epistemologia da prática profissional que procura renovar os 

alicerces do ofício de professor para que este possa enfrentar as exigências que o mundo 

contemporâneo lhes coloca. Tardif (2014, p. 255) descreve a epistemologia da prática 

profissional como “o estudo do conjunto dos saberes utilizados realmente pelos profissionais 

em seu espaço de trabalho quotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”.  

Espera-se deste profissional de educação que tenha novos objetivos, novas 

competências, capacidade de perceção e reflexão e flexibilidade para protagonizar as 

mudanças necessárias ao seu magistério. Deve: 

Promov[er]o repensar dos processos de aprendizagem e das formas do 

aprender a aprender, a familiarização com os meios de comunicação e o domínio da 

linguagem informacional, o desenvolvimento de competências comunicativas e 

capacidades criativas para análise de situações novas e cambiantes (Libâneo, 2001). 

Na opinião de Perrenoud (2001), a profissionalização é caracterizada sob dois 

ângulos: o primeiro, denominado estático, corresponde ao grau em que um ofício manifesta as 

características de uma profissão; o segundo, é um movimento dinâmico que expressa o grau 

de avanço da transformação estrutural de um ofício, no sentido de uma profissão. De acordo 

com Nóvoa (1992, p. 23), “é um processo, através do qual os trabalhadores melhoram o seu 

estatuto, elevam os seus rendimentos e aumentam o seu poder, a sua autonomia”.  

De acordo com estas definições, é legítimo concluir que a profissionalização envolve 

uma pluralidade de saberes e experiências presentes no quotidiano do trabalho docente. Na 

formação inicial, a valorização dos conhecimentos práticos do professor significa o primeiro 
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passo para alcançar o discernimento necessário para enfrentar o ineditismo do quotidiano, 

sublinhado por Schön (1983) como (re)estruturação do quadro de problemas, rompendo com 

o modelo da racionalidade técnica, na transposição de proposições teóricas e na reprodução da 

prática profissional. Na sua prática, os profissionais devem apoiar-se em conhecimento 

especializado e formalizado, através das disciplinas científicas em sentido amplo (Tardif, 

2014). Esse conhecimento especializado deve ser adquirido através de uma longa formação 

inicial, de natureza universitária, de tal modo que a produção intelectual académico-científica 

possa instigar e pensar o locus da docência como processo de conhecimento, tanto nas 

relações com os discentes, como nos contextos de formação e da prática docente em que se 

inserem. 

Para além do conhecimento exigido para uma nova profissionalidade docente, a 

ênfase é posta nos saberes docentes e nos processos identitários que permeiam ou devem 

permear as práticas do professor, no processo educativo, não perdendo de vista que: 

A docência implica um desempenho que se constrói no tramado das 

diversas experiências das pessoas. Na especificidade de sua tarefa, entrelaçam-se 

saberes, práticas e rituais que, transmitidos de geração a geração e recriados 

diariamente pelos sujeitos, expressam as opiniões, atitudes, expectativas, valorações, 

imagens e significações dos próprios docentes sobre os aspectos substantivos de sua 

atividade e do contexto no qual ela se realiza, além de expressar a pertinência a 

determinado grupo social (Seidmann, 2009, p. 160). 

Em termos do desenvolvimento profissional da docência, a formação inicial deve 

estimular uma perspetiva crítico-reflexiva. Assim, de acordo com alguns autores (Guimarães, 

2004; Nóvoa, 1995a; Pimenta, 2002), é legítimo realçar a importância do papel da formação 

inicial na constituição dos elementos que compõe os processos de construção identitária, que, 

necessariamente, se refletirá na profissionalidade docente. 

Embora o processo de constituição identitária docente não seja o objetivo último 

desta investigação, a sua importância é grande, não como campo temático-teórico, o que 

exigiria uma abordagem mais profunda, merecedora de um capítulo específico, mas como 

processo de construção identitária, atravessando a reflexão em torno da formação, da 

profissionalização docente, das práticas e dos saberes docentes que se associam ao campo das 

representações sociais. 



 

85 
 

Assim, para compreender que tipo de conhecimentos adquiridos ao longo da 

formação inicial de professores contribuem substancialmente para uma prática docente 

diferenciada, o próximo subcapítulo versará a formação teórica na prática docente, 

privilegiando essa relação (teoria/prática) como lócus de construção de saberes e identitários.  

3.2. Formação e Prática Docente. 

Discutir-se-á, em seguida, as contribuições da formação para a prática docente, 

partindo da relação entre teoria e prática, no contexto da formação inicial, para chegar às 

representações sociais da própria prática, a partir da formação. Este é, de resto, uma relação 

extremamente importante no contexto da problemática em questão. 

Se assumirmos o postulado de que os professores são atores competentes, 

sujeitos ativos, deveremos admitir que a prática deles não é somente um espaço de 

aplicação de saberes específicos oriundos dessa mesma prática. Em outras palavras, 

o trabalho dos professores de profissão deve ser considerado como um espaço 

prático específico de produção, de transformação e de mobilização de saber e, 

portanto, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específico ao ofício de 

professor. Essa perspectiva equivale o fazer do professor – tal como o professor 

universitário ou o pesquisador da educação – um sujeito do conhecimento, um ator 

que desenvolve e possui sempre teorias, conhecimentos e saberes de sua própria 

ação (Tardif, 2014, p. 234-235).  

Apesar das diferenças existentes entre teoria e prática, num dado momento, ambas se 

cruzam a partir da dinâmica que se estabelece no trabalho docente, em que as práticas 

docentes se configuram como campo de interação complexo e heterogéneo (Seidmann, 2009). 

Todavia, em toda prática docente, é imprescindível levar em consideração a relação entre 

teoria e prática, pois ambas são realmente o ponto ativo de toda atividade profissional, e é a 

partir do contexto da formação e por meio de suas próprias experiências, tanto pessoais 

quanto profissionais, que constroem seus saberes, internalizam novos conhecimentos e 

habilidades que implicam no desenvolvimento de novas práticas e estratégias de ação (Tardif, 

2014). 

Assim, na medida em que, a fundamentação teórica estreita a relação com a prática, 

partindo de uma reflexão sistemática, proporciona, igualmente, elementos que desenvolvem, 

fomentam, enriquecem e proporcionam a capacidade de contribuir para a ação docente.  
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O conhecimento do professor não é meramente académico, racional, feito 

de factos, noções e teorias, como também não é um conhecimento feito só de 

experiência. É um saber que consiste em gerir a informação disponível e adequá-la 

estrategicamente ao contexto da situação formativa, em que, em cada instante, se 

situa sem perder de vista os objetivos traçados. É um saber agir em situação. Mas 

não se fique com uma ideia pragmática funcionalista do papel do professor na 

sociedade, porque o professor tem que ser um homem ou uma mulher, ser pensante e 

crítico, com responsabilidades sociais no nível da construção e do desenvolvimento 

da sociedade (Alarcão, 1998, p. 104). 

No contexto atual, exige-se cada vez mais do profissional de educação competência e 

capacidades aliadas a diferentes saberes. Como explica Perrenoud (2001), são exigências da 

era do conhecimento e do cenário de mudanças, em que a questão da formação de professores 

tem vindo a assumir caráter de urgência em ambiente escolar. A formação inicial traz 

conhecimento teórico ao processo de melhoria das práticas pedagógicas desenvolvidas no 

quotidiano escolar. Por sua vez, a formação contribui para a construção de novos 

conhecimentos que dão suporte teórico à prática docente. Tardif (2014, p. 235) refere que “o 

que chamamos de “teoria”, de “saber” ou de “conhecimentos” só existe através de um sistema 

de práticas e de atores que as produzem e as assumem”. 

Para Pimenta (2010), a educação é um processo de humanização. Com efeito, a 

formação inicial é imprescindível a uma prática pedagógica e social, que se constitui o locus 

da profissionalização, no quotidiano do trabalho na escola. Neste sentido, compreender a 

formação docente é considerar o professor um profissional da educação que trabalha com 

pessoas, necessitando, por isso, de estar em permanente formação ao longo da sua vida 

profissional. O que implica que a formação inicial de professores envolva a teoria e a prática, 

de tal modo que, num dado momento, se torne um contínuo processo de ação-reflexão-ação, 

no trabalho do professor.  

Freire (1986, p. 37) fala “[num]a postura crítica reflexiva do professor na qual 

valoriza a articulação de teoria e prática, na assunção de uma práxis transformadora”, e 

Pimenta (2011, p. 63) destaca a necessidade de: 

[...] partindo do interesse libertário do conhecimento de uma teoria crítica 

da sociedade, voltada à emancipação e libertação dos homens (humanização), tornar 

possível a antecipação de uma práxis educacional transformadora.  
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Partindo da elucidação da práxis educacional, no sentido da formação humana, para 

autoreflexão sobre a própria prática no quotidiano do trabalho docente, importa fazer a 

relação conceptual, aqui estabelecida, entre práxis e teoria, que se circunscreve, de acordo 

com Schmied-Kowarzik (1983, p. 21): 

[a]o processo social global da afirmação humana da vida na natureza e na 

história, que a teoria precisa refletir em suas leis objetivas, com cuja utilização 

consciente o homem pode chegar a um planeamento e um domínio científico das 

forças naturais e da convivência social. 

Pimenta (2011, p. 65) entende a teoria como: 

Um tempo reflexo e parte da realidade material, determinada 

imediatamente pela prática e determinante da práxis humana. Assim, a prática se 

torna fundamento e referência da verdade da teoria que a reflete; e a teoria se 

converte em órgão de representação e instrumento de orientação da práxis. 

Como se pode constatar, são vários os contributos em termos das conceções e 

práticas vigentes referentes à formação inicial do professor como ponto de partida para uma 

melhoria da profissionalidade e para a ressignificação da prática docente. Relativamente a 

essa questão, Candau & Moreira (2005, p. 23), consideram que, [...] “a formação continuada é 

necessária”, [...] “de modo que articula teoria e prática na formação e na construção do 

conhecimento profissional do professor”. 

Libâneo (2001) defende que a excelência da prática se dá a partir da reflexão sobre a 

mesma, posição partilhada nesta tese, pelo que o processo de formação contínua constitui um 

caminho que contribui para a ressignificação da prática e, consequentemente, para o 

desenvolvimento pessoal. Como diz Nóvoa (1997, p. 25) “o desenvolvimento pessoal é 

indissociável do desenvolvimento profissional e as instâncias formativas têm que abrir 

espaços para essa compreensão”.  

Ainda no contexto da formação inicial do professor, abordar-se-á a seguir, sem 

pretender fragmentar este aspeto, a problemática da especificidade da formação de 

professores a atuar nas escolas do campo.  
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3.3. A Problemática da Especificidade no Contexto da Formação de Professores. 

O debate em torno da questão da especificidade da formação de professores tendo em 

conta diferentes sujeitos, níveis, modalidades de ensino e contextos, no Brasil, 

especificamente na Amazônia, preocupa e inquieta muitos profissionais, no país. Ao chamar a 

atenção para a necessidade de uma formação específica que não se confunda com qualquer 

um dos cursos de primeira licenciatura ou cursos genéricos, a presente investigação, pretende, 

partindo das questões legais, trazer à discussão alguns aspetos relacionados com a 

especificidade da formação de professores a atuar junto de diferentes sujeitos do campo, entre 

eles, os professores que têm a seu cargo a Educação de Jovens e Adultos. 

Nos dias de hoje, a educação não pode limitar-se, exclusivamente, à transmissão de 

conhecimento e de informação; deverá ser capaz de acompanhar o desenvolvimento 

profissional dos sujeitos. Tedesco (2004) lembra, a esse propósito, que “é fundamental 

reconhecer as profundas mudanças da sociedade atual, as quais levam necessariamente a uma 

revisão das nossas concepções sobre o problema e nossas formas de intervenção” (Op. cit., p. 

588). De resto, segundo Maués (2003, p. 89), “a formação dos professores está no centro dos 

acontecimentos do mundo da educação, suscitando aprovações e divergências e apontando 

para a necessidade de se fazerem reformas na área”. 

A partir das últimas décadas do século XX, além da mobilização dos movimentos 

sociais da educação em prol de uma educação voltada para a transformação social, verificou-

se, no Brasil, o aparecimento de legislação educativa no sentido de definir a formação de 

professores Contudo, não obstante as experiências da última década na área das reformas 

educativas, não tem sido possível superar, completamente, os resultados negativos em termos 

de aprendizagem nem as necessidades no campo da formação dos professores (Tedesco, 

2004).  

Algumas instituições, em todo o mundo, têm tomado posição sobre esta 

questão à frente das políticas educativas: 

A Organização dos Estados Americanos (OEA), o Banco Internacional de 

Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (BM) a Comunidade Europeia (CE), a 

Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o Programa de Reformas Educacionais 

da América Latina e Caribe (PREAL). Assim como, a realização de fóruns, como o de 
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Jomtien, 1990, Dakar, em 2000, bem como outras Conferências Internacionais, como a 

realizada em Lisboa, em 2000 (Maués, 2003, p.90). 

Para melhorar a qualidade de ensino é necessário criar e implementar políticas 

educativas que defendam e assumam um compromisso com a qualificação da formação de 

professores que exercem ao nível da educação básica, de forma a garantir ao ensino público 

brasileiro padrões de qualidade social, com professores e escolas qualificados (Fernandes, 

2011). 

No Brasil, relativamente à formação de professores, nas suas múltiplas dimensões - 

pessoal, histórica, política e social - a Constituição de 1988 assegurou a educação como um 

direito social, um direito de todos e um dever do Estado e da família (BRASIL, 2010). A Lei 

nº 9394/96, denominada por Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), relativamente à 

formação dos profissionais da educação, dispõe, no seu articulado, o seguinte: 

Art. 61. Consideram - se profissionais da educação escolar básica os que, 

nela estando em efetivo exercício e tendo sido formados em cursos reconhecidos, 

são: (Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009); 

I – Professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; 

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planeamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

(Redação dada pela Lei nº 12.014, de 2009); 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico 

ou superior em área pedagógica ou afim. (Incluído pela Lei nº 12.014, de 2009); 

 

Parágrafo único. A formação dos profissionais da educação, de modo a 

atender às especificidades do exercício de suas atividades, bem como aos objetivos 

das diferentes etapas e modalidades da educação básica,  

 

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, 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. (LDB, 1996, p. 

35). 
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A discussão em torno do reconhecimento do direito à Educação dos sujeitos que não 

tiveram oportunidades, é amplamente marcada pela limitação de políticas de formação e de 

condições para a sua plena realização, inclusivamente no contexto da formação de Professores 

do Campo e da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Ao reconhecer o direito à oferta de 

educação básica para população do campo e de EJA, a LDB, mesmo depois de revista, trata 

de forma muito ampla e genérica o perfil dos profissionais da educação, quando ressalta e 

reforça que “os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 

peculiaridades da vida rural e de cada região” (LDB, 1996, p. 21). 

Em 2002, o Conselho Nacional de Educação, CNE, instituiu as Diretrizes 

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

e cursos de licenciatura e de graduação, direcionados para a formação profissional ou, ainda, 

para todos os que exercem a docência, como consta do artigo 9º: 

A autorização de funcionamento e o reconhecimento de cursos de 

formação e o credenciamento da instituição decorrerão de avaliação externa 

realizada no locus institucional, por corpo de especialistas direta ou indiretamente 

ligados à formação ou ao exercício profissional de professores para a educação 

básica, tomando como referência as competências profissionais de que trata esta 

Resolução e as normas aplicáveis à matéria (CNE, 2002). 

Uma das medidas concebidas para alcançar as metas de formação foi a Política 

Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, instaurada em 30 

de janeiro de 2009 e publicada no Diário Oficial da União (DOU). Voltada para satisfazer as 

necessidades de formação dos profissionais da educação que trabalham ao nível da educação 

básica, no país, dá importância à formação contínua, entendida como componente essencial da 

profissionalização docente: 

Tem a finalidade de atender às disposições da Política Nacional de 

Formação de Profissionais do Magistério da Educação, instituída pelo Decreto nº. 

6.755/2009, cujas diretrizes estão ancoradas no Plano de Metas Compromisso Todos 

pela Educação, criado pelo Decreto 6.094/2007 como programa estratégico do Plano 

de Desenvolvimento da Educação – PDE. Este Plano, lançado em 2007, elenca entre 

seus objetivos principais a formação de professores e a valorização dos profissionais 

da educação (MEC/CNE, 2013, p.31). 
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A legislação brasileira reconhece a necessidade da oferta de cursos para os 

profissionais da educação em serviço e de incluir, na formação inicial, domínios 

socioculturais e sociopedagógicos que abranjam a diversidade das solicitações dos contextos 

em que operam. Entre os princípios nacionais da educação contidos nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, no parágrafo primeiro do artigo 57 da 

Resolução n. 4 de 13 de julho de 2010 e no Parecer nº 7/2010, conta-se a valorização do 

profissional da educação: 

§ 1º – A valorização do profissional da educação escolar vincula-se a 

obrigatoriedade da garantia de qualidade e ambas se associam a exigência de 

programas de formação inicial e continuada de docentes e não docentes, no contexto 

do conjunto de múltiplas atribuições definidas para os sistemas educativos, em que 

se inscrevem as funções do professor (CNE, 2010). 

Além disso, tem revelado uma preocupação com a valorização do professor (Artigo 

201, V da Constituição Federal de 1988 e Artigo 3, VII da LDB de 1996). Todavia, impõe-se 

uma reflexão sobre a realidade educativa brasileira e as possíveis respostas às interrogações 

sobre a especificidade própria da formação docente.  

Embora a Educação do Campo tenha surgido em substituição da designação 

Educação Rural, há pouco mais de uma década, e depois de muitas lutas e reivindicações por 

parte dos movimentos sociais, tendo sido consagrada como um direito também dos sujeitos do 

campo, através da Resolução nº 1/2002, e de outros pareceres que serão analisados com mais 

detalhe mais adiante, os professores que lecionam a Educação de Jovens e Adultos ainda 

lutam por uma formação específica, no Brasil.  

Quando se defende a necessidade de uma formação específica para os trabalhadores 

da Educação do Campo e da Educação de Jovens e Adultos, tal não equivale a dizer que estas 

sejam as únicas modalidades de ensino a necessitar de atenção, no contexto da formação de 

professores, mas, tão-somente, constituem o objeto de estudo desta tese.  

O parecer 11/2000 CNE, que estabelece as Diretrizes para a Educação de Jovens e 

Adultos no Brasil, refere a especificidade da formação de Professores do Campo e da EJA, 

vista como uma necessidade e um direito que precisava e, em muitos casos, ainda precisa de ir 

além do que está vertido na legislação vigente, que deve ser articulada, de forma expressiva e 

realista, com as necessidades educativas do país. 
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Inúmeras experiências apontam a necessidade de pensar a especificidade 

desses alunos e de superar a prática de trabalhar com eles da mesma forma que se 

trabalha com os alunos do ensino fundamental ou médio regular. Apesar de se tratar 

das mesmas etapas de escolaridade (ensino fundamental e médio), os jovens e 

adultos, por estarem em outros estágios de vida, têm experiências, expectativas, 

condições sociais e psicológicas que os distanciam do mundo infantil e adolescente, 

o que faz com que os professores que se dedicam a esse trabalho devam ser capazes 

de desenvolver metodologias apropriadas, conferindo significado aos currículos e às 

práticas de ensino. A construção de situações didáticas eficazes e significativas 

requer compreensão desse universo, das causas e dos contextos sociais e 

institucionais que configuram a situação de aprendizagem dos seus alunos 

(MEC/CNE, 2000 p. 58).   

As tentativas de romper com a forma generalista de pensar o profissional da 

educação básica, tem tido como resultado o facto de as diretrizes para a formação de 

professores acabarem por ser, praticamente, o único documento que serve de orientação à 

atividade destes profissionais, nos diferentes níveis e modalidades da educação básica 

(Ventura, 2012). O que corrobora o que tem sido divulgado por vários estudos, tanto em 

relação à licenciatura em Pedagogia como às demais licenciaturas no âmbito da EJA: que a 

formação de professores para atuarem na área da EJA, quando existe, é marcada por 

disciplinas obrigatórias isoladas e eletivas, por atividades disciplinares relacionadas com 

estágios obrigatórios dos cursos e, por experiências de extensão, como adiante se verá no 

capítulo dedicado à Licenciatura em Educação do Campo. 

Tardif (2014) destaca três breves, mas, nem por isso menos relevantes, considerações 

relativas à formação de professores: 

Em primeiro lugar, reconhecer que os professores de profissão são 

sujeitos do conhecimento é reconhecer, ao mesmo tempo, que deveriam ter o direito 

de dizer algo a respeito de sua própria formação profissional, pouco importa que ela 

ocorra na universidade, nos institutos ou em qualquer outro lugar. Em segundo 

lugar, se o trabalho dos professores exige conhecimentos específicos a sua profissão 

e dela oriundos, então a formação de professores deveria, em boa parte, basear-se 

nesses conhecimentos. Finalmente em terceiro lugar, a formação para o ensino ainda 

é enormemente organizada em torno das lógicas disciplinares. Ela funciona por 

especialização e fragmentação, oferecendo aos alunos disciplinas de 40 a 50 horas. 

Essas disciplinas (psicologia, filosofia, didática, etc.) não têm relação entre elas, mas 
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constituem unidades autônomas fechadas sobre si mesmas e de curta duração e, 

portanto, de pouco impacto sobre os alunos (Op. cit., p. 241-242). 

A formação dos profissionais da educação deve, assim, basear-se nas práticas, nos 

saberes e nas atividades desenvolvidas no quotidiano do trabalho docente, considerando as 

condicionantes da realidade de ser professor; portanto, assentar num enfoque reflexivo. Aqui 

chegados, é necessário situar as questões previamente discutidas no locus, por excelência, 

deste trabalho investigação: a Amazônia paraense. O próximo capítulo aborda as necessidades 

do contexto da formação de professores da EJA e do Campo, partindo da perspetiva 

anteriormente exposta. 

3.4. Situando a Questão na Amazónia  

Neste subcapítulo, analisar-se-á, mais pormenorizadamente, o que constitui o cerne 

desta investigação, a Formação de Professores do Campo e o seu contributo para a prática 

pedagógica do educador da EJA, por meio das representações sociais construídas pelos 

egressos do curso de Licenciatura em Educação do Campo. De referir, que os egressos do 

referido curso eram profissionais da educação, que exerciam funções de docência no campo, 

há alguns anos, e a quem foi dada a oportunidade de participar do curso, como formação 

inicial, em 2009. Entre eles, um considerável número trabalha na EJA, o que motivou a sua 

escolha como sujeitos desta investigação.  

No que toca à especificidade da configuração da formação de professores, na 

Amazônia Paraense, verifica-se que existem fragilidades nos cursos de formação inicial, ainda 

maioritariamente marcada pela desarticulação dos cursos de pedagogia, e outras licenciaturas, 

com a realidade e diversidade das populações que habitam a região, compostas por povos do 

campo, historicamente excluídos do contexto educativo. A eles pertencem jovens e adultos 
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indígenas, quilombolas, caboclos3, ribeirinhos e da floresta, sem-terra, assentados4, 

pescadores, camponeses, posseiros5 e migrantes.  

Um olhar sobre alguns dados do Anuário Brasileiro da Educação 2015, permitem 

tecer algumas considerações a respeito do que foi estabelecido pela LDB de 1996, no que 

concerne à obrigatoriedade da formação inicial dos professores, a nível superior. Desde logo, 

é legítimo concluir que, pese embora se tenham registado alguns avanços, há, ainda, desafios 

a vencer: 

O Censo nos mostra que 78% dos mais de 2 milhões de professores da 

Educação Básica têm formação em nível superior, mas é bem verdade também que a 

qualidade dessa formação não acompanhou a rapidez de seu crescimento. Em 2012, 

dos 1.366.559 professores matriculados em cursos de licenciatura em todo o País, 

mais de 30% faziam cursos a distância e basicamente em instituições particulares – 

muitas das quais com qualidade duvidosa (Movimento Todos pela Educação, 2014, 

p. 110). 

Para além da questão da qualidade da oferta de ensino, os dados atualmente 

apresentados são assaz inquietantes, pois revelam que, em média, no Brasil, 22% dos 

professores exercem funções sem terem formação de nível superior, (cerca de 223.777 

professores), um número elevado, se se tiver em conta as estimativas que apontavam que, 

numa década, conhecida como “década da educação”, essa realidade seria superada 

(Movimento Todos pela Educação, 2014, p. 110).  

O que se verifica, é que são grandes as disparidades regionais e que há, sobretudo, 

um distanciamento entre as Universidades e a Educação Básica, que se traduz num currículo 

de Pedagogia pouco ligado à realidade que cada professor encontra na escola. Exemplo disso 

é a região norte do Brasil, em particular a Amazónia paraense, sobre a qual recaiu esta 

investigação, onde o número de professores sem formação adequada é um dos maiores. De 

                                                             
 

 

3 Nome que no Brasil se dá aos nativos mestiços de brancos com índios. 
4 Que fazem parte de um assentamento ou povoamento 
5 Trabalhadores rurais que trabalham a terra, mas não detêm a sua propriedade. 
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acordo com dados até 2012, apenas 57,6% dos professores tinham licenciatura e apenas 

13,2% tinham algum tipo de pós-graduação (Todos pela Educação, 2014, p. 108).  

De facto, é bastante expressivo o número de professores sem formação inicial para 

docência que trabalha em sala de aula. A questão é ainda mais séria no que se refere à 

formação de professores da Educação do Campo e da EJA. Embora no âmbito da conjuntura 

política da educação se tenha tentado, tardiamente, rever os compromissos em relação às 

ofertas de formação, de acordo com o relatório de gestão da Diretoria de Formação de 

Professores da Educação Básica – DEB (2013), no estado do Pará, 71,5% dos professores sem 

formação estão já a ser contemplados pelo Programa Nacional de Formação de Professores – 

PARFOR, que existe a par do Programa de Formação de Professores do Campo – 

PROCAMPO. 

O censo estatístico da Educação Básica 2015 revela que o sistema de ensino 

brasileiro conta, hoje, com 249.171 profissionais da educação, atuando na Educação de 

Jovens e Adultos, tanto nas séries iniciais do fundamental (1ª e 2ª etapas) e nas finais (3ª e 4ª 

etapas), como na EJA médio (1ª e 2ª etapas). Desses, 84% têm nível superior, dos quais 79% 

são formados em cursos de licenciaturas e 4% em outros cursos sem licenciaturas. Na região 

norte, de um total de 30.544 profissionais da educação, 80% possuem nível superior e 78% 

são formados em cursos de licenciatura. O Estado do Pará apresenta um quadro estatístico 

semelhante; dos 16.357 professores distribuídos pelas turmas de educação de Jovens e 

Adultos, 79% possuem nível superior e 77% são formados em cursos de licenciaturas. 

Os índices apresentados, apesar de significativos em relação ao nível superior e à 

formação em licenciaturas, não deixa de ser preocupante, no que toca à formação especifica 

para atuação na EJA, o que demonstra que o papel das Universidades brasileiras, na formação 

inicial desses docentes, tem sido mínimo, e marcado pela ausência de especificação, ao 

contrário do que prevê a Resolução nº 01/99 da CNE/CP 

Os Institutos Superiores de Educação incluem os Cursos Normais 

Superiores os quais poderão formar docentes tanto para a educação infantil, como 

para ensino fundamental aí compreendida também a preparação específica para 

educação de jovens e adultos equivalente aos anos iniciais do Ensino Fundamental 

(Art. 6º, § 1º, V). 
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Por conseguinte, os desafios que se colocam neste contexto, exigem processos 

formativos capazes de suscitar o conhecimento da diversidade sociocultural da Amazônia 

paraense, composta por diferentes sujeitos, que vivem no espaço urbano e rural, habitando 

diversos territórios, de pequena e média dimensão, denominados comunidades, cidades e, 

algumas, poucas, vezes metrópoles. Na sua maioria, reúnem poucas condições para satisfazer 

as necessidades dessas populações, em virtude de apresentarem infraestruturas precárias e não 

disporem de serviços essenciais, nem salvaguardarem direitos básicos, como a educação de 

jovens e adultos, em especial os que vivem no campo.  

O melhor caminho para superar a precarização do trabalho docente, especificamente 

na EJA, no campo, é o reconhecimento da necessidade de configurar a formação do 

trabalhador da educação de jovens e adultos nesta realidade e de trazer ao debate uma nova 

conceção de EJA. Do mesmo modo, a formação inicial, deverá ser repensada, no sentido de 

satisfazer as especificidades de níveis e modalidades, não adaptando, mas criando de acordo 

com as realidades em presença. 

Tendo sempre em conta a especificidade da formação e profissionalização docentes, 

passando pela prática dos profissionais na Amazônia paraense, o grande desafio com que 

atualmente os Professores do Campo e da EJA se debatem é o da diversidade sociocultural 

que caracteriza esse contexto educativo, composto por diferentes sujeitos, histórias de vida 

distintas, vivendo situações de opressão, exclusão e marginalização, e em relação aos quais 

têm de assumir um compromisso que lhes possibilite alcançarem a emancipação pelo caminho 

da educação e do trabalho.  

O próximo capítulo aborda os aspetos que balizam a Educação do Campo, a partir 

dos marcos legais e políticos, dos conceitos e princípios envolvidos, das políticas e da 

conceção e a institucionalização na Amazônia paraense. 
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CAPÍTULO 4. DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO AOS 

ASPETOS QUE BALIZAM ESSA TRAJETÓRIA 

A concepção de formação que está em construção tenta superar visões e 

avançar para posturas de reconhecimento e de diálogo entre modos de pensar. Que 

profissionais formar para acompanhar esses processos formadores escolares e 

extraescolares plurais? (Arroyo, 2012, p. 363). 

A trajetória da formação de Professores do Campo e os seus contributos é o marco 

importante no contexto educativo brasileiro para a Educação do Campo. É através dele que 

podemos analisar as representações sociais de professores relativas à sua própria formação 

académica, construída ao longo do percurso formativo, e os seus efeitos na prática docente, no 

âmbito da Educação de Jovens e Adultos. Trata-se de uma trajetória que tem sido discutida 

por vários autores conceituados, nessa área, de que se destacam: Arroyo (2005, 2006a, 2006b, 

2011a, 2011b, 2012); Caldart (2004, 2008, 2010, 2011); Hage (2010, 2012, 2014) Molina 

(2011, 2012, 2015); e Munarim (2010); entre outros. 

A partir do final da década de 1990, quando os movimentos sociais e sindicais 

iniciaram a luta de mobilização por uma Educação do Campo no âmbito nacional, esta passou 

a ser olhada como um paradigma, uma categoria dialética e contra-hegemónica, passando, 

assim, a exigir uma educação assente na identificação com os sujeitos do campo, 

contrapondo-se à escola rural que, historicamente, nega a identidade desses sujeitos. 

A partir das políticas contidas na proposta nacional de formação de profissionais da 

Educação do Campo, juntamente com os movimentos sociais, em especial, o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), foi possível alcançar avanços, no que diz respeito à 

Educação do Campo como categoria de pesquisa no seio da universidade. Esses avanços são 

encarados como ação afirmativa para correção das desigualdades de que são vítimas as 

populações do campo no acesso à educação, principalmente à Educação Básica no campo, que 

se traduzem na precariedade das escolas do campo e da formação de seus profissionais 

(Arroyo, 2005). 

Os grupos de estudo e pesquisa sobre formação de Professores do Campo têm tido 

uma atuação tímida em comparação com outros campos de formação; contudo, dispõem de 

uma produção científica significativa em construção. Para conhecer melhor a maneira como 
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se têm vindo a desenvolver os processos de formação de Professores do Campo e os seus 

reflexos na prática docente das instituições onde se inserem, isto é, a relação entre a formação 

e o ensino que esses profissionais tiveram ou a formação a que estão a ter acesso, é necessário 

compreender a sua constituição identitária, a partir de elementos de natureza formativa, do seu 

quotidiano escolar, bem como das políticas públicas educativas e os seus impactos na 

formação e na prática docentes. 

Nesse movimento construtivo, a formação de professores, pensada pelas políticas 

públicas, em especial a Educação do Campo, não pode, na opinião de Molina (2010) estar 

dissociada da conceção de Educação do Campo que tem vindo a ser equacionada a partir de 

três vetores estruturantes - campo, política pública e educação, segundo Molina. A autora 

aponta o campo como espaço/território de luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

organizados em torno de uma determinada compreensão de educação e dos processos 

formativos ligados às condições sociais de garantia da própria (re)produção, enquanto força 

de trabalho no campo, a partir da relação com o território em que vivem, o que faz desse 

aspeto o ponto central da discussão acerca da Educação do Campo. 

As especificidades e a identidade da Educação do Campo são construídas com base 

nas condições materiais de vida e do trabalho no campo. Essa identidade, segundo Caldart 

(2004, p. 149) é marcada pela “luta do povo do campo por políticas públicas que garantam o 

seu direito a uma educação que seja no e do campo”. Logo, as políticas públicas educativas 

direcionadas para o campo são importantes na construção e afirmação desta modalidade de 

educação. O que implica que fomentar a discussão relativa à formação de Professores do 

Campo equivalha a propiciar formas de contribuir para as políticas públicas na área da 

formação desse tipo de educadores.  

 
Falar em política pública da Educação do Campo é equacionar novas 

posturas, novas estratégias, novas diretrizes e, sobretudo, novas bases capazes de 

alicerçar o que o velho tratamento nunca garantiu: a educação como direito aos 

povos do campo (Arroyo, 2004, p. 101). 

Para prosseguir na análise do objeto de estudo da presente tese – a formação do 

professor do campo e a representação social dessa formação e seus efeitos na prática docente 

na EJA, no campo, – é necessário abordar outras questões como: os fios que tecem a 
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Educação do Campo, no Brasil: marcos legais e políticos; os conceitos envolvidos; políticas e 

conceções, por fim, e não menos importante, a institucionalização da Educação do Campo na 

Amazónia paraense. Partir-se-á da contextualização dos aspetos históricos, legais e 

conceptuais das políticas públicas voltadas para a Educação do Campo, pensada como via de 

transformação social para os povos do campo, passando pelas políticas educativas relativas à 

formação dos Educadores do Campo, enquanto elementos de um processo que contribui para 

a formação identitária do sujeito na Amazônia, a fim de identificar as suas representações 

sociais, construídas sobre a própria formação, enquanto professores de EJA.  

4.1. Os Fios que Tecem a Educação do Campo no Brasil: Marcos Legais e Políticos. 

A Educação do Campo, no Brasil, nasceu das necessidades camponesas por um 

projeto de país, de sociedade e de novas conceções de políticas públicas de educação, de 

formação humana, bem como das lutas sociais dos trabalhadores camponeses, que, conforme 

Caldart (2008, p. 257) refere, emergiu sob a forma de “fenômeno da realidade brasileira 

atual”. O fenómeno teve, como protagonistas, os próprios trabalhadores do campo e as suas 

organizações, unidos em volta de objetivo de garantir o direito a uma política de educação que 

contemplasse os interesses sociais das comunidades camponesas. 

A conceção de Educação do Campo contemplada pelas políticas públicas, no seio da 

sociedade brasileira, tem sofrido, ao longo dos anos, a influência de uma cultura elitista, que 

não tem sido capaz de dar uma resposta satisfatória em termos de combate ao analfabetismo, 

nem tem conseguido aumentar a escolaridade dos sujeitos do campo, preservando a sua 

cultura e melhorando a sua qualidade de vida. Nas regiões mais pobres da Amazónia, verifica-

se um acesso tardio à escola, a par de práticas pedagógicas que não proporcionam saberes 

significativos às crianças, adolescentes, jovens e adultos, devido à precariedade do 

investimento em políticas públicas direcionadas para os sujeitos do campo. 

Falar em Educação do Campo, no Brasil, hoje, é pensar num universo de mais de 

29,8 milhões de pessoas, que representam 15,17% da população brasileira, segundo a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios/IBGE de 2012. Convém ressaltar que a 

localização geográfica da escola não é o único aspeto que a define como do campo; a sua 

identidade está relacionada com os estudantes que recebe. O próprio decreto nº 7.352/2010 

estabelece que escola do campo é aquela que se situa tanto numa área rural, de acordo com a 

definição do IBGE, como numa área urbana, dependendo de servir, ou não, 
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predominantemente, uma população rural, em que se incluem quilombolas, indígenas, 

populações ribeirinhas, de assentamento, de distrito ou povoado, de colónia agrícola, de 

comunidades praianas, extrativistas, garimpeiras ou caboclas. 

Face à realidade de muitas regiões do Brasil, é legítimo afirmar que a educação é, 

sem dúvida, uma das maiores dívidas históricas para com as populações do campo. Mas, para 

além dessa dívida histórica, existe, também, uma dívida de conhecimento dessa história 

(Arroyo, 2006), e juntas justificam, plenamente, a realização de pesquisas mais efetivas, no 

país, que possam, de alguma forma, conduzir à adoção de políticas públicas eficazes para a 

Educação do Campo.  

Desde a antiguidade até aos dias de hoje, as conceções de educação têm alteradas, 

reformuladas ou mesmo dado origem a outras novas. Como lembra Freire (2007), não existe 

nenhuma estrutura exclusivamente estática, do mesmo modo, que não há nenhuma 

absolutamente dinâmica, um princípio que vale para os constructos sociais e, também, para a 

educação. E embora as preocupações com uma educação que sirva os interesses, direitos e 

necessidades das populações do campo sejam recentes, tendo surgido por alturas de 1980 e 

1990. 

Nesse período, a política para a educação preconizava um modelo voltado para 

desenvolvimento económico, através das agroindústrias, e industrial, em que ao Estado 

apenas interessava a qualificação de mão-de-obra. Esta visão utilitarista da educação, segundo 

Rodrigues (1982), já vinha do final da década de 20 e configurava um modelo educativo que 

procurava dar resposta às necessidades elementares para o desenvolvimento nacional, numa 

perspetiva de lucro.   

Em 1932, dava-se, no Brasil, a reforma do ensino, com o Manifesto dos Pioneiros da 

Escola Nova6. Esta reforma instituía novos rumos para as políticas públicas da educação e 

apontava para a constituição de uma escola democrática que:  

                                                             
 

 

6 Escola Nova é um dos nomes dados a um movimento de renovação do ensino que foi especialmente 

forte na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, na primeira metade do século XX. Os primeiros grandes 
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proporcionasse as mesmas oportunidades para todos e que, sobre a base 

de uma cultura geral comum, possibilitasse especializações para as atividades de 

preferência intelectual (humanidades e ciências) ou de preponderância anual e 

mecânica (cursos de caráter técnico) agrupadas em: extração de matérias-primas - 

agricultura, minas e pesca; elaboração de matérias-primas - indústria; distribuição de 

produtos elaborados - transportes e comércio (SECAD/MEC, 2004, p. 10). 

Este novo modelo educativo e político comtemplava uma visão da escola como lugar 

de formação de sujeitos/trabalhadores, onde se privilegiava o desenvolvimento social e o 

progresso individual. O que não significava que fossem esses os verdadeiros objetivos do 

governo; com efeito, a reforma traduziu-se na consolidação do modelo de desenvolvimento 

capitalista.  

A Constituição de 1934 sinaliza a importância de uma conceção de educação 

profissional voltada para o contexto industrial; e quanto à educação rural, o artigo 156, no seu 

parágrafo único determina que, “para realização do ensino nas zonas rurais, a União reservará, 

no mínimo, vinte por cento das quotas destinadas a educação no respectivo orçamento anual.” 

(Poletti, 2001, p. 169). 

Em 1942, foram promulgadas as Leis Orgânicas da Educação Nacional, que, 

explicitamente, consagra a distinção entre classes, ou melhor dizendo, a separação entre a 

educação das elites e a das classes populares. Em conformidade com essas Leis, o objetivo do 

ensino secundário e normal seria “formar as elites condutoras do país” e o do ensino 

profissional oferecer “formação adequada aos filhos dos operários, aos desvalidos da sorte e 

aos menos afortunados, aqueles que necessitam ingressar precocemente na força de trabalho” 

(Ribeiro, 1993, p. 30). 

                                                                                                                                                                                              
 

 

inspiradores do movimento foram o escritor Jean-Jacques Rousseau e os pedagogos Heinrich Pestalozzi e 

Friedrich Fröebel. No Brasil, as ideias da Escola Nova foram introduzidas, já em 1882, por Rui Barbosa e 

ganharam especial força com a divulgação do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, quando foi 

apresentada uma das ideias estruturais do movimento: as escolas deviam deixar de ser meros locais de 

transmissão de conhecimentos e tornar-se pequenas comunidades, onde houvesse maior preocupação em 

entender e adaptar-se a cada criança, do que em encaixar todas no mesmo molde.  
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Entre 1940 e 1950, verificou-se um fenómeno de êxodo rural e crescimento dos 

centros urbanos, dando origem a grandes metrópoles, o que gerou sérios problemas de ordem 

social. Por isso, para fixar as pessoas no campo e desenvolver o país sob o ponto de vista 

agrícola, ganhou visibilidade uma conceção de educação dirigida à classe trabalhadora 

camponesa, que trabalhava e residia no campo, embora concebida como Educação Rural,  

relacionada a uma concepção preconceituosa a respeito do camponês, 

porque não considera os saberes decorrentes do trabalho dos agricultores. Ensinar o 

manejo de instrumentos, técnicas e insumos agrícolas era o objetivo das escolas 

rurais de nível técnico, além do relacionamento com o mercado no qual o camponês 

teria de vender a sua produção para adquirir os “novos” produtos destinados a 

dinamizá-la, conforme registrada a história da educação rural (Gritti, 2003, p. 121). 

Em 1947, a nova Constituição Brasileira propõe que a educação rural seja transferida 

para responsabilidade de empresas privadas (industriais, comerciais e agrícolas), bem como a 

obrigatoriedade do seu financiamento, como se pode ler no Capítulo II da Educação e Cultura, 

Artigo 166; inciso III: “as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalham 

mais de cem pessoas, são obrigadas a manter o ensino primário gratuito para os seus 

servidores e os filhos destes” (Baleeiro & Sobrinho, 2001, p. 108).  

Como se pode constatar, na década de 60 a Educação Rural foi utilizada pelo Estado 

para fins estratégicos, como meio de contenção do fluxo migratório. Em conformidade com 

esse desiderato, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, em seu art. 105, 

estabeleceu que “os poderes públicos instituirão e ampararão serviços e entidades que 

mantenham na zona rural escolas capazes de favorecer a adaptação do homem ao meio e o 

estímulo de vocações profissionais”. 

No mesmo período, a Lei nº 4.024/61 conferia os Estados e Municípios a 

responsabilidade de manutenção e organização do ensino básico: primário e normal, onde a 

educação ainda denominada como Educação Rural não contemplava a especificidade e 

necessidades dos sujeitos do campo, utilizando práticas reproduzidas das aplicadas nos 

centros urbanos, o que teve como consequência: 

um vigoroso movimento de educação popular, [p]rotagonizado por 

educadores ligados a universidades, movimentos religiosos ou partidos políticos de 

orientação de esquerda. Seu propósito era fomentar a participação política das 
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camadas populares, inclusive as do campo, e criar alternativas pedagógicas 

identificadas com a cultura e com as necessidades nacionais, em oposição à 

importação de ideias pedagógicas alheias à realidade brasileira (Ribeiro, 1993, p. 

171). 

De acordo com Pinto (1981), os professores que lecionavam no campo não tinham 

formação adequada para lidar com essa realidade e, portanto, as práticas pedagógicas não 

estabeleciam as necessárias relações com as comunidades campesinas. “Os programas de 

alfabetização, as esporádicas campanhas nacionais para educação das quais temos 

conhecimento, pouca relação tiveram com as escolas rurais” (Pinto, 1981, p. 99).  

Em 1964, após a instauração do governo militar, surgiram as Ligas Camponesas7, um 

movimento camponês que, aliado a outros movimentos, levou por diante a luta pela Reforma 

Agrária e pela educação das populações do campo. Entre esses movimentos contam-se o 

Centro Popular de Cultura (CPC), criado em 1960, no Recife-PE, e do qual Paulo Freire 

participou; os Centros de Cultura Popular (CCP), criados pela União Nacional dos estudantes, 

em 1961; e o Movimento Eclesial de Base (MEB), órgão da Confederação Geral dos Bispos 

do Brasil.  

No entanto, todo o período da ditadura militar foi marcado por muita tensão e 

repressão política contra os movimentos de educação popular, o que resultou na 

desarticulação e enfraquecimento de muitas destas iniciativas e explica, em certa medida, as 

elevadas taxas de analfabetismo, no país. Para reverter essa situação, foi instituído o 

Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral, que não passou de uma campanha de 

alfabetização em massa, sem qualquer compromisso com a escolarização e desligada da 

escola e da realidade dos sujeitos. 

No extremo oposto, o educador Paulo Freire, contribuiu com muitas ações, ao lado 

de diferentes movimentos sociais, para o processo de consciencialização. 

                                                             
 

 

7 As Ligas Camponesas foram um movimento de luta pela reforma agrária, no Brasil, iniciado na 
década de 1950. Organizaram milhares de trabalhadores rurais, que viviam como parceiros ou arrendatários, 
contra a secular estrutura latifundiária brasileira. 
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Com a marca de homem de diálogo, não costumava limitar seu exercício 

de interlocução a um círculo restrito de autores ou uma única corrente de 

pensamento. Preferia também nisso, portar-se como andarilho dialogante que, 

partindo de seu quadro próprio de referência, não hesitava em entender sua tenda 

dialogante às distintas grades de formulação teórica (Calado, 2008, p. 70).   

Brandão (1994) destaca o período de 1960 a 1990 como a gestação de uma conceção 

diferenciada de educação, a educação popular, que se tornou mundialmente conhecida. Não 

obstante, na expectativa de construção de educação popular e libertadora, o período da 

ditadura militar reprimiu e silenciou muitas manifestações populares, acentuando, com isso, o 

processo de desescolarização, principalmente da Educação do Campo, então designada como 

Educação Rural. 

Numa resposta de resistência à ditadura militar, a partir de 1978, deu-se um (re) 

surgir das lutas populares e, em meados da década de 80, por intermédio das organizações da 

sociedade civil, especialmente as ligadas aos movimentos populares, a educação popular 

afirmava-se como uma educação do povo, repensando as práticas pedagógicas nos processos 

educativos, expressamente nos espaços não formais (Singer & Brant, 1981).  

Com a Constituição de 1988, o Brasil consegue aprovar políticas de direitos 

educativos bastante relevantes. Durante a governação de Fernando Henrique Cardoso, foram 

elaboradas e implementadas reformas educativas que culminaram em alguns documentos 

fundamentais como: a Nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, a Lei 9394/96, o 

Plano Nacional da Educação de 2001, e os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

No que se refere ao Plano Nacional de Educação, Saviani (1997) lembra que, quando 

a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 214, determina que “A lei estabelecerá o plano 

nacional de educação” e, no artigo 211, estabelece como tarefa da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios a organização dos seus sistemas de ensino, tal não significa 

que este posicionamento tenha surgido exatamente neste período.  

O autor explica que a educação formal começava a ser reconhecida como direito; 

logo, a escola deixava de ser vista apenas como reprodutora de conhecimentos. Nesse 

processo, a Educação do Campo começava a ser identificada como uma das propostas 

educativas que procurava apontar os elementos mais significativos da conceção de educação 
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popular, assim como os ressignificava, a partir da atualidade, e avançava nas (re) formulações 

e práticas dirigidas à população do campo (Caldart, 2010). Além de que: 

A Educação do Campo marca como uma importante experiência no 

Brasil, protagonizada pelos próprios sujeitos populares, apesar de alguns 

“transformismos”, realizados pelo próprio Estado e por outras instituições. Seus 

impulsionadores são os movimentos populares do campo. Merece destaque o 

protagonismo do Movimento sem Terra (MST). No atual momento histórico 

brasileiro, é esse movimento, sem dúvida, o que mais tem contribuído na discussão e 

efetivação de experiências de processos não formais, a chamada formação política, e 

de uma nova educação e uma nova escola, que resgatam os lineamentos centrais da 

educação popular (Caldart, 2010, p. 283). 

Com efeito, a Constituição de 1988 materializa o compromisso do Estado e da 

sociedade brasileira em promover a educação para todos, garantindo o direito ao respeito e à 

adequação da educação às singularidades culturais e regionais (C.F., 1988), reconhecendo a 

Educação do Campo e conferindo-lhe uma relevância que lhe tinha sido negada pelos 

governos e legislações, no passado  

Complementarmente, a Lei 9.394/96 estabelece uma base comum a todas as regiões 

do país, a ser complementada pelos sistemas federais, estaduais e municipais de ensino; de 

acordo com o Art. 28, “a oferta da 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” (Lei nº 9.394/96, p. 21).  

A Lei 9.394/96, enquanto política pública, não legitimou um paradigma pedagógico 

da educação como elemento de pertença do sujeito do campo; apenas “estabeleceu 

adequações de conteúdos curriculares, metodologias apropriadas, adequação do calendário 

escolar às fases do ciclo agrícola e às adequações à natureza do trabalho na zona rural”, 

especificamente nas turmas multisseriadas, o que retrata bem a realidade da Educação do 

Campo brasileiro (ibid). 

Como se pode ver, os sucessivos governos brasileiros foram implantando uma 

educação que não satisfaz e não respeita as especificidades de cada região, e muito menos a 

diferenciação (geográfica, cultural, histórica, social, etc.) do campo. Logo, as políticas 

públicas de educação implementadas no campo continuam a não acompanhar o trabalho de 
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produção e o próprio movimento do campo, potenciando uma formação profissional adequada 

a esta realidade e devidamente qualificada. 

As populações do campo têm procurado resistir a certas situações de dominação, 

através de lutas organizadas em movimentos sociais que, ao longo do século XX, 

fortaleceram os trabalhadores, pondo em marcha ações que obrigaram os governos brasileiros 

a contemplar nas políticas públicas algumas das reivindicações dos trabalhadores do campo  

A partir de 1990, os camponeses brasileiros (re) organizaram a sua luta por melhores 

condições de vida, reconhecimento e garantia dos seus direitos, entre eles, uma educação 

pensada com base na proposta pedagógica designada por Pedagogia da Alternância. Esta 

proposta trabalha metodologicamente as atividades didáticas em dois tempos: o tempo escola 

e o tempo comunidade. Com base nela, surgiram as Escolas Famílias Agrícolas (EFAs), as 

Casas Familiares Rurais (CFRs) e os Centros Familiares de Formação por Alternância 

(CEFAs).  

Como se percebe, a Educação do Campo, no Brasil, resulta das ações fundamentais 

dos atores sociais por uma educação não distanciada do seu processo histórico social, isto é, 

uma educação que não perca de vista aqueles a quem, em última análise, se destina: os 

camponeses agricultores e extrativistas em todas as suas modalidades - assentados, sem terra, 

quilombolas, ribeirinhos, pescadores e povos da floresta; uma educação com princípios, que 

orienta, pensada numa perspetiva integral, cuja essência esteja em consonância e interligada 

com a vida desses atores históricos. 

Não obstante as primeiras movimentações sociais a reivindicar a necessidade de uma 

escola do campo, organizadas por pais e lideradas pelos Movimentos Sociais como o MST, 

criado em 1988, tenham acontecido já antes, o marco inicial da Educação do Campo deu-se 

em 1997, resultante de um evento que partiu do chamado “Movimento de Educação do 

Campo do Brasil”. O referido evento ficou conhecido como I Encontro de Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA), realizado na Universidade de Brasília (UnB). 

Além do contributo do MST, estabeleceu-se parcerias com o Fundo das Nações Unidas para a 

Educação (UNICEF), a Organização das Nações Unidas para a Ciência e Cultura (UNESCO), 

a UnB, a Confederação dos Bispos do Brasil (CNBB), e outros, com objetivo de ampliar a 

discussão sobre a Educação no Campo, no Brasil.  
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A par destes desafios, surgiu o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA), instituído pelo governo federal, em 1998, acompanhado de diversos eventos de 

caráter estaduais e nacionais realizados com o intuito de possibilitar reflexões e caminhos 

sobre a construção da conceção de Educação do Campo. Dentre esses, vale destacar a I e II 

Conferência Nacional por uma Educação do Campo (1998 e 2004), ambas realizadas na 

cidade de Luziânia-GO, por reivindicação ao descaso e ao abandono das questões 

educacionais por parte do Estado, bem como aos anseios por mais escolas e uma educação de 

qualidade no campo brasileiro. 

A partir das práticas de formação política e educativa desenvolvidas dentro dos 

movimentos, têm-se registado avanços na sensibilização dos sujeitos sociais a respeito dos 

seus direitos, que permitem intervenções mais conscientes no seu quotidiano, através da 

observação, interpretação, reinterpretação e ação face ao mesmo. 

No contexto da organização, os trabalhadores compreendem que a escola do campo 

se distancia, não apenas porque as abordagens curriculares não incluem um conhecimento 

adequado à realidade dos sujeitos sociais, mas porque as políticas de direitos que a 

Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes da Educação Nacional de 1996 lhes 

conferem não têm correspondência nas práticas pedagógicas dos professores da Educação do 

Campo. 

Em 2002, foi aprovada a Resolução CNE/CEB Nº. 1 de 3 de abril, relativa às 

Diretrizes Operacionais da Educação do Campo, que representa um importante marco na 

história da Educação Brasileira e, em especial, da Educação do Campo. Todavia, a lentidão na 

aplicação destes normativos faz com que as políticas relativas a direitos não alcancem 

resultados significativos e efetivos nas escolas do campo, em todo o território brasileiro. Na 

realidade, a educação, enquanto direito fundamental, foi, ao longo dos anos, de certa forma, 

negada às populações do campo, não obstante as muitas lutas em prol dos direitos 

constitucionais, organizadas em todo país, visando, sobretudo, garantir uma educação que 

chegasse, também, aos excluídos do campo. Com a aprovação da já referida Resolução 

CNE/CEB Nº. 01 de 03 de abril de 2002, a expressão rural/campo assume relevância nos 

textos constitucionais e adquire outro significado.  
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Vários trabalhos, no âmbito académico, realizados e partilhados pelos atores sociais 

do campo, permitem compreender a diferença de conceitos relativa à ruralidade e ao campo, 

bem como o porquê de haver uma Educação do Campo versus uma Educação Rural. A 

distinção, particularmente no âmbito das políticas públicas para a educação, tem a ver não só 

com a manutenção de um ensino rural, uma denominação que ainda persiste no acervo 

legislativo referente à educação, mas, também, com a revisão dos direitos laborais e sociais 

que têm sido negados às populações que vivem e trabalham no campo, vítimas de uma forma 

de preconceito e para com quem o país tem uma enorme dívida social. 

Os movimentos sociais em prol de uma Educação do Campo têm fomentado o estudo 

e debate em torno da construção de uma outra proposta de educação para a Escola do Campo, 

que não é uma qualquer escola; o seu currículo não pode ser o currículo urbano. Estas 

populações anseiam por uma escola voltada para a(s) sua(s) luta(s), assente em experiências 

diferenciadas de Educação do Campo, na Amazônia, como sucede com as Casas Familiares 

Rurais, o PRONERA, o MST e outras. 

Na ótica de Molina (2004), a Educação do Campo, como novo paradigma, está a ser 

construída por diversos grupos sociais e universidades, e rompe com o paradigma rural, cuja 

referência é a do produtivismo, por outras palavras, o campo é visto como lugar de produção 

de mercadorias e não como espaço de vida, de dialetização da cultura, do saber e da formação 

de identidades. Este novo paradigma implica um novo perfil de escola, onde mais do que uma 

educação para os sujeitos do campo existe uma educação com os sujeitos do campo. 

A Educação do Campo na Amazônia, particularmente na Amazônia paraense, em 

alguns dos municípios deste vasto território, onde decorreu a investigação subjacente a este 

trabalho, tem estado assente no modelo de formação dos indivíduos em função da 

produtividade e da exploração dos recursos naturais e humanos. Esta região do Brasil é um 

território em disputa, marcado por relações conflituosas por causa da terra e da sua 

biodiversidade natural: fauna e flora, águas, solo e subsolo. É um espaço geográfico 

riquíssimo, cobiçado por empresas nacionais e estrangeiras, que aí se têm instalado para 

explorar os recursos naturais do meio ambiente, deixando, por vezes, uma pegada com um 

preço muito alto.  
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A situação tem dado origem a inúmeros estudos e debates sobre a Amazónia, de fora 

dos quais têm ficado os sujeitos sociais. Daí que o desafio seja, exatamente, o de pensar este 

território a partir das populações que aí vivem. Nessa reflexão, cabem, naturalmente, as 

questões referentes à educação implementada dentro dos territórios dos quilombolas, pelas 

Casas Familiares Rurais e à pedagogia do MST, em escolas do campo. 

Igualmente importante é a criação de propostas de políticas públicas consistentes e 

condizentes com as diversas realidades do campo brasileiro – pois só assim se pode construir 

uma Escola do Campo de qualidade – com uma estrutura física e pedagógica adequada, 

professores mais bem remunerados e com formação própria adequada para lidar com essa 

realidade.  

Nessa perspetiva, analisar-se-á, a seguir, a lógica da abordagem da Educação do 

Campo, a partir dos conceitos e princípios envolvidos. 

4.2. O Por quê da Educação do Campo – Conceitos e Princípios Envolvidos  

A Educação do Campo, enquanto conceito em construção, sem se afastar do 

movimento peculiar da realidade brasileira que o produziu, configura-se como uma categoria 

de análise da situação ou de práticas e políticas de educação dos trabalhadores do campo, 

construída a partir de práticas educativas concretas e pelas transformações em curso 

sinalizadas pelos seus sujeitos (Caldart, 2012).  

A Educação do Campo nasceu como crítica à realidade da educação 

brasileira, particularmente à situação educacional do povo brasileiro que trabalha e 

vive no/do campo. Esta crítica nunca foi à educação em si mesma porque seu objeto 

é a realidade dos trabalhadores do campo, o que necessariamente a remete ao 

trabalho e ao embate entre projetos de campo que têm consequências sobre a 

realidade educacional e o projeto de país. Ou seja, precisamos considerar na análise 

que há uma perspectiva de totalidade na constituição originária da Educação do 

Campo (Caldart, 2009, p. 39). 

A expressão “Educação do Campo”, segundo Caldart (2012), nasceu primeiro como 

Educação Básica do Campo, e estava já, de forma embrionária, plasmada na Constituição de 

1988, imbuída da legitimidade que lhe advinha dos vários movimentos sociais que lutaram 

pela universalização da educação escolar. Com a intensificação das lutas pela emancipação e 
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por uma nova conceção de educação que incluísse as várias territorialidades, além de outras 

conceções como natureza e família, práticas de produção, organização social, tipos de 

trabalho existente no campo, aspetos locais e regionais, onde se incluem as identidades dos 

sujeitos do campo e a especificidade do mundo rural, de forma geral, produziu-se a 

diferenciação entre a Educação do Campo e a histórica Educação Rural (Kolling, Molina & 

Caldart, 2000).  

A designação “campo” passou, então, a substituir a tradicional “rural”, para referir 

uma conceção de educação que englobava os processos sociais de formação dos sujeitos do 

campo, tanto para o trabalho como para a participação social, tendo como resultado o repensar 

do termo camponês, que se estende, a partir de então, aos vários camponeses que lutam para 

garantir a sua sobrevivência.  

Ao contrário da Educação do Campo: 

a educação rural sempre foi instituída pelos organismos oficiais e teve 

como propósito a escolarização como instrumento de adaptação do homem ao 

produtivíssimo e à idealização de um mundo do trabalho urbano, tendo sido um 

elemento que contribuiu ideologicamente para provocar a saída dos sujeitos do 

campo para se tornarem operários na cidade. (Oliveira & Campos, 2012, p. 237). 

Molina (2004) refere que a educação rural, na sua corrente mais conservadora, nega a 

realidade dos camponeses que vivem e trabalham no campo, bem como os princípios 

educativos baseados, entre outras coisas, nos valores ligados à cultura que os sujeitos 

possuem, às relações com a terra e com a floresta, no exercício das atividades realizadas no 

campo.  

Para Freire (1982), a Educação Rural sempre desempenhou o papel de inserir os 

sujeitos do campo na cultura capitalista urbana, possuindo um caráter marcadamente 

“colonizador”. Por isso, para inverter a realidade educativa, historicamente construída, que 

separa campo e rural, é necessário desconstruir conceitos e preconceitos do senso comum, 

bem como os paradigmas e práticas em que assentam os processos educativos no campo 

brasileiro. 

Num contexto de mudança de conceitos e, principalmente, de paradigmas, conceções 

e teorias de educação do rural para o campo, exige-se uma atitude político-pedagógica crítica, 



 

113 
 

dialética e dialógica, com base nos anseios dos sujeitos que vivem no campo e sonham com 

um território (geográfico e não só) de possibilidades e formação plena (Candau, 2005). É 

fundamental criar condições para uma visão humanizadora da educação, que valorize os 

sujeitos, enquanto trabalhadores e trabalhadoras do campo e politicamente conscientes dos 

seus direitos e deveres como cidadãos brasileiros, contrariando a pretensa superioridade da 

educação urbana.  

Como já foi dito, a Educação do Campo e a realidade que a produz não são recentes, 

mas a forma como reconhece aos sujeitos do campo o direito a fazerem os seus próprios 

enfrentamentos, é-o, decididamente (Caldart, 2012).  

Educação do Campo tem compromisso com a vida, com a luta e com o 

movimento social que está buscando construir um espaço onde possamos viver com 

dignidade. A Escola, ao assumir a caminhada do povo do campo, ajuda a interpretar 

os processos educativos que acontecem fora dela e contribui para a inserção de 

educadoras/educadores e educandas/educandos na transformação da sociedade 

(Arroyo, Caldart, & Molina, 1998, p. 161). 

Aplicada à Educação do Campo, a especificidade defende a formação de educadores 

e educadoras para o campo, a cargo de profissionais com formação específica, e com 

condições de contribuir e construir com os sujeitos do campo, mediante políticas públicas e os 

contributos dos movimentos sociais, a sua própria dinâmica, como destacam Arroyo, Caldart 

& Molina (1998, p. 162-163). 

A Educação do Campo deve formar e titular seus próprios educadores, 

articulando-os em torno de uma proposta de desenvolvimento do campo e de um 

projeto político pedagógico específico para as suas escolas. 

De acordo com Molina (2006, p. 12), um dos objetivos da Educação do Campo “é 

contribuir para criar condições do povo do campo ser sujeito do processo de produção do 

conhecimento e de sua própria vida”. Contudo, o caminho para a construção de uma educação 

especificamente concebida para o campo passa por reconhecer o protagonismo dos 

movimentos sociais a ele ligados. 

Metaforicamente pode dizer-se que o conceito de Educação do Campo é similar ao 

de território, pois ambos vão muito além do imaginado e do conceito anteriormente definido 

como algo limitado. O conceito de Campo é, antes de tudo, a referência a um espaço de vida, 
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de relações sociais, vivências e convivências, que possibilita leituras e políticas mais amplas 

do que aquilo para que aponta o conceito de Rural, legitimado como espaço de produção de 

mercadorias para satisfazer a procura por parte das grandes cidades (Arroyo, 2012). 

Logo, não é possível entender os conceitos e princípios envolvidos na Educação do 

Campo sem compreender, também, a incorporação da relação com os movimentos sociais, 

que, além de se caracterizarem pelos processos de lutas históricas e políticas por uma 

universalização do acesso à educação, no país, especificamente no campo, também se 

afirmam como agentes de formação. 

Todos esses ricos processos constituem o que aqui se entende por uma 

Educação do Campo. Um movimento de ação, intervenção, reflexão, qualificação 

que tenta dar organicidade e captar, registrar, explicar e teorizar sobre os múltiplos 

significados históricos, políticos e culturais (consequentemente formadores, 

educativos) da dinâmica em que mulheres, outros homens, vêm se conformado no 

campo (Arroyo; Caldart; Molina, 2009, p. 12). 

Ainda de acordo com Arroyo, Caldart & Molina (2009, p. 13), para os defensores de 

uma Educação do Campo, uma das grandes lições e desafios que se coloca é “entender os 

processos educativos na diversidade de dimensões que constituem como processos sociais, 

políticos e culturais, formadores do ser humano e da própria sociedade”. Logo, quanto mais se 

afirma a especificidade da Educação e da Escola do Campo, mais se torna urgente um 

pensamento educativo e uma cultura escolar e docente que se alimentem dessa dinâmica 

formadora.   

Os desafios e a complexidade de construir uma proposta educativa especificamente 

dirigida às necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras do Campo, devem fazer parte de 

um projeto de desenvolvimento para o campo, a nível nacional, e envolver os sujeitos que 

nele residem e aí buscam uma vida mais digna, com mais oportunidades de trabalhos, 

formação e avanços na produtividade. Deste modo, estar-se-á a trabalhar para o 

desenvolvimento das comunidades, e para um campo mais sustentável. A nova conceção de 

Educação do Campo reafirma:   

a necessidade de duas lutas combinadas: pela ampliação do direito à 

educação e à escolarização no campo; e pela construção de uma escola política e 

pedagogicamente vinculada à história, à cultura e às causas sociais e humanas dos 
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sujeitos do campo, e não um mero apêndice da escola pensada na cidade: uma 

escola enraizada também na práxis da Educação Popular e da Pedagogia do 

Oprimido (Kolling; Cerioli & Caldart, 2002, p. 13). 

O debate acerca da Escola do Campo faz parte dessa realidade em construção. 

Contudo, precisa urgentemente de instituir uma formação que congregue os diferentes sujeitos 

do campo, trazendo consigo a sua maneira de ver, de ser e organizar, independentemente do 

género e da faixa etária, para que se possa criar não uma Escola do Campo qualquer, mas uma 

que faça sentido para a classe trabalhadora e para os atores históricos deste processo, em geral 

(Caldart, 2004).  

Nesta luta pelo direito, de todos, à educação e por uma Educação do Campo, “os 

povos do campo devem ser atendidos por políticas de educação que garantam seu direito a 

uma educação que seja no e do campo” (Caldart, 2009, p. 149).A perspetiva da Educação do 

Campo é a de promover uma formação que contribua para a participação social, no sentido de 

as populações se articularem e organizarem nas diferentes categorias de trabalho no campo, 

assumindo a condução do seu próprio destino, com pleno conhecimento dos seus direitos e 

deveres.  

Trata-se de uma educação dos e não para os sujeitos do campo. Feita sim 

através de políticas públicas, mas construídas com os próprios sujeitos dos direitos 

que as exigem. A afirmação deste traço que vem desenhando nossa identidade é 

especialmente importante se levarmos em conta que, na história do Brasil, toda vez 

que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto pedagógico 

específico, isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com os sujeitos do 

campo. Além de não reconhecer o povo do campo como sujeito da política e da 

pedagogia, sucessivos governos tentaram sujeitá-los a um tipo de educação 

domesticada e atrelada a modelos económicos perversos (Caldart, 2009, p. 151). 

Nesta perspetiva, a Educação do Campo norteia as conceções de educação e 

formação adequadas aos trabalhadores e trabalhadoras do campo para cumprir determinados 

objetivos; contudo, o modelo de educação que tem vindo a ser construído, dos e com os 

diferentes sujeitos do campo, apresenta fundamentos defendidos por esses sujeitos e, como 

prática social, aponta para a materialidade de um contexto em mudança,  

Na educação e pedagogia do campo, parte-se da particularidade e 

singularidade dadas pela realidade de homens e mulheres que produzem suas vidas 



 

116 
 

no campo. Todavia, não se postula o localismo e nem o particularismo, mediante os 

quais se nega o acesso e a construção de todos os espaços onde os seres humanos 

produzem sua vida. Educação e conhecimento apontam para uma sociedade sem 

classes, fundamento da superação da dominação e da alienação económica, cultural, 

política e intelectual (Frigotto, 2001, p. 36). 

No contexto da Educação do Campo como modelo emancipatório e dialógico, com 

base na valorização do sujeito e na sua formação social e humana, é fundamental refletir sobre 

a formação de Professores do Campo e sobre o modo como ela tem vindo a contribuir para a 

consolidação da Educação do Campo, prestando atenção às políticas, aos currículos da 

formação e às práticas pedagógicas em vigor nas escolas do campo brasileiro. Para tal, 

devemos deter-nos nas políticas e conceção de formação de Professores do Campo brasileiro, 

numa lógica de aferir a sua importância, visibilidade e desenvolvimento no âmbito das 

políticas públicas.  

4.3 Formação de Professores do Campo: Políticas Educativas e sua Conceção 

A conceção de formação de Professores do Campo e as políticas públicas que a 

suportam têm vindo a ser delineadas a partir da reflexão em torno da Educação do Campo 

levada a cabo pelos movimentos sociais, na história brasileira da Educação e da Formação de 

Professores. No que diz respeito à formação, assenta numa lógica da educação do / no campo, 

com recurso a programas, projetos e cursos específicos que fazem parte da oferta educativa de 

várias instituições de Ensino Superior, no Brasil.  

A concretização de políticas de formação de professores tem-se deparado com 

muitos desafios, ao longo da sua história, e tem como pano de fundo as políticas neoliberais 

que preconizam um projeto de Estado no qual a educação é pensada em função dos interesses 

do mercado, fazendo com que a regulação assuma um caráter central. Como enfatiza Freitas 

(2007), este caráter regulador do Estado manifesta-se nas diferentes políticas e nas medidas 

subjacentes à sua implementação. 

No âmbito da política neoliberal, as reformas na educação têm como características 

principais a regulação e o controle, decorrentes da própria configuração do Estado, e 

correspondendo às exigências dos organismos internacionais, com o objetivo de “transferir a 

educação da esfera da política para a esfera do mercado” (Gentili, 1998, p. 27). É pertinente 
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ressaltar que, no que se refere aos novos modos de regulação da educação, eles não são 

exclusividade do Brasil ou da América Latina, na opinião de Lessard & Tardif (2008). 

Brandão (2002) considera que, no Brasil, as políticas públicas educativas 

responsáveis pela formação profissional contínua dos docentes ainda são insatisfatórias, o que 

se explica pelo facto de o direito à educação ter sido, durante muitas décadas, privilégio de 

poucos, com a consequência de que a formação de docentes não era importante. Com efeito, 

uma parte da população brasileira, principalmente a que vivia no do campo, ficava à margem 

do processo educativo, ou porque que a ele não tinha acesso, ou fruto de uma educação sem 

qualidade, ou desligada da realidade do campo. Hoje, a Educação do Campo engloba a 

Educação da Reforma Agrária, compreendida como um processo em construção, que 

contempla, na sua lógica, uma política que pensa a educação como parte essencial do 

desenvolvimento do campo.  

Como se pode ver, também em termos da formação, o sistema educativo brasileiro 

tem enfrentado uma série de desafios, nomeadamente o de superar a ideia de que há um 

protótipo único ou genérico de professor-educador.  

Na história do ruralismo pedagógico dos anos 1940, houve tentativas de 

formar professores para especificidade das escolas rurais, porém, venceu a proposta 

generalista de que todo professor deverá estar capacitado para desenvolver os 

mesmos saberes e competências do ensino fundamental, independentemente da 

diversidade de coletivos humanos. [...] a condição docente é pensada como única e 

as diretrizes que regulam sua formação também são únicas, só resta aplica-las com 

as “permitidas” adaptações em tempo, carga horárias, nos tipos presenciais ou em 

alternância, em comunidade etc. (Arroyo, 2012, p. 359). 

Depreende-se das palavras de Arroyo (2012) que a oferta de formação inicial de 

professores, não satisfaz as necessidades dos Professores do Campo que atuam nas 

comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas, entre tantos outros sujeitos que compõem 

o campo brasileiro. Os padrões de formação de professores que, ao longo dos tempos, têm 

sido impostos e reproduzidos no Brasil, sob a forma de cursos ou através de programas de 

formação de professores, não raras vezes são pouco específicos, demasiado genéricos, 

reducionistas, até, sem o caráter peculiar e humanizador por que lutam e que almejam os 

sujeitos do campo (Arroyo, 2012). 
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Para superar esses modelos, que continuam a privilegiar uma visão urbana e fazem 

deslocar professores da cidade, sem que tenham qualquer vínculo com a cultura, os saberes e 

os modos de ser e viver dos povos do campo, é necessário (re) pensar a formação de 

educadores para o campo, proporcionando formação específica, capaz de formar 

academicamente aqueles professores que fazem intrinsecamente parte desse contexto ao invés 

de substituí-los por outros que, nem por isso, estão mais bem preparados. 

É convicção da autora da presente tese que, embora na história da educação brasileira 

não haja uma tradição de elaboração e formulação de políticas educativas voltadas para o 

campo, com a participação dos diferentes sujeitos e movimentos sociais, é possível, 

atualmente, vislumbrar a hipótese de instituir um modelo de formação que tenha por objetivos 

o desenvolvimento do campo e a criação de um projeto político pedagógico específico para as 

suas escolas (Arroyo, 2012). 

Para Caldart (2009), pensar na Educação do Campo como meio de construção de um 

projeto educativo exige fazer uma reflexão pedagógica que surge das diferentes vivências das 

práticas educativas desenvolvidas com ou pelos sujeitos do campo. “[...] uma reflexão que 

conhece o campo como lugar onde não apenas se reproduz, mas também se produz 

pedagogia” (Caldart, 2009, p. 154). Essa reflexão é instrumental no desenho dos caminhos a 

seguir para pôr em marcha o projeto de formação dos sujeitos do campo, que se deseja e é 

imperioso: 

Um projeto de educação que reafirma, como grande finalidade da ação 

educativa, ajudar no desenvolvimento mais pleno do ser humano, na sua 

humanização e inserção crítica na dinâmica da sociedade de que faz parte; que 

compreende que os sujeitos se humanizam ou se desumanizam sob condições 

materiais e relações sociais determinadas; que nos mesmos processos em que 

produzimos nossas existências nos produzimos como seres humanos; que as práticas 

sociais e, entre ela, especialmente as relações de trabalho conformam (formam ou 

deformam) os sujeitos. É por isso que reafirmamos que não há como 

verdadeiramente educar os sujeitos do campo sem transformar as circunstâncias 

sociais desumanizantes e sem prepará-los para ser os sujeitos dessas transformações 

(Caldart, 2009, p. 154-55). 

Os movimentos sociais como sujeitos de política de formação têm avançado no 

sentido de inverter os processos e projetos tradicionais de formulação de políticas para os 
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povos do campo, implementados de cima para baixo, encarando estes, sempre, como recetores 

de políticas e não como sujeitos autores políticos ativos (Arroyo, 2012)  

A política de formação de Professores do Campo tem ganho relevância quando 

provoca a relação entre o Estado, instituições e os movimentos sociais a (re) pensar e (re) 

definir, em conjunto, uma formação que contemple os profissionais do campo. Nesse sentido, 

como refere Nóvoa (1992), a formação não se dissocia do saber e nem pode ser alheia ao 

território que é a escola, às vivências, e diversidades de atuação profissional. Mais do que 

exigir titularidade para dar cumprimento aos preceitos relativos a níveis e modalidades de 

ensino, como acontece com as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a 

formação do profissional do campo requer, entre outros aspetos, uma ligação às vivências do 

espaço e do tempo, dos conhecimentos da natureza, da produção e das formas de 

sociabilidade e trabalho, das culturas e identidades das crianças, adolescentes, jovens e 

adultos do campo (Arroyo, 2007).  

Como diz Molina (2012, p. 585), a relação da Educação do Campo com as políticas 

públicas tem sido construída, nos últimos anos, com base numa “tríade estruturante: campo-

política públicas- educação”. Contudo, refere ainda a autora, não se pode ignorar “outros 

quatro conceitos fundamentais: direito, Estado, Movimentos sociais e democracia”. A 

experiência mostra que “as formas tradicionais de [se] desenvolverem as políticas públicas de 

educação rural, foram desqualificadoras da própria existência do campo e dos seus sujeitos” 

(Molina e Jesus, 2004, p. 9). Por isso, Arroyo (2004), faz a defesa de uma política pública 

específica para o campo, argumentando que não é aceitável a criação de mais políticas 

compensatórias, como aconteceu anteriormente: ao contrário, deve-se pugnar por políticas 

que respeitem a especificidade do campo, particularmente neste tempo de mudança. 

O desenvolvimento e o contexto atual das discussões sobre políticas públicas voltadas 

para os povos do campo estendem-se à garantia do direito à educação para os trabalhadores 

rurais, considerando as lutas dos Sem Terras para garantir que esse direito se cumpra nas 

áreas da Reforma Agrária, bem como às exigências de criação do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA). De referir, a esse propósito, a importância da I 

Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, organizada em 1998, pelos 

movimentos sociais em prol da ampliação das lutas pela garantia do direito à educação, e, em 
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especial, da II Conferência Nacional de Educação do Campo, que teve lugar em 2004, 

subordinada ao lema: “Educação do Campo: direito nosso, dever do Estado” (Molina, 2012). 

Uma vez que o debate sobre políticas públicas, no contexto da Educação do Campo, 

está relacionado com a ideia de direitos, é necessário explicitar que essas políticas podem ser 

lidas como o que Hofling (2001) denomina “Estado em ação” (apud Molina 2012, p. 586). 

Trata-se do conjunto de ações que traduzem a forma de agir do Estado, em matéria dos 

direitos sociais, previstos na Constituição Federal brasileira de 1988, e definidos no artigo 6º: 

educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e assistência aos desamparados.  

Sempre que falamos de direito, é importante estabelecer a diferença relativamente a 

outros termos, uma vez que, “um direito difere de uma necessidade ou carência e de um 

interesse, o conceito de direito é mais amplo, geral, universal, válido para todos os indivíduos, 

grupos e classes sociais” (Chauí, 2003, p. 334). É com base neste conceito de direitos 

humanos que as políticas públicas específicas para Educação do Campo devem ser 

entendidas, de forma a garantir o direito efetivo à educação para os diferentes sujeitos do 

campo brasileiro.  

As conquistas no âmbito dos direitos dos povos do campo vão em sentido contrário, 

segundo Molina (2012), ao que tem sido a atuação do governo brasileiro, o que se repercute 

na organização do Estado contemporâneo, pelo menos no que toca a algumas medidas.  

O processo geral de reconfiguração da lógica do capital, com a perda de 

direitos sociais que haviam sido historicamente conquistados em intensos processos 

de luta empreendidos pelas classes trabalhadoras, exprime parte da importância que 

se tem dado, no movimento histórico da Educação do Campo, às lutas pelas políticas 

públicas, pois esse movimento integra um movimento maior de reação da sociedade 

civil, de homens e mulheres que se recusam a aceitar o modo de vida imposto pela 

sociabilidade do capital que tudo mercantiliza, e exige do Estado, na luta por seus 

direitos, a institucionalização das políticas sociais (Molina, 2012, p. 548). 

A Educação do Campo é, como se pode ver pelos vários autores citados, fruto de lutas 

e reivindicações por direitos sociais e tem o virtuosismo de, nos tempos que correm, trazer ao 

debate sobre políticas públicas uma conceção de educação em que os sujeitos a que se destina 

são, simultaneamente, recetores e protagonistas desse processo. Além de reclamar a presença 



 

121 
 

de sujeitos coletivos de direitos, oriundos do campo, na formação da agenda nacional, no 

processo de tomada de decisões, e na elaboração, implementação e avaliação das políticas 

públicas.  

[...]. As políticas sociais constituem um espaço privilegiado de atuação 

política no (re)desenho do Estado, estabelecendo o vínculo necessário entre conflitos 

demandas por direitos e busca de alternativas de emancipação. Sob esse prisma, os 

movimentos sociais pela definição e implementação de políticas públicas 

expressões, articulando novas e tradicionais estratégias, constituem-se vias abertas, 

no confronto com a lógica do capital mundializado (Carvalho, 2008, p. 25). 

Quanto à efetivação de um direito à educação que contemple todos os níveis de ensino 

para as populações do campo, é algo que exige, também, políticas e programas capazes de pôr 

em prática os princípios de igualdade, definidos na Constituição de 1988. O que, tendo em 

conta a falta de acesso à educação da população de certas regiões, como a Amazónia 

paraense, pode passar por exigir do Estado políticas diferenciadas para assegurar tais direitos. 

Não basta dar garantias de criação de políticas específicas; é preciso intervir e pô-las em 

marcha (Duarte, 2008). 

Na primeira década de vida do movimento da Educação do Campo, no decurso de 

várias lutas ao serviço da classe trabalhadora do campo, este fortaleceu-se contra os poderes 

hegemónicos; além do Programa Nacional de Educação de Reforma Agrária (PRONERA), da 

Residência Agrária, foi instituída a Licenciatura em Educação do Campo, voltada para a 

formação dos Professores do Campo, fruto de confronto, negociação e disputa com Estado. 

Tanto os Cursos de Pedagogia da Terra, como o Programa de Apoio às Licenciatura em 

Educação do Campo (PROCAMPO), partiram das exigências dos movimentos sociais do 

campo por uma formação mais específica, e deram origem à Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação (Secadi/MEC), 

a partir da Conferência Nacional realizada em 2004. 

Para Tafarel & Molina (2012, p. 574), o que distingue as políticas públicas específicas 

para o campo “reside não apenas na participação dos movimentos na sua concepção e na sua 

proposta de execução, mas, prioritariamente, nos objetivos formativos que as conduzem”.  

A concepção de formação contida nas políticas de Educação do Campo 

conquistadas necessariamente parte da reflexão sobre o perfil de ser humano que se 



 

122 
 

almeja formar com tais políticas: para qual campo e para qual sociedade. Os valores 

embutidos nestas políticas contrapõem-se aos valores capitalistas, baseando-se no 

ideal das coletividades, na solidariedade, na superação da propriedade privada, na 

construção de uma sociedade em que todos trabalhem, recusando a forma na qual 

uns vivem do trabalho de outros (Tafarel & Molina, 2012, p. 574). 

Quer o PRONERA, quer a Residência Agrária e as licenciaturas em Educação do 

Campo procuram orientar os processos formativos dos cursos que desenvolvem com os 

sujeitos do campo segundo os princípios da educação, numa perspetiva crítica e 

emancipatória, superando a conceção de educação fragmentada, apartada da formação de 

direitos humanos e de subordinação dos camponeses. 

A partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394/96, outras políticas 

relativas à formação de professores se sucederam, das quais se destacam as Diretrizes 

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

Curso de Licenciatura e de Graduação, instituído pelo Parecer nº 009/2001, aprovado pelo 

Conselho Nacional de Educação, e a Resolução nº 1/2002, que estabelece: 

Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e 

modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse preparo para 

o exercício profissional específico, que considerem: 

I - a competência como concepção nuclear na orientação do curso; 

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro 

professor, tendo em vista: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar 

similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na formação e 

o que dele se espera; 

b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 

habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais indivíduos, no 

qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 

c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das 

competências; 

d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que 

possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados 

consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças 

de percurso eventualmente necessárias. 

III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma 

vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, 
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como compreender o processo de construção do conhecimento (MEC/CNEL, 2002, 

p 02). 

No Artigo 7º, destaca-se a “organização institucional da formação dos professores, a 

serviço do desenvolvimento de competências”, onde se pode ler: 

I. A formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de 

licenciatura plena, numa estrutura com identidade própria; 

III. As instituições constituirão direção e colegiados próprios, que 

formulem seus próprios projetos pedagógicos, articulem as unidades académicas 

envolvidas e, a partir do projeto, tomem as decisões sobre organização institucional 

e sobre as questões administrativas no âmbito de suas competências; 

V. A organização institucional preverá a formação dos formadores, 

incluindo na sua jornada de trabalho tempo e espaço para as atividades coletivas dos 

docentes do curso, estudos e investigações sobre as questões referentes ao 

aprendizado dos professores em formação (ibid, p.3). 

Para Molina & Fernandes (2004), a supracitada resolução surge como um meio de 

materializar a proposta de Educação do Campo, ao mesmo tempo que valoriza os diferentes 

povos do campo, a sua existência, formas de produção e de vida. Representa, na opinião de 

Gatti & Barreto (2009, p. 47) “o básico para os cursos de formação de professores, devendo 

as demais diretrizes Curriculares específicas de área tomá-la como referência”. Opinião 

partilhada por André (2009, p. 271), para quem a referida Resolução tem um alcance 

significativo pois “atribu[i] grande responsabilidade aos cursos de formação de professores e 

desperta muitas expectativas em relação aos seus resultados”. Com efeito, entre as 

implementações para a Educação do Campo, a Resolução nº 1/2002, constituiu um passo 

fundamental para a formação do educador do campo, juntamente com o Parecer do CNE nº 

009/2001, que, no Art. 5º, § único postula: 

A aprendizagem deverá ser orientada pelo princípio metodológico geral, 

que pode ser traduzido pela ação-reflexão-ação e que aponta a resolução de 

situações problema como uma das estratégias didáticas privilegiadas (MEC/CNE, 

2001, p. 63). 

Para Freire (1982), este princípio metodológico, faz parte da tríade ação-reflexão-ação, 

e parte do princípio dialético da vivência da práxis educativa, no quotidiano escolar. Nesse 

sentido, a visão de conhecimento incorporada nos currículos dos profissionais do campo 
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constrói uma conceção ampla de formação. Henriques (2007) lembra que, embora no Plano 

Nacional de Educação anterior tenha sido definido um “tratamento diferenciado para as 

escolas do campo” (Op. cit., p. 17), o que prevaleceu foi uma educação de caráter capitalista, 

e as metas estabelecidas, de acordo com as orientações do Fórum Mundial de Educação, 

realizado em Dakar, em 2000, na sua maioria não saíram do papel. 

O PNE atual, aprovado pela Lei Nº 13.005, de 25 de junho de 2014, inclui dez 

diretrizes, entre elas a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade da educação, 

além da valorização dos profissionais de educação, um dos maiores desafios das políticas 

educativas. Entre as metas definidas para serem implementadas a dez (10) anos, de 2014 a 

2024, contam-se as que se referem à formação de professores: 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção 

de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 

de educação superior para setenta e cinco por cento, sendo, do total, no mínimo, 

trinta e cinco por cento doutores; 

Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o 

Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e 

III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que 

todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação 

específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam; 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, cinquenta por cento dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a 

todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino (p. 75-80). 

Entre a legislação no domínio da educação que reconhece e consagra a 

especificidade dos povos do campo, são de salientar: as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC nº 1 e nº 2, de 2002 e 2008 

respetivamente), instituídas pela Câmara de Educação Básica (CEB), do Conselho Nacional 

de Educação (CNE); o Parecer nº 1, de 2006, também instituído pela CBE, que reconhece os 

dias letivos da alternância; e o mais recente, o decreto nº 7.352, de 2010, que dispõe sobre a 
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Política Nacional de Educação do Campo e sobre o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA) (Molina, 2012). 

Em termos dos normativos específicos a nível nacional, a DOEBEC (MEC/CNE, 

2002), representa um grande avanço ao valorizar e reconhecer a diversidade cultural e 

educacional do campo, além de tratar a questão da formação específica para os profissionais 

do campo, garantindo, no Artigo 13, nos incisos: 

 I - Estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das 

crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da 

vida individual e coletiva, da região, do país e do mundo e II - propostas 

pedagógicas que valorizem, na organização do ensino, a diversidade cultural e os 

processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática, o acesso ao 

avanço científico e tecnológico e respectivas contribuições para a melhoria das 

condições de vida e a fidelidade aos princípios éticos que norteiam a convivência 

solidária e colaborativa nas sociedades democráticas (MEC/CNE, 2002, p. 3). 

No que diz respeito às especificidades e à relação de produção de conhecimento e de 

reformulações na organização do trabalho pedagógico propostos na DOEBEC, estas 

diretrizes, na opinião de Molina (2012), devem ser acompanhadas pela exigência de formação 

de educadores especificamente para o exercício da função de educador do campo.  

Com efeito, a partir da promulgação deste documento, foi criado o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo (LPEC) para os educadores do campo, com o objetivo 

de dar resposta ao problema da formação específica, levando em consideração os aspetos 

sociais, culturais, ambientais, políticos e económicos intrínsecos ao modo de ser e estar do 

campo, passando pela tipificação das populações que habitam este território  agricultores, 

extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma Agrária, 

quilombolas, caiçaras8, povos da floresta e cablocos  reconhecidas na forma da lei (Decreto nº 

7.352, de 4 de novembro de 2010). 

                                                             
 

 

8 Palavra de origem tupi que se referia aos habitantes das áreas do litoral, nomeadamente do Estado de 
S. Paulo. 
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O Decreto nº 7.352/2010, ocupa um lugar relevante na Política Nacional de Educação 

do Campo por reconhecer juridicamente e legitimar a universalidade do direito à educação e a 

obrigatoriedade do Estado. Mas estabelece, ainda, outros objetivos: 

Superar as defasagens históricas de acesso à educação escolar pelas 

populações do campo, além de desenvolver políticas específicas para enfrentar os 

problemas mais graves e persistentes, entre eles: reduzir os indicadores de 

analfabetismo; fomentar políticas de educação de educação de jovens e adultos; 

garantir condições de infraestrutura básica para as escolas do campo (energia 

elétrica, água potável e saneamento); e promover a inclusão digital (Dec. 7352/2010, 

p. 2). 

Oliveira, Montenegro & Molina (2012) chamam a atenção para o facto de que estas 

políticas não lograram, ainda, provocar ações de resposta proporcionais à dimensão do 

problema. Segundo dados estatísticos do IBGE, em 2012, as discrepâncias relativamente à 

realidade educativa do campo eram significativas, nomeadamente: a taxa de analfabetismo da 

população de 15 anos ou superior, que se situava no patamar dos 23,3%, três vezes mais que 

na zona urbana (7, 6%); a escolaridade média da população de 15 anos ou superior, que é de 

4,5 anos, comparativamente com a da zona urbana, na mesma faixa etária, que é de 7,8 anos; 

as condições de funcionamento das escolas de Ensino Fundamental da educação básica, 

extremamente precárias, em que 75% dos alunos frequentam escolas que não dispõem de 

bibliotecas, 98%, frequentam escolas onde não há laboratórios de ciências; e 92% frequentam 

escolas que não dispõem de acesso à internet.  

Estes indicadores, não só exigem políticas mais abrangentes, para fazer face ao 

defasamento que existe no sistema educativo brasileiro, mas, também, mais específicas-  

Para restituir aos grupos sociais o acesso efetivo a direitos universais 

formalmente iguais, que, por diversos fatores históricos, não foram garantidos nas 

práticas, faz-se necessário uma intervenção do Estado com programas afirmativos 

específicos para enfrentar estas desigualdades (Kerstenetzky, 2005, p. 8). 

De acordo com Kerstenetzky (2005, p. 8), “sem ação – políticas - e programas 

especificamente aos grupos sociais que foram historicamente excluídos do acesso aos direitos, 

estes direitos não se materializam de fato”. Na realidade, não basta criar mais e novas 

políticas; é necessário assumir o compromisso de as pôr em prática, efetivamente, de fazer o 

seu acompanhamento, de avaliar os programas e projetos e a sua execução. 
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Para Hage (2014), a marginalização histórica dos camponeses pode ser constatada 

pelos baixos índices de escolarização no meio rural: Herança das primeiras tentativas de 

oferta educacional primária no campo, ainda persiste no meio rural o modelo de turmas 

multisseriadas ou unidocentes, caracterizadas por agrupamentos de alunos de diferentes níveis 

de aprendizagem, sob a responsabilidade de um único professor. O mesmo autor refere os 

dados do Censo Escolar 2013, segundo os quais, naquela altura, o país tinha 38.881 escolas 

do campo com classes multisseriadas, do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental, 

concentradas, sobretudo, na região Nordeste, contras as 2.730 da área urbana, o que suscita, 

desde logo, duas perguntas essenciais: qual a lógica de formação mais apropriada para lidar 

com essa realidade? Qual o caminho mais adequado ao processo ensino aprendizagem? 

As políticas específicas de formação de educadores do campo, consagradas no artigo 

5º do Decreto 7.352/2010, determinam que a “formação de professores para Educação do 

Campo observará os princípios e objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais 

do Magistério da Educação Básica” (Dec. 7.352/2010). Contudo, essa formação tem de 

consolidar estratégias de formação diferenciada, como está prevista no parágrafo único do 

mesmo artigo 5º: 

A formação de Professores do Campo poderá ser feita concomitantemente 

à atuação profissional, compreendendo, como meio as metodologias adequadas, 

inclusive a pedagogia da alternância, e sem prejuízo de outras que atendam às 

especificidades da Educação do Campo, e por meio de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão (ibid). 

De acordo, com Arroyo (2012), devemos reconhecer que uma das frentes das políticas de 

formação para um novo projeto de campo, que vai além de uma ação corretiva nos processos 

históricos, começa a ser defendida como proposta dos povos do campo em processos de 

afirmação social, política, cultural e pedagógica. Sobretudo, pensar nas políticas de formação 

não deve estar dissociado da conceção plural de formação que se quer, vista como uma 

construção ampliada, da qual façam parte os próprios movimentos, através dos seus 

militantes-educadores. O autor interroga-se sobre que profissionais formar para acompanhar 

esses processos formadores escolares e extraescolares do campo, na medida em que a 

conceção de educação precisa compreender e incorporar toda essa pluralidade de dimensões e 

funções formadoras do campo, que vem sendo fomentada com os movimentos sociais 
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(Arroyo, 2005). Assim, “essa defesa de uma formação mais plural encontra justificativa na 

função política esperada da escola do campo” (Arroyo, 2012, p. 363). 

Com a proposta do Plano de Formação dos Profissionais da Educação do Campo, 

defende-se uma “formação na qual a raiz de tudo é o ser humano, seu processo de 

humanização, de emancipação humana” (Arroyo, 2012, p. 363), que difere dos projetos de 

formação ofertados no contexto educacional passado, vinculados à qualificação instrumental. 

Nessa linha, a conceção de formação de Professores do Campo avança no sentido de superar a 

fragmentação do conhecimento, quando adota a formação por áreas de conhecimento e não 

por disciplinas. 

Pensar a formação dos Professores do Campo, como referido anteriormente, com base 

na formação humana é acreditar que se pode superar a dicotomia que existe relativamente aos 

direitos dos povos do campo. Para Veiga & Viana (2010), não é possível refletir sobre a 

formação que se quer sem que esta esteja associada a uma proposta formativa e sem ter por 

base uma clara conceção de formação e dos seus princípios fundadores. Logo, a formação do 

Educador do Campo deve basear-se na formação humana, e compreender a formação como 

um processo mútuo e holístico, correspondendo aos princípios da Educação do Campo. Freire 

(1996, p. 23) ressalta este aspeto ao afirmar que “quem forma se forma e (re)forma ao formar 

e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”.  

Caldart (2009) considera que os projetos educativos implementados nesse sentido têm 

estabelecido um diálogo com a pedagogia dos movimentos9, com as especificidades da 

pedagogia da terra e do oprimido, reafirmando todos estes princípios ao considerar que há 

uma dimensão educativa nas relações.  

Trata-se de combinar pedagogias, de modo a fazer uma educação que 

forme e cultive identidades, auto-estima, valores, memórias, saberes, sabedoria; que 

enraíze sem necessariamente fixar as pessoas as pessoas em sua cultura, seu lugar, 

                                                             
 

 

9 Pedagogia do Movimento, que dizer o jeito de conduzir a formação de um ser humano.  É do 
Movimento por ter o Sem Terra como sujeito educativo e ter o MST como sujeito da intencionalidade 
pedagógica sobre esta tarefa de fazer educação. E é também do Movimento, porque se desafia a perceber o 
movimento do Movimento, a transformar-se transformando (Caldart, 2011, p. 98). 
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seu modo de pensar, de agir, de produzir; uma educação que projete movimento, 

relações, transformações (Caldart, 2009, p. 156). 

Numa lógica de que a formação deve ser entendida no seu contexto histórico, Veiga 

&Viana (2010), defendem que todo processo formativo inicial deve possibilitar ao sujeito 

formador do campo a participação crítica na produção de conhecimento. Logo, a conceção de 

formação humana contempla processos de formação bem mais amplos quando valoriza a 

prática social coletiva e a formação como ação emancipatória e democrática. Por isso, Arroyo 

(2012) considera necessário pensar na (re)construção do currículo dos cursos de formação de 

professores, tornando-os críticos, reflexivos e transformadores; opinião partilhada por Nóvoa 

(2009, p. 229) que entende que “os docentes devem ser formados, não só para uma relação 

pedagógica com os alunos, mas também para uma relação social com as comunidades locais”. 

Também Sacristán (1999, p. 67) é de opinião que “educar e ensinar é, sobretudo, 

permitir um contacto com a cultura, na acepção mais geral do termo; trata-se de um processo 

em que a própria experiência cultural do professor é determinante”. No contexto da Formação 

de Professores do Campo, a formação tem sido pensada e articulada em tempos presenciais e 

tempos comunidade (Pedagogia da Alternância) e de inserção nas atividades produzidas no 

campo, como enfatiza Arroyo (2011, p. 128): “os currículos e seus conhecimentos para serem 

interessantes e instigantes têm de ser traduzíveis em experiências”. 

Para Arroyo (2005), a conceção de formação tem vindo a ser construída no 

reconhecimento das matrizes históricas e culturais do campo e na base do diálogo entre os 

modos de pensar a dinâmica social, política, cultural e pedagógica do campo, dos seus povos 

e dos seus movimentos, o que justifica um olhar sobre os processos da trajetória dessa 

formação, a partir das reflexões suscitadas pelo processo de institucionalização dessa 

formação para docência no campo, e que consta do subcapítulo a seguir.  

4.4. O Processo de Institucionalização da Formação de Professores do Campo na 

Amazônia Paraense  

A educação é essencial no processo de formação de qualquer sociedade e abre o 

caminho ao alargamento da cidadania de um povo, uma transformação que ocorre através das 

escolas, pela mão de profissionais que necessitam de uma “[...]. formação mais ampliada, 

mais totalizante, uma vez que são os docentes que são responsáveis de uma série de 
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dimensões educativas presentes nessa realidade” (Rocha & Martins, 2011, p. 41). Portanto, 

para lidar com a diversidade do campo, no caso concreto, na Amazónia, são necessários 

profissionais com uma qualificação específica para, através da educação, promover o 

desenvolvimento deste território de forma sustentável.  

Os desafios que se colocam à formação docente no campo brasileiro, especificamente 

na Amazônia paraense, prendem-se com o reconhecimento e valorização da diversidade dos 

sujeitos do campo, a formação diferenciada de educadores(as), a possibilidade de diferentes 

formas de organização da escola, a adequação dos conteúdos às peculiaridades locais da 

Amazônia. Todos estes aspetos devem estar contidos nas políticas públicas educativas para 

que possam promover o desenvolvimento e a sustentabilidade do campo. 

Hage (2014, p. 164) defende que “é preciso redimensionar o nosso modo de pensar, 

sentir e agir sobre a Amazônia e sobre a realidade que vivemos na região”, embora essa 

realidade não seja muito diferente da realidade do campo nos outros Estados brasileiros, no 

que toca à exclusão das populações e ao desrespeito pelo seu direito à educação e formação de 

professores. Recentemente, alguns pesquisadores têm-se debruçado sobre as escolas 

multisseriadas, que chamaram a atenção do Grupo de Estudo em Educação Rural na 

Amazônia – GEPERUAZ - da Universidade Federal do Pará. Este grupo, que tem 

desenvolvido pesquisas, nesta área, desde 2002, constatou que, no Estado do Pará, os locais 

onde há um maior número dessas escolas são Breves, Mesorregião do Marajó (398), 

Santarém, Mesorregião Baixo Amazonas (286), Cametá, Mesorregião do Nordeste do Pará 

(279), Mojú, Mesorregião do Nordeste do Pará (217), Marabá, Mesorregião do Sudeste do 

Pará (210) e Barcarena, Mesorregião Metropolitana (112).  

Estes números ilustram bem o que se passa na maioria das regiões do campo 

brasileiras, registando-se, a na Amazónia paraense o segundo maior número de escolas 

multisseriadas do país, 8.675 escolas, perdendo apenas para a Bahia, com 14.705. O mesmo 

sucede relativamente às turmas multisseriadas, que totalizam 11.231 (Hage, 2006). 

O termo multisseriada – do latim multi = vários e seriado = séries – no contexto de 

uma escola, aplica-se a um conjunto de séries dentro de uma única sala de aula. “A palavra 

multisseriada tem um caráter negativo para visão seriada urbana. Como se a escola urbana 

seriada fosse boa, o modelo; e a multisseriada fosse ainda algo que vamos destruir, para um 
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dia construir a escola seriada no campo” (Arroyo, 2004, p.81). Em algumas escolas da 

Amazônia Paraense podem coexistir até sete turmas dentro do mesmo espaço, isto é, é 

possível ter três séries da educação infantil e as quatros primeiras séries do Ensino 

Fundamental a cargo de um só professor. 

As classes multisseriadas representam a modalidade predominante da oferta do 

primeiro segmento do Ensino Fundamental, no campo, na Região Amazônica. “[...]. Elas se 

encontram ausentes dos debates e das reflexões sobre educação rural no país e nem mesmo 

“existem” no conjunto de estatísticas que compõem o senso escolar oficial” (Hage, 2004, p 

64). 

Estes são, de facto, os dados que retratam a realidade das escolas do campo 

multisseriadas e fazem parte de um sistema educativo que tem sido implantado pela cultura do 

saber homogéneo numa diversidade histórica-social-cultural. É óbvio que as desigualdades 

em termos educativos não são o único problema a afetar as regiões do campo e que a 

educação não constitui uma solução milagrosa para resolver os problemas sociais das 

famílias; outras políticas são necessárias nas áreas do campo brasileiro, inclusivamente no 

interior da Amazónia, para que as populações que aí residem e trabalham vivam com mais 

dignidade. 

Os movimentos sociais e algumas instituições têm lutado por políticas públicas mais 

efetivas, na área da educação, pela implementação de uma Educação do Campo, rejeitando 

propostas de sentido contrário, contendo recomendações que não consideram os aspetos 

produtivos, ambientais e socioculturais que são não só locais, como distintos.  

Foi a partir da década de 90 que tiveram início parcerias entre as universidades, em 

diversos cursos, financiados pelo Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). 

O PRONERA é resultado de um processo histórico, inicialmente 

demarcado em julho de 1997, pelo I Encontro Nacional das Educadoras e 

Educadores da Reforma Agrária – ENERA, organizado pelo Grupo de Trabalho de 

Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília (GT-RA/UnB), pelo 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Ciência e Cultura (UNESCO) e pela Comissão Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) (Molina, 2003, p. 7). 
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Embora o PRONERA não faça parte do objeto desta pesquisa, é uma referência 

incontornável no quadro da articulação das políticas para a qualificação dos povos do campo 

brasileiro, e, por conseguinte, para a região amazônica paraense. Esteve na base do ENERA, 

que se tornou uma das primeiras políticas públicas para a Educação do Campo, contribuindo 

para o debate nacional sobre o Plano Nacional de Educação, procurando nele inserir a oferta 

da Educação do Campo (Molina, 2003). Com efeito, o PRONERA foi o primeiro Programa, 

no contexto da luta pela Reforma Agrária, no Brasil, a ter em conta os povos do campo, 

reconhecendo as diferentes modalidades da Educação do Campo. 

Relativamente à formação profissional, o PRONERA garantiu o cumprimento da 

oferta, mediante cursos de graduação e pós-graduação em diversas áreas do conhecimento, 

que marcaram a primeira ação no âmbito do acesso formal das populações do campo à 

educação, com o objetivo de contribuir contribuiu para a sua qualificação. Importa ressaltar, 

aqui, os dados estatísticos registados nos últimos 16 anos relativos à escolarização e à 

formação das pessoas nas áreas do campo, em assentamentos10. 

O Manual de Operações (2011) do Instituto Nacional da Colonização e Reforma 

Agrária11 (INCRA) refere que, no período de 1998 a 2010, o PRONERA significou um 

grande marco na escolarização dos povos do campo, servindo tanto a Educação Básica 

(Alfabetização, Ensino Fundamental e Médio), como a Educação Superior, além das pós-

graduações lato sensu, formando cerca 400 mil jovens e adultos assentados e/ou acampados 

da Reforma Agrária, e dando habilitação profissional a cerca de 300 profissionais egressos 

dos cursos de Ciências Agrárias para atuarem nas áreas de Assessoria Técnica, Social e 

Ambiental, nos projetos de assentamento de Reforma Agrária e agricultura familiar (INCRA, 

2011). 
                                                             
 

 

10 O assentamento é o território conquistado, é, portanto, um novo recurso na luta pela terra que 
significa parte das possíveis conquistas representa, sobretudo a possibilidade da territorialização (Fernandes, 
1996. p. 181).  

11   A reforma agrária no Brasil é entendida, pela Lei nº 4.504, de 30 de novembro de 1964, como o 
conjunto de medidas que visam promover uma melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de 
posse e uso, a fim de corresponder aos princípios de justiça social e ao aumento da produtividade. 
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Na Amazónia Paraense, o PRONERA foi implantado em 1998, na Universidade 

Federal do Pará, oferecendo, inicialmente o curso de Pedagogia da Terra. O curso destinava-

se a formar educadores/as do campo com capacidade crítica, obedecendo a uma Pedagogia 

Libertadora, e a uma prática assente na trilogia ação-reflexão-ação, preconizada por Freire 

(1998), que privilegia a reflexão e o pensamento dialético entre fazer e pensar sobre o fazer.  

 

4.4.1 PROCAMPO: Da Construção à Implementação, Cenários e Tessituras do 

Processo no IFPA. 

A institucionalização do curso de Licenciatura em Educação do Campo, a nível 

nacional, aconteceu a partir de um outro Programa de Apoio à Formação Superior, o 

PROCAMPO, criado em 2006, no âmbito da Secretaria de Educação Continuada, 

Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) que faz parte da Política Nacional de 

Educação do Campo - PRONACAMPO.  

A missão do Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação 

do Campo – PROCAMPO, é a de apoiar projetos de cursos de licenciatura específicos em 

Educação do Campo que integrem ensino, pesquisa e extensão e promovam a valorização da 

Educação do Campo e o estudo dos temas relevantes para as suas populações, uma vez que 

não podem estar dissociados da sua conceção de origem: pensar uma licenciatura capaz de 

formar um professor através das áreas do conhecimento, e não isoladamente, como é a 

tradição das Universidades ou de mais Instituições de Ensino Superior do país.  

De acordo com Molina (2015), de entre as Instituições de Ensino Superior brasileiras, 

foram quatro as que fizeram parte do projeto piloto com o objetivo de promover a formação 

superior dos professores em exercício na rede pública das escolas do campo: as Universidades 

Federais de Minas Gerais (UFMG), Sergipe (UFS), Bahia (UFBA) e Brasília (UNB). Face a 

estas experiências-piloto, ainda em execução, e à necessidade de mais oferta em virtude da 

elevada procura por parte de educadores do campo sem formação superior, a par das lutas dos 

movimentos sociais, em 2008 e 2009, o Ministério da Educação (MEC) estendeu a oferta da 

Licenciatura em Educação do Campo a outras instituições do país. Com isso, institucionalizou 
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o PROCAMPO e estabeleceu uma política específica de formação para educadores/as do 

campo, a fim de contribuir para o processo de educação dos sujeitos do campo e o 

desenvolvimento sustentável do mesmo. 

Trinta e uma (31) Instituições de Ensino Superior, em todo o Brasil, candidataram-se e 

tiveram os seus projetos pedagógicos de curso aprovados pelo MEC, passando a incluir na sua 

oferta o curso de Licenciatura em Educação do Campo, entre elas o Instituto Federal do Pará 

(IFPA), na Amazônia paraense, em 2009 e, posteriormente, a UFPA, em 2010.  

Contudo, por se tratar de um programa, inicialmente a oferta só se estendeu por três 

anos, 2008, 2009 e 2010. O programa registou, em 2011, apenas 2.200 estudantes/educadores, 

em todo o Brasil, provocando muita insatisfação entre os movimentos por uma Educação do 

Campo e a crítica de especialistas nesta matéria, como Molina (2015)  

A demanda para formação de educadores do campo, além de ter que ser 

capaz de suprir o enorme passivo já existente, necessariamente deveria ser 

permanente para garantir o direito à educação aos sujeitos do campo, a partir de suas 

especificidades e necessidades (Op. cit., p. 151). 

Apesar da procura continuar a exceder a oferta, é inegável que as comunidades do 
campo, na Amazônia paraense, a partir de 2009, beneficiaram, de forma significativa, de 
progressos nas políticas públicas dirigidas à Educação do Campo, nomeadamente do 
Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, através do 
PROCAMPO e, posteriormente, o PARFOR, e, a partir da resolução CD/FNDE nº 06 de 17 
de março de 2009, de programas de apoio à implementação de cursos regulares de licenciatura 
específica em Educação do Campo, nas Instituições de Ensino Superior públicas de todo o 
pais, voltados especificamente para a formação de educadores para a docência dos anos finais 
do Ensino Fundamental e Ensino Médio, nas escolas do campo. 

Esta oferta educativa do governo federal (PROCAMPO) destina-se, exclusivamente, 
aos docentes da rede estadual e municipal, em vários territórios brasileiros, sobretudo os 
docentes do campo que não tiveram a oportunidade e/ou acesso à educação de nível superior 
antes de exercer a docência, pelo que pode ser considerada Educação Compensatória de 
Adultos (Loureiro, 2008). Por outras palavras, este tipo de educação e formação de adultos 
diz respeito a todo o conjunto de ofertas educativas de âmbito escolar/académicas destinadas a 
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adultos que, por algum motivo, não prosseguiram um percurso escolar normal antes iniciarem 
o exercício da docência. 

A institucionalização do Procampo no âmbito do IFPA aconteceu em 2008, com a 

aprovação, por parte do MEC, do Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura Plena em 

Educação do Campo. Para poder oferecer a referida licenciatura, na região amazônica 

paraense, o IFPA, na estrita observância dos critérios do Edital nº 02 de 2008 do MEC, que 

publicitou e regulamentou a criação da nova licenciatura, levou a cabo um diagnóstico da 

região à qual pretendia estender a sua oferta, procedendo à identificação das suas 

necessidades e especificidades relativamente à área de conhecimento. Desta forma, o Instituto 

pôde optar por uma oferta de Licenciatura em Educação do Campo, nas seguintes áreas: 

Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Natureza e Matemática, as áreas mais carenciadas 

na Amazônia Paraense (IFPA, 2011). 

O Quadro 6 apresenta, de forma sistematizada, a cronologia do marco histórico da 
Licenciatura em Educação do Campo, através do PROCAMPO, no país e na Amazônia 
paraense: 

Quadro 6 - Marco histórico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Procampo. 
ANO NACIONAL ESTADUAL 

2004 

 II CNEC;  
 Plano Nacional de Formação 
dos Profissionais da Educação do 
Campo – Proposta. 

 

2006 

 Constituição de uma Comissão 
para criação do curso LPEC a convite 
do MEC;  
 Criação da proposta do curso de 
LPEC. 

 

2007  Projeto piloto nas universidades 
(UnB, UFBA, UFS, UFMG). 

 

2008 

 Edital nº 02/2008 de 
convocação do MEC;  
 Seminário nacional de apoio ao 
programa de licenciatura em Educação 
do Campo - Procampo. 

Implementação do curso de 
LPEC/Procampo – IFPA em 06 campi: 
Abaetetuba, Altamira, Bragança, 
Castanhal, Conceição do Araguaia e 
Marabá. 
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Continuação do Quadro 6 

ANO NACIONAL ESTADUAL 

2009  Edital nº 09/2009 convocação 
do MEC; 

 Ampliação da oferta do curso 
de LPEC de 06 para 09 campi e 03 
polos: Santarém, Portel, São Sebastião 
da Boa Vista, Tucuruí, Redenção, e 
Tome-a-çú 
Implementação do Curso de 
LPEC/Procampo - UFPA/Abaetetuba. 

2010  II Seminário nacional do 
Procampo; 

 Implementação do curso de 
LPEC/Procampo – IFPA nos Marajós 
(Portel e São Sebastião da Boa Vista 
(SSBV)). 

2011  III Seminário nacional do 
Procampo em BH /MG; 

 I Seminário Integrador do Curso 
de Educação do Campo/Campus 

Universitário de Abaetetuba/UFPA; 
 II Seminário integrador do 

curso de licenciatura em Educação do 
Campo/Campus Universitário de 

Abaetetuba/UFPA. 

2012  Lançamento do Pronacampo. 
 Seminário da LPEC do Pará e 
Amapá e III Estadual de Educação do 

Campo do Estado Pará. 

Fonte: Informações adaptadas de Costa (2012) e do Observatório de Educação do Campo. 

Todas estas ações foram particularmente importantes no contexto da formação de 

professores, mais concretamente, dos professores que vivem a realidade do campo e atuam 

nas escolas aí inseridas.  

Perante este cenário, fica claro que a formação dos professores que atuam nas escolas 

do campo é vital para a transformação da realidade educativa das Comunidades Amazônidas 

paraenses, numa perspetiva de desenvolvimento local, a partir dos saberes e das práticas 

quotidianas dos sujeitos sociais do campo. No âmbito do PROCAMPO, abordar-se-á, em 
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seguida, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo, que faz parte da oferta de um dos 

Campi do IFPA, no interior da Amazônia Paraense.  

4.4.2 Sobre o Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

O Curso de Licenciatura em Educação do Campo obedece às Diretrizes Educacionais 

e à Legislação referente à Educação do Campo emanadas do MEC/SECAD / Resolução 

CNE/CP nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, no sentido de formar professores com habilitação 

para a Educação do Campo. De acordo com Molina (2015, p. 152), o referido curso de 

Licenciatura em Educação do Campo tem como “objeto a escola de Educação Básica, com 

ênfase na construção da Organização Escolar e do Trabalho Pedagógico para os anos finais do 

Ensino Fundamental e do Ensino Médio. […] Objetiva formar educadores para, além da 

docência, atuar na gestão de processos educativos escolares e na gestão de processos 

educativos comunitários”. 

O Projeto Político Pedagógico (PPC) que institui esta nova modalidade de nível 

superior nas universidades, entre outras instituições públicas brasileiras, elege como 

principais elementos para a afirmação desta política:  

 

I- Ações afirmativas que possam ajudar a reverter a situação educacional 

hoje existente no campo, especialmente no se refere à precária e insuficiente oferta 

da educação nos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio; 

 

II- Políticas de expansão da rede de escolas públicas que ofertem 

educação básica no e do campo, com a correspondente criação de alternativas de 

organização curricular e do trabalho docente que viabilizem uma alteração 

significativa do quadro atual, de modo a garantir a implementação das Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo; 

 



 

138 
 

III- Formação consistente do educador do campo como sujeito capaz de 

propor e implementar as transformações político-pedagógicas necessárias à rede de 

escolas que hoje atendem à população que trabalha e vive no e do campo;  

 

IV- Organização do trabalho pedagógico, especificamente para as escolas de 

educação fundamental e média do campo, destacando-se como aspectos importantes da 

atuação educativa em equipe e a docência multidisciplinar por áreas do conhecimento 

(Molina & Sá, 2011, p. 467). 

Entre as principais características do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 

destaca-se a organização curricular que prevê etapas presenciais, tal como os cursos regulares 

e institucionalizados, em regime de Alternância entre Tempo Escola e Tempo Comunidade, 

tendo em vista a “articulação intrínseca entre educação e a realidade específica das 

populações do campo” (ibid, p. 152) pretendendo, com isso, evitar que “o ingresso de jovens 

e adultos na Educação Superior reforce a alternativa de deixar de viver no campo, bem como 

facilitar o acesso e a permanência no curso dos professores em exercício nas Escolas do 

Campo” (ibid). 

A proposta das componentes curriculares desenvolve uma estratégia multidisciplinar 

de trabalho docente, estruturada a partir de quatro áreas do conhecimento: Artes, Literatura e 

Linguagens; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Matemática; e Ciências 

Agrárias. Da mesma forma que, a habilitação de docentes por área de conhecimento tem 

como um dos seus objetivos ampliar as possibilidades de oferta da Educação Básica no 

campo, especialmente no que diz respeito ao Ensino Médio, mas, principalmente, contribuir 

para a construção de processos capazes de desencadear mudanças na lógica de utilização e de 

produção de conhecimento, no campo, desenvolvendo processos formativos que permitam aos 

sujeitos do campo compreender melhor a totalidade dos processos sociais em que estão 

inseridos (Caldart, 2011). 

Tendo por base esta perspetiva, os princípios subjacentes às práticas formativas do 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo assentam nas especificidades do perfil de 

educador que incorporam três dimensões, de acordo com Molina & Sá (2015, p. 153) – “a 
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docência por área de conhecimento; a gestão de processos educativos escolares e a gestão de 

processos educativos comunitários” –  e foram delineados com o objetivo de: 

Promover e cultivar um determinado processo formativo que 

oportunizasse aos futuros educadores, ao mesmo tempo, uma formação teórica 

sólida, que proporcionasse o domínio dos conteúdos da área de habilitação para a 

qual se titula o docente em questão, porém, extremamente articulada ao domínio dos 

conhecimentos sobre as lógicas do funcionamento e da função social da escola e das 

relações que esta estabelece com a comunidade do seu entorno (ibid). 

O desenho dessa formação, pensada por áreas de conhecimento, destinou-se a 

promover estratégias para superar a fragmentação do conhecimento, possibilitando e 

promovendo ações docentes pensadas interdisciplinarmente, intrinsecamente ligadas às 

mudanças transformadoras da realidade da escola do campo, bem como das comunidades em 

que esta se insere. Esta proposta representa o desafio de materializar práticas formativas, no 

decurso da Licenciatura em Educação do Campo, para a concretização do ideal de escola 

edificado por este movimento educativo, protagonizado pelos próprios camponeses, ao longo 

dos últimos 15 anos (Molina, 2012). 

É importante ressaltar que a oferta do curso, durante os quatro primeiros semestres, 

detém, no seu formato curricular, um núcleo comum para todos os educandos; a partir do 5º 

semestre oferece duas possibilidades de aprofundamento de formação numa área de 

conhecimento, cuja escolha é da responsabilidade do aluno: Ciências da Natureza e 

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

Geografia, Filosofia e Sociologia). 

A Figura 4 apresenta a Organização Curricular do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo. 
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FORMAÇÃO GERAL 

EIXO 1 - História de Vida e Construção de Saberes 

EIXO 2 – Espaço Socioambiental e Sustentabilidade no Campo 

EIXO 3 – Sistemas de Produção Familiar e Processos de Trabalho no 

Campo 

EIXO 4 – Estado, Movimentos Sociais e Políticas no Campo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FORMAÇÃO ESPECÍFICA 

EIXO 5 – Educação do Campo, Currículo e Práticas Sociais 

EIXO 6 – Juventude do campo e Transformações Socioambientais 

EIXO 7 – Sujeitos, Sociais e Diversidade na Prática Educativa do Campo 

EIXO 8 – Prática Docente e Educação do Campo 

 

 

 

 
 

 

 

De um modo geral, trata-se de uma licenciatura com uma duração de quatro anos, 

distribuídos em oito semestres do curso, cada um composto por Tempo Académico 

(atividades desenvolvidas e planeadas em sala de aula, no espaço académico) e Tempo 

Comunidade (nas comunidades onde os/as educandos/as do curso atuam como educadores/as 

do campo, visando a articulação e integração do conhecimento académico e da realidade 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

Ciências 

Humanas 

Ciências 

Agrárias 
Linguagem 

Códigos e suas 

Tecnologias 

Ciências 
Humanas e 

Sociais  

Ciências da 

Natureza e Matemática 

Formação 
Docente 

Figura 4 - Organização Curricular do Curso de Licenciatura em Educação do Campo 
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específica das populações do campo). O Quadro 7 mostra a distribuição da carga horária do 

curso (IFPA, 2010). 

Quadro 7 - Organização e distribuição da Carga Horária do Curso. 

Componentes Carga 
Horária 

Conteúdos científicos académicos culturais e sociais – área de formação 
geral 2.620 

Conteúdos científicos académicos culturais e sociais – área de formação 
específica 700 

Estágio Curricular Supervisionado 600 

Atividades complementares 200 

Total 4.120 
Fonte: PPC-IFPA/2011 (elaboração da autora, 2015). 

 

A organização da distribuição da carga horária do curso, de acordo com PPC, 

configura as atividades obrigatórias de formação académica no intuito de formar profissionais 

capazes de exercer a docência de forma multidisciplinar, a partir de uma das áreas de 

conhecimento. Como refere Neto (2009, p. 36), “o fundamental para os cursos de licenciatura 

do campo é que a formação do professor não perca o conceito de totalidade e nem seja 

dirigida a um conhecimento produtivista”. 

Assim, a estrutura metodológica do curso apresenta um eixo temático articulador e 

aglutinador do conhecimento, denominado “Educação e Formação de Educadores(as) do 

Campo”, que envolve mais outros oito (8) eixos temáticos, as quatro áreas de conhecimentos 

e os tempos/espaço educativos (TA e TC). Todos, no seu conjunto, formam um processo de 

formação de que participam e em que estão envolvidos a escola, a comunidade e o poder 

público. 
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Figura 5 - Desenho Metodológico do Curso de Licenciatura em Educação do Campo/IFPA. 

 

Analisando a organização metodológica curricular da Licenciatura em Educação do 

Campo (Fig. 5), verifica-se que se trata de uma licenciatura específica e diferenciada, 

relativamente às doutras licenciatura, no Brasil, representando, ao mesmo tempo, uma 

inovação e um desafio no processo de formação inicial, pelo que a materialização desta 

proposta metodológica envolve a articulação de ações políticas essenciais para a Educação do 

Campo na Amazônia paraense. Embora ainda se trate de uma política pontual e não 

permanente, abre caminho à construção e institucionalização de uma nova política de 

formação inicial de Docentes do Campo, no Brasil (Molina, 2011).  

A proposta de formação de professores através da Licenciatura em Educação do 

Campo deve reger-se por uma conceção e por princípios epistemológicos capazes de romper 

com uma visão reducionista de currículo, de educação e conhecimento, e seguir uma 

perspetiva de formação humana e emancipadora, que compreenda o campo não só como um 

território de produção material, mas, sobretudo, como um território de vida, garantindo aos 

sujeitos liberdade, direitos e educação. 
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O próximo capítulo deter-se-á no percurso metodológico percorrido para desenvolver 

este trabalho, considerando que nunhuma investigação garante o rigor da sua cientificidade se 

não tiver ligação com o aparato metodológico que a produção exige. 
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CAPÍTULO 5 - DOS PASSOS NECESSÁRIOS AOS CAMINHOS 

TRILHADOS DA INVESTIGAÇÃO 
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CAPÍTULO 5. DOS PASSOS NECESSÁRIOS AOS CAMINHOS TRILHADOS 

DA INVESTIGAÇÃO 

O trabalho de investigação nas ciências do homem e da sociedade decorre 

mais da arte do engenhoso que da actividade do engenheiro, ainda que manuais bem-

intencionados, que se apoiam mais na ciência feita que na ciência a fazer. (...). A 

realidade é diferente. O trabalho do investigador assemelha-se mais ao desenrascanço 

operário. (...). No desenrascanço operário estamos perante um homem (ou uma mulher) 

da arte, do ofício, no trabalho de terreno. O investigador, no seu trabalho, encontra-se 

perante um duplo conjunto de ideias confusas, o das teorias da sua disciplina ou dos 

conhecimentos das outras disciplinas e o dos elementos do social com que é 

confrontado no terreno; e é preciso agir com isso. Então, ele acumula, porque isso 

«pode ser sempre útil» (...) porque as coisas não acontecem como se tinha imaginado, 

porque é necessário fazer um desvio, seguir aos ziguezagues, jogar de lado como no 

bilhar (---), porque a realidade social não se deixa moldar. (...). Pode servir para reparar, 

consertar, virar as teorias e aos métodos como se vira um casaco (...). Também pode 

servir para trocar ideias com os colegas, porque nenhum investigador trabalha sozinho, 

mesmo quando julga que o faz. Sem um mínimo de diálogo e de intercâmbio, não há 

investigação. Então respiga-se, rabisca-se na horta dos outros (...). Assim, a 

investigação é sempre, em diversos graus, mais ou menos pluridisciplinar.  

Cornu (apud Loureiro, 2006, p. 255). 

Como se pode concluir das palavras de Cornu (apud Loureiro, 2006), os caminhos 

para uma investigação são múltiplos, e o processo implica sempre uma escolha que tem de ser 

informada; tal como “um mineiro apanha uma pedra, perscrutando-a na busca de ouro, 

também o investigador procura identificar a informação importante por entre o material 

encontrado durante o processo de investigação” (Bogdan & Biklen, 1994 p. 149). 

Nesta tese, a demarcação dos percursos metodológicos para discutir a Formação de 

Professores do Campo a partir das Representações Sociais dos professores egressos do Curso 

de Licenciatura em Educação do Campo acerca do processo de formação e dos seus efeitos na 

prática docente da EJA do campo, na Amazônia paraense. teve por base uma perspetiva 

teórica que determinou a opção por um estudo descritivo e explicativo (Bogdan & Biklen, 

1994; Costa, 2006; Severino, 2007; 2015; Thomas, Nelson & Silverman, 2011), dentro da 

tipologia de estudo de caso (Yin, 2015) e para análise dos dados com base em Bardin (2015) 

como se pode ver pela Figura 6.  
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5.1. Abrindo as Veredas da Investigação. 

O envolvimento com o referencial metodológico utilizado na construção desta tese 

equivaleu a uma intensa e desafiante caminhada. De resto, para se elaborar um trabalho desta 

natureza, como explica Severino (2007, p. 99), “[...]. além de ter que se apoiar em alguns 

pressupostos filosóficos, é necessário adotar práticas metodológicas e procedimentos técnicos, 

capazes de assegurar a apreensão objetiva dos fenômenos”. Assim, levar a bom termo esta 

investigação implicou delinear as escolhas metodológicas e a articulação entre as várias 

etapas da investigação; em linhas gerais, estabelecer o porquê da pesquisa qualitativa e 

determinar o método escolhido, o tipo de pesquisa, as técnicas de recolha de dados, o tipo de 

análise e a sua caracterização. Paralelamente, foi necessário gerir o intenso campo de ideias e 

questões que emergiram durante o processo de construção e que o fortaleceram e 

redirecionaram, partindo das necessidades e atitudes nos momentos de limitações.  

Técnicas de 

recolha de dados 

Abordagem 

Método 

Tipo de análise 

Qualitativa 

Processual 

Estudo de Caso 

Inquérito por 

Questionário e 

Entrevista 

De conteúdo  

Estatística 

Tipo de pesquisa Exploratório-

explicativa 

Figura 6 - Esquema dos Procedimentos Metodológicos da Tese 
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A investigação conduz o/a investigador/a a um processo de aquisição de 

conhecimento, de forma intencional e consciente, que exige escolhas ao longo do percurso, 

tendo em vista a leitura e produção de conhecimento de uma realidade que se quer 

compreender como forma de chegar à melhor solução para um determinado problema. Para 

Tavares (2006, p. 20), “investigar é ceder aos caprichos do desejo que a metodologia ajuda a 

materializar: como seria possível caminhar em direção ao mistério? Em direção ao que não 

sei?” 

No contexto desta investigação, a caminhada faz-se no sentido de chegar às 

inquietações e à realidade social vivida nas comunidades amazônidas, o que  implica uma 

conceção de ciência traduzida nos instrumentos da pesquisa, de modo a permitir a articulação 

operacional entre teoria e realidade empírica, com impactos decisivos sobre a construção do 

objeto de estudo – as representações sociais construídas pelos egressos do curso da 

Licenciatura em Educação do Campo acerca dos efeitos da sua formação na prática docente 

da EJA do campo. 

Em todo o processo procurou-se obter uma coerência interna entre as escolhas do 

alicerce teórico e, consequentemente, na definição do método e técnicas a seguir, partindo da 

convicção de que um dos aspetos relevantes de uma pesquisa é estimular a reflexão sobre o 

objeto de investigação pretendido e de que o pesquisador deve desenvolver uma atividade 

sistemática de busca de evidências que o ajudem a formular questões e afirmações sobre o 

fenómeno a ser estudado (Severino, 2007).  

No campo das representações sociais, a situação não é diferente; uma vez definido o 

objeto a ser investigado bem como os sujeitos envolvidos, é necessário decidir que aspeto(s) 

das representações sociais, nesse contexto, será/serão investigado(s) para, de seguida, elaborar 

o instrumento e os procedimentos metodológicos.  

A inclusão desta discussão no campo das representações serve para apresentar as 

bases teórico-metodológicas que fundamentam esta tese e mostrar como a teoria das 

representações sociais pode contribuir para a investigação no contexto da educação. Nessa 

perspetiva, são apresentados os conceitos qualificativos das questões heurísticas no campo das 

representações sociais, o campo de estudo, a sua formação, abordagem processual e o 
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posicionamento da autora deste trabalho face às representações, terminando com o papel das 

representações sociais na área da Educação, no contexto da formação de professores. 

As representações sociais constituem uma área disciplinar complexa e difícil de 

conceptualizar pela sua multidimensionalidade, na confluência de uma multiplicidade de 

conceitos sociológicos e psicológicos, mais ainda do ponto de vista heurístico, que viabiliza o 

pluralismo conceptual e o ecletismo metodológico (Breakwell, 1993). Daí, o recurso à teoria 

das representações sociais como referente. 

Sem qualquer pretensão de exaustividade, a caracterização conceptual e as demais 

questões tratadas no capítulo que a seguir se apresenta, situam-se na grande teoria das 

representações sociais a partir dos estudos de Jodelet (1989; 2001), Marková (2006), Mazzotti 

(2008), Moscovici (1976; 1981; 1984; 1988; 1998), entre outros autores que reiteram a 

dialogia como elemento principal em que se ancora esta teoria. 

5.1.1. Sobre o Conceito e Âmbito de Estudo das Representações Sociais.  

As reflexões em torno do termo “representação” não são um legado exclusivo da área 

da Psicologia Social. Trata-se de um conceito polissémico que, em virtude da pretensão de 

generalidade que lhe é inerente, vai além das palavras que o expressam. Atualmente, as 

representações sociais são utilizadas em diferentes campos do saber social (Sociologia, 

História, Antropologia, etc.), o que faz delas um conceito agregador, nas Ciências Sociais.  

No âmbito deste estudo, a atenção recairá, contudo, na Psicologia Social e na 

Sociologia, que, ao mesmo tempo que são comparadas, se distinguem nas suas abordagens. 

Tanto a Sociologia como a Psicologia Social estão ligadas, na sua génese, partilhando o 

mesmo interesse pelo estudo dos grupos sociais e da forma como estes interagem, 

contribuindo, especialmente, para superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade e entre 

Psicologia e Sociologia (Vala, 2006). 

É possível encontrar na Sociologia e na Psicologia Social o conceito de 

representação social, ajuda a responder a questões relacionadas com o modo como os 

indivíduos e os grupos pensam a informação, bem como a recebem e processam. No campo 

da Sociologia, merece particular destaque o trabalho de Durkheim e o que designa por 

“representações coletivas”, objeto de estudo desta área disciplinar (Moscovici, 1978). 
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De acordo com Moscovici (1976), Durkheim, considerava as representações sociais 

como uma classe muito genérica de fenómenos psíquicos e sociais que se designam como 

ciência, ideologia e mito, demarcando o aspeto individual do aspeto social e, paralelamente, a 

versão percetiva da versão intelectual do funcionamento coletivo. Logo, as “representações 

coletivas”, concebidas como formas estáveis e fixas de compreensão coletiva das ideias, que 

orientavam a sociedade num jogo capaz de conservar e preservar as forças estruturais contra 

toda e qualquer fragmentação e desintegração, assumiam uma significância sociológica.  

Segundo Durkheim (1978, p. 79): 

As Representações Coletivas traduzem a maneira como o grupo se 

pensa, nas suas relações com os objetos que o afetam. Para compreender como a 

sociedade se representa a si própria e ao mundo que a rodeia, precisamos 

considerar a natureza da sociedade e não a dos indivíduos. Os símbolos com que 

ela pensa mudam de acordo com a sua natureza [...]. se ela aceita ou condena 

certos modos de conduta, é porque entram em choque ou não com alguns dos seus 

sentimentos fundamentais, sentimentos estes que pertencem à sua constituição. 

Todavia, o conceito de representações sociais, do ponto de vista sociológico de 

Durkheim, distingue entre representações coletivas e representações individuais. Enquanto as 

representações coletivas seriam formas de pensamento unitárias e cristalizadas, comuns a todo 

o grupo, resultantes da longa tradição do mesmo, as representações individuais eram 

consideradas como produto de uma natureza específica, resultante dos fenómenos 

psicológicos individuais, que, por conseguinte, sem as representações coletivas, não teriam 

forças de fazer prevalecer o seu pensamento (Farr, 2013). 

Em meados do século XX, Moscovici (1976) reformula o conceito de representação 

social; ao contrário de Durkheim, privilegia a natureza plural e dinâmica das representações 

sociais existentes nas sociedades modernas, em que se combinam o aspeto individual e social; 

psicológico e sociológico. O autor inaugura, assim, um novo campo de estudo na psicologia 

social, a que se dedicou ao longo das duas décadas seguintes, tendo produzido um conjunto de 

textos fundamentais (1981; 1984; 1988; 1989; 1998).  

Segundo Moscovici (1981, p. 181), as representações sociais são " um conjunto de 

conceitos, proposições e explicações, criado na vida quotidiana, no decurso da comunicação 

entre os indivíduos” e devem ser vistas “como uma maneira específica de compreender e 
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comunicar o que nós já sabemos” (ibid). Além disso, [...] “apresentam-[se] como uma “rede” 

de idéias, metáforas e imagens, mais ou menos interligadas livremente e, por isso, mais 

móveis e fluidas que teorias” (Moscovici, 2007, p. 210). 

Ao considerar que não existe uma diferenciação clara entre sujeito e objeto, entre o 

universo interior dos indivíduos e o universo exterior, Moscovici (1988) reafirma a noção de 

que as representações sociais não são reproduções do real, mas antes uma reconstrução dos 

elementos desse real, que dá sentido aos comportamentos e prepara o individuo para a ação. 

Nas suas palavras, "[…] uma representação produz e determina comportamentos, posto que 

define simultaneamente a natureza dos estímulos que nos rodeiam e nos provocam e o 

significado das respostas a dar-lhes" (Moscovici, 1976, p. 26). 

Quanto ao conceito de representações sociais, o autor caracteriza-as como: 

Um sistema de valores, idéias e práticas, com uma dupla função: 

primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orientar-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes 

um código para nomear e classificar, sem ambigüidade, os vários aspectos do mundo 

e da sua história individual e social (Moscovici, 1978, p. 27).  

As representações influem no quotidiano dos indivíduos, revelando-se nas suas 

atitudes, tomadas de decisão, e, consequentemente, nas práticas sociais. Bem como na forma, 

na perceção e na imagem que temos da realidade que nos cerca, pois que representam “[...] 

uma das atividades psíquicas graças às quais os homens tornam inteligível a realidade física e 

social, inserem-se num grupo ou numa ligação quotidiana de trocas, e liberam os poderes de 

sua imaginação” (ibid, p. 28). 

Na opinião de Jodelet (1989), colaboradora de Moscovici, os estudos das 

representações sociais são também meio de apropriação e elaboração da realidade que 

estabelece ligação às atividades construtivas, de simbolização, interpretação, e expressiva, de 

um sujeito, seja de natureza dinâmica, social ou coletiva, a um objeto de cunho material, 

social ou até mesmo virtual, e concomitantemente, sobre os processos e os produtos 

representacionais. Na sua definição, a representação social constitui “uma modalidade de 

conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático e contribuindo 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social" (Op. cit., p. 36). 
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As representações sociais são, então, organizadas no senso comum e partilhadas no 

quotidiano dos contextos culturais e sociais dos grupos ou ambientes em que as pessoas 

vivem. Logo, são definidas como um saber prático, que se constitui nas experiências dos 

sujeitos, ligadas a um objeto, material ou ideal, que pode manifestar diferenças do ponto de 

vista da simbolização e interpretação. Jodelet (2001) reconhece, numa representação social, 

cinco características: 

1) é sempre a representação de um objeto; 

2) tem um caráter de imagem e a propriedade de poder relacionar o sensível e a ideia, 

a perceção e o conceito; 

3) é de natureza simbólica e significante; 

4) tem um caráter construtivo; 

5) é autónoma e criativa. 

Estas caraterísticas ajudam a compreender os conceitos que formam as 

representações, considerando que elas são simbólicas, construtoras e reconstrutoras, 

autónomas e criativas, que, mais do que reproduzir o contexto vivido, são capazes de o recriar 

(Jodelet, 2001). 

A respeito da sua génese e das suas funções (Moscovici, 1961, 1976; Jodelet, 1989), 

importa referir que as representações sociais podem ser relacionadas com três esferas de 

pertença: a da subjetividade, a da intersubjetividade e a da trans-subjetividade. De acordo com 

a teoria das representações sociais: 

Toda representação social é relacionada a um objeto e a um sujeito. Os 

sujeitos devem ser concebidos não como indivíduos isolados, mas como atores 

sociais ativos, afetados por diferentes aspectos da vida quotidiana, que se desenvolve 

em um contexto social de interação e de inscrição. A noção de inscrição compreende 

dois tipos de processos cuja importância é variável segundo a natureza dos objetos e 

dos contextos considerados. Por um lado, a participação em uma rede de interações 

com os outros, por meio da comunicação social – aqui eu me refiro ao modelo da 

triangulação sujeito-outro-objeto proposto por Moscovici (Jodelet, 2009). 

Podemos, portanto, considerar que a pertença social deve ser definida em várias 

condições, entre o lugar na estrutura social e a posição nas relações sociais, de acordo com a 

inclusão nos grupos sociais e culturais que definem a identidade dos indivíduos e o contexto 

da vida onde se desenvolvem as interações sociais. Conceptualizar as Representações Sociais 
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é algo complexo que exige fazer a destrinça entre uma série de conceitos sociológicos e 

psicológicos, mas sem esgotar o conceito, pois o próprio Moscovici reconheceu que tentar 

levar a definição ao extremo pode resultar numa redução do seu alcance.  

5.1.2 A Formação das Representações Sociais: Elementos Construtores e Dimensões 

Partindo do pressuposto de que as representações sociais são construídas 

socialmente, que impulsionam as nossas inquietações, que movem e envolvem esta dinâmica 

dos passos em direção a prévios encontros, a questão que se coloca é: de que modo o fazem? 

Na formação das representações sociais, segundo Moscovici (2005), intervêm dois 

tipos de processos, a saber: os processos sociocognitivos de objetivação e os de ancoragem. 

Tais processos têm por finalidade “tornar familiar algo não familiar, ou a própria não-

familiaridade” (Op. cit., p. 54). Vala (2006) esclarece que a ancoragem transforma os 

processos que convertem o não familiar em familiar, enquanto a objetivação une a ideia de 

não familiaridade, de abstração, à de realidade. 

A ancoragem e a objetivação são dois processos (co)relacionados na sua dimensão 

cognitiva (Vala, 1993), facilmente regulados por fatores sociais (Moscovici, 1976). Moscovici 

(1988) chama a atenção para o facto que os processos de ancoragem e objetivação têm uma 

natureza dupla e indissociável, simbólica e figurativa, de tal modo que não existe objetivação 

sem ancoragem, da mesma forma que não há ancoragem sem objetivação.  

O processo de ancoragem situa-se entre dois campos; precede, por um lado, a 

objetivação e é, por outro, precedida por esta. Assim, para Moscovici (1976), quando precede, 

a ancoragem refere-se ao tratamento da informação que exige pontos de referência; já quando 

é precedida, refere-se à função social das representações, permitindo, sobretudo, compreender 

a forma como os elementos representados contribuem para explicar e constituir as relações 

sociais. Nas palavras do autor: 

Ancoragem é um processo que transforma algo estranho e perturbador, 

que nos intriga, em nosso sistema particular de categorias e o compara com um 

paradigma de uma categoria que nós pensamos ser apropriada. [...]. Ancorar é, pois, 

classificar e dar nome a alguma coisa. Coisas que não são classificadas e que não 

possui nome são estranhas, não existentes, ao mesmo tempo ameaçadoras 

(Moscovici, 2012, p. 61). 
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Relativamente a esta questão, Jodelet (2001) sublinha três condições básicas de 

organização das imagens e significados das representações sociais: 1) a atribuição de sentido e 

utilização do objeto na rede de significações; 2) a instrumentalização do saber, que ocorre 

quando o indivíduo interpreta o conhecimento novo e lhe dá uma configuração, e; 3) o 

enraizamento no sistema do pensamento, quando inclui novas representações no sistema de 

pensamento social prévio, condições que orientam os comportamentos e as relações sociais.  

O complemento simultâneo desse processo é a objetivação, que pode ser 

compreendida como o processo de transformação de um conhecimento numa representação 

social, ao longo do qual os elementos representados se organizam, se estruturam, adquirem 

materialidades e se naturalizam (Moscovici, 1976). Logo, “objetivar é descobrir a qualidade 

icônica de uma ideia, ou ser impreciso, é reproduzir um conceito em uma imagem [...] encher 

o que está naturalmente vazio” (Moscovici, 2007, p. 72). Da mesma forma que "[…]. 

Naturalizar, classificar, são as duas operações essenciais da objetivação. Uma torna o símbolo 

real, a outra confere à realidade um aspeto simbólico" (Moscovici, 1976, p. 110). 

Na objetivação, portanto, a intervenção social assume duas funções: 1) A 

organização do conhecimento e, 2) o dar forma a esse conhecimento (Moscovici, 2003). 

Assim sendo, “a objetivação tem como característica a concretização, atribuindo formas 

claras, delimitadas, facilitadoras da materialização ou da visualização do novo conceito” 

(Placco, 2012, p. 24-25). 

Ao longo do processo de caracterização da formação das representações sociais, 

tornou-se percetível que a objetivação e a ancoragem têm uma enorme carga de valores e 

permitem ao indivíduo a sua inserção nos grupos sociais e o seu reconhecimento por parte 

destes. Abordar-se-á, a seguir, a abordagem processual no campo de estudo das 

representações sociais, enunciada como questão de interesse neste estudo. 

5.1.3. O Campo de Estudo das Representações Sociais e a Abordagem Processual 

A Teoria das Representações Sociais é complementada por três abordagens que 

surgiram a partir da cooperação de alguns colaboradores e adeptos de Moscovici, 

nomeadamente: 1) A Abordagem Processual, de Jodelet, uma aproximação à proposta 

original de Moscovici; 2) A Abordagem Societal de Doise, que faz articulação com a proposta 
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sociológica de Bourdieu; 3) A Abordagem Estrutural, concebida por Abric, que confere 

ênfase à estrutura atual dos conteúdos cognitivos das representações (Sá, 1998).  

De entre as abordagens referidas, privilegiou-se, nesta investigação, a abordagem 

processual de Jodelet para ilustrar o modo como os grupos elaboram e partilham os 

conhecimentos que cercam a sua realidade, bem como os integram no seu conjunto de 

valores. Esta abordagem permite entender o sentido do conteúdo dos discursos dos sujeitos, 

dos documentos e das práticas, além de enfatizar a análise da objetivação e a ancoragem como 

caminhos para a compreensão do processo de construção das representações sociais, através 

das imagens e significações. 

Jodelet (2001) caracteriza as representações sociais como um meio de saber prático. 

Contudo, focaliza o estudo na lógica de três questões básicas: 

1) Quem sabe e de onde sabe? Define quem é o sujeito e o lugar do sujeito, buscando 

nas respostas o estudo das condições de produção e circulação das representações 

sociais, a partir da investigação do contexto sociocultural. 

2) O que se sabe e como se sabe? Define cultura e saberes, procurando nas respostas, 

apontando os elementos das representações sociais referentes ao objeto pensado. 

3) Sobre o que se sabe e com que efeito? Define as atitudes e as condutas das 

relações estabelecidas entre a representação e o real, entre o pensamento natural e 

o científico. 

Aceitar a abordagem processual no campo de estudo das representações sociais 

constituiu-se como mais um grande desafio na elaboração deste trabalho. Foi esse espírito que 

presidiu à procura das respostas relativas à objetivação e à ancoragem dos sujeitos sociais 

deste estudo, bem como à análise dos diferentes elementos envolvidos, de modo a identificar 

as suas representações sociais sobre a formação que receberam, a partir das atividades 

processuais.  
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5.1.4 Representações Sociais e Educação: Perspetiva no Contexto da Formação de 

Professores 

As investigações no campo das representações sociais, especificamente na educação, 

têm consubstanciado uma variedade de reflexões em torno da diversidade do contexto 

educacional, entre elas a formação do profissional da educação. As discussões subjacentes a 

este estudo estabelecem um diálogo direto com a Teoria das Representações Sociais que, pela 

sua característica interdisciplinar e dialógica, abre possibilidades de comunicação com outros 

campos teóricos que potencializam a investigação. 

Analisar de perto as discussões acerca das representações sociais da formação dos 

profissionais da educação é fazer uma incursão pelas veredas da atuação dos professores, a 

partir da sua trajetória, composta por muitas lutas e algumas conquistas, em prol da sua 

valorização profissional. Daí, que o estudo das representações sociais tenha, frequentemente, 

a virtude de esboçar potencialidades, negativas ou positivas, que paulatinamente vão 

ganhando corpo.  

Com base na compreensão da subjetividade, na obra de Moscovici (2005), analisar o 

perfil do docente, a partir dos diferentes outros que o constituem, implica compreender que a 

sua profissionalidade envolve não só os saberes, mas as capacidades, conhecimentos e valores 

envolvidos no exercício da docência relativamente à dinâmica das relações que estabelece 

para construir-se como professor. A procura pela subjetividade docente, a partir dos outros 

que a constituem, compreende analisar o impacto dos diferentes outros sobre ser professor. 

Como diz Freire (1996, p. 86), “não penso autenticamente se os outros também não pensam. 

Simplesmente não posso pensar pelos outros nem para os outros, nem sem os outros”.   

Moscovici (1986) realça o que designa por “era das representações”, ressaltando não 

apenas a importância do fenómeno das representações sociais nas sociedades de hoje, mas, 

também, a sua importância epistémica no quadro das orientações sociais, em geral, e no da 

psicologia social, em particular. Para o autor, a teoria das representações sociais assenta tanto 

nas teorias da sociedade como nas teorias do sujeito: 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se 

entrecruzam e se cristalizam continuamente, através de uma palavra, de um gesto, ou 

de uma reunião, em nosso mundo quotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas 
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relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 

comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas correspondem de um lado, 

à substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro lado, à prática 

específica que produz essa substância do mesmo modo com a ciência ou o mito 

correspondem a uma prática científica ou mítica (Moscovici, 1986, p. 21).  

Os estudos sobre as representações sociais apontam, sempre, para o produto da 

interação e comunicação; juntos, a interação e a comunicação tomam forma e configuração 

específicas, a qualquer momento e em qualquer contexto, como consequência do equilíbrio 

desses processos de influência social. Moscovici (1976), define uma representação social 

como: 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 

primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas orienta-se em seu 

mundo material e social e controlá-lo; e, em segundo lugar, possibilitar que a 

comunicação seja possível entre os membros de uma comunidade, fornecendo-lhes 

um código para nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 

mundo e da sua história individual e social (Op. cit., p. 23). 

No que diz respeito às representações sociais dos docentes e à sua formação, 

implicam um trabalho simbólico em que emergem das inter-relações eu, outro e objeto, 

reconhecendo-se o seu poder de atribuir sentido ao que se passa, no contexto das ações de 

formação inicial (Jovchelovitch, 2008). Contudo, investigar as representações sociais da 

formação inicial de professores remete-nos para o contexto cultural do entendimento da 

distância que separa o contexto das suas vivências e do seu conhecimento do contexto da 

formação.  

Ao associar a representação social ao modo como o sujeito interage socialmente no 

contexto em que vive, Moscovici (1978, p. 48) concebeu as representações sociais como 

“uma das vias de apreensão do mundo concreto”. E Jodelet (1989, p. 76) complementa que as 

condições de produção e circulação das representações sociais se ligam, portanto, a questões 

que englobam o entendimento a respeito de “quem sabe e de onde sabe”. 

As relações entre o saber e contexto têm sido amplamente abordadas nos estudos de 

Jovchelovitch (2008), relacionando-se, também, diretamente com a investigação no campo da 

formação de professores. Deste modo, é legítimo afirmar que dificilmente um contexto pode 

ser plenamente compreendido sem que haja uma avaliação intensa da sua dinâmica 
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psicossocial, tornando-se evidente a necessidade de se considerarem as dimensões históricas, 

económicas, sociais, políticas e culturais que formam os contextos.  

A abordagem de Jovchelovitch (2008) encontra fundamentação nos estudos de 

Jodelet (2001), que considera as representações sociais como um instrumento teórico capaz de 

dotar os sujeitos sociais de uma visão global do que é o homem no seu mundo de objetos. 

Para o autor (Op. cit., p. 57), as representações são entendidas como: 

O estudo dos processos e dos produtos, por meio dos quais os indivíduos 

e os grupos constroem e interpretam seu mundo e sua vida, permitindo a integração 

das dimensões sociais, culturais e com a história. 

Jodelet (2001) entende que a representação de algo dá presença a algo que está 

ausente. Nessa dimensão, ela é uma forma de ligação entre o sujeito e o que ele representa, 

sem, contudo, estabelecer nessa ligação, a diferença entre a realidade percebida e a construída 

na representação, mas no conteúdo que é apreendido dessa relação. 

Nesta tese, procura-se determinar o significado e os sentidos das representações dos 

Professores do Campo sobre a sua própria formação inicial, a partir da Licenciatura em 

Educação do Campo por se entender que essas representações podem ser muito úteis para o 

redimensionamento da relação entre docência e pesquisa no campo da formação de 

professores, na perspetiva de profissionalização do docente. 

Tal como Ornellas (2008), considera-se que o profissional da educação, na sua 

qualidade de construtor de uma obra educativa que transforma as maneiras de pensar, agir e 

organizar-se, escapando ao mundo de representações corriqueiras do contexto e do trabalho 

docente, poderá não apenas apropriar, mas, igualmente, produzir saberes que constituam a 

base do conhecimento necessária ao exercício da docência.  

Os contributos das representações sociais para a educação são expressos pelas 

necessidades da diversidade encontrada nos contextos educativos, a multiplicidade de valores, 

as atitudes e as relações que têm caracterizado a sociedade contemporânea, (Ornellas, 2008). 

A educação deve-se assumir-se como um processo abrangente, transcendendo os aspetos 

técnicos, desde que possibilite a formação, na sua completude, ao longo da vida e em 

diferentes espaços-temporais, pois o contexto escolar, como ambiente social e de formação do 
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sujeito, abriga representações e simbolizações que nomeiam as produções de prazer do 

ensinar e do aprender.  

O próximo capítulo deter-se-á no percurso metodológico percorrido para desenvolver 

este trabalho, considerando que nenhuma investigação garante o rigor da sua cientificidade se 

não tiver ligação com o aparato metodológico que a produção exige. 

Assim, a presente investigação foi construída a partir das perguntas enunciadas no 

capítulo introdutório, de acordo com os objetivos formulados, relacionando-os com os 

elementos que condicionaram a escolha e o caminho a seguir na tentativa de compreender e 

dar resposta às referidas perguntas. Apresentar-se-á, por isso, o contexto, os sujeitos e os 

procedimentos metodológicos que lhes deram a fundamentação e sustentação que o rigor 

científico exige para o desenvolvimento de uma investigação. 

5.2. Contexto da Investigação. 

Com base na realidade educativa do campo brasileiro, particularmente na Amazônia, 

com os seus territórios culturais, diversidade e práticas quotidianas específicas, a justificarem 

a sua inclusão nos processos educativos, por serem constitutivas e construtoras das 

identidades de cada sujeito paraense, amazônico, em última instância, brasileiro, escolheu-se 

um Campus do Instituto Federal do Pará, no interior da Amazônia paraense, como como locus 

da pesquisa. 
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Figura 7 - Mapa do Estado do Pará (Amazônia paraense) 

 

Este cenário amazónico situa-se na região do nordeste paraense, uma das regiões 

pioneiras na oferta do curso de Licenciatura em Educação do Campo, no Estado do Pará. 

A Amazônia é marcada por uma ampla diversidade sociocultural, 

composta por populações que vivem no espaço urbano e rural, habitando um elevado 

número de povoados, pequenas e médias cidades e algumas metrópoles, que, em sua 

maioria, possuem poucas condições para atender às necessidades dessas populações, 

por apresentarem infraestrutura precária e não dispor de serviços essenciais e 

direitos básicos, sobretudo no campo (Hage, 2005, p. 1). 

Na Amazônia paraense, as características Amazônidas são mais fortes nas práticas, 

presentes nas culturas com origem nos diferentes povos indígenas, nos imigrantes 

portugueses, nos migrantes nordestinos e nas populações negras. Uma boa parte da população 

vive nas várzeas, designadas por populações caboclas ribeirinhas, e desenvolvem todo um 

saber na convivência com os rios e com a floresta, sendo a pesca uma das atividades deste 

complexo cultural, além da agricultura e do extrativismo (Gonçalves, 2006). 

O convívio com a diversidade dos sujeitos amazônidas que vivem nas comunidades, 

na região, permitiu conhecer melhor os seus saberes, culturas e tradições e a sua luta contra as 

precárias condições de trabalho, de saúde, e de educação e entender a necessidade de 

preservar e proteger toda esta riqueza cultural. O que envolve questões que vão para além do 
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sentimento de pertença nessa região, questões mais amplas que urge discutir e pensar em 

termos da educação nacional e internacional contemporânea. 

E uma questão se coloca de imediato: sendo a Amazónia, reconhecidamente, uma 

das regiões do mundo com a mais rica biodiversidade, como é possível que seja tão pobre em 

aspetos fundamentais como a educação?  

Indubitavelmente, a Educação do Campo que tem vindo a ser pensada e discutida 

com e para os sujeitos do campo tem contribuído com propostas e práticas educativas que 

contemplam o modo de ser, de agir e de viver amazônico no interior das suas comunidades. 

Mas há ainda muito caminho a percorrer em termos de uma educação que sirva, 

verdadeiramente, esta região e a sua população, pelo que é fundamental investigar as 

representações sociais de quem foi sujeito de um processo de formação e que efeitos esta teve, 

ao nível das suas práticas – os Professores do Campo. 

Procurou-se, por isso, as respostas que pudessem contribuir para propostas e políticas 

sociais e educativas para servir uma região tão heterogénea, recorrendo, sobretudo, aos 

estudos de Hage (2014) e do Grupo de Estudo em Educação do Campo, na Amazônia 

(GEPERUAZ): 

1. No Campo Produtivo: 

A Amazônia apresenta uma estrutura peculiar, com elevado grau de 

complexidade, muito diferente de outras regiões do país, uma vez que convivem em um 

mesmo espaço, de forma contraditória e conflitiva, economias extrativistas tradicionais, 

com processos de trabalhos de tecnologias simples, e atividades industriais e grandes 

empreendimentos que usam modernas tecnologias; 

Nela encontramos atualmente o agronegócio, com a soja em franca expansão em 

direção à floresta; as grandes fazendas que praticam a pecuária extensiva na criação de 

bovinas e bufalinos; a exploração madeireira do Mogno, Angelim, Ipê, Jatobá, Cupiúba, 

Maçaranduba, Andiroba, etc; a atividade garimpeira do ouro e diamantes; 

Os Grandes Projetos, entre os quais se incluem; o Projeto Manganês, o Projeto 

Jarí, o Programa Grande Carajás – Projeto Ferro Carajás, Projeto Trombetas, Projeto Albrás 

– ALUNORTE, Projeto ALUMAR e a Usina Hidrelétrica de Tucuruí; 

A agricultura familiar, por sua vez, possui um contingente de 750 mil pequenos 

agricultores, que no cultivo da “roça” envolvem todos os componentes da família, incluindo 

os idosos e as crianças pequenas, na garantia da subsistência; 
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A agricultura representa 85,4% do total de estabelecimento rurais da região, os 

quais ocupam 37,5% do total da área regional. Ela produz 58,3% do valor bruto da 

produção agropecuária (VBP) na região; e só recebe 38,6% do financiamento aplicado na 

região (Hage, 2014, p126). 

2. No Campo Ambiental: 

A Amazônia possui a mais rica biodiversidade do planeta com aproximadamente 

30 milhões de espécies animais e vegetais, onde se destacam plantas medicinais, 

aromáticas, alimentícias, corantes, oleaginosas e fibrosas; 

Ela representa aproximadamente 61% do território nacional e possui a maior área 

preservada de floresta tropical do planeta, com 250 milhões de hectares de florestas onde 

estão estocadas aproximadamente 14 billhões de metros cúbicos de madeira 

comercializável. Em apenas um hectare de floresta podemos encontrar de 100 a 300 

espécies diferentes de árvores; 

A região possui o maior reservatório de água doce existente na terra, com uma 

extensão de 4,8% milhões de quilômetros quadrados, que representam cerca de 17% de 

toda a água líquida e 70% da água doce do planeta; a grande maioria dos rios amazônicos é 

navegável, são vinte mil quilômetros de via fluvial que pode servir ao transporte em 

qualquer época do ano. Esses rios são diferentes entre si, uns são de “água brancas”, outros 

de “água pretas” e outros de “águas claras”, e em conjunto abrigam cerca de 1.700 espécies 

de peixes (Hage, 2014, p, 126/127). 

3. No Campo Sociocultural: 

A Amazônia é marcada por uma ampla sociodiversidade, composta por 

populações que vivem no espaço urbano (62%) e no espaço rural (38%). Ao todo são 19 

milhões de pessoas, 12% da população brasileira, que vivem num levado número de 

povoados, pequenas e médias cidades e algumas metrópoles que, de modo geral, possuem 

poucas condições para atender as populações que as habitam, seja porque não possuem uma 

estrutura produtiva consistente capaz de garantir oportunidades de emprego e renda para 

todos, seja pela ausência de infraestrutura suficiente e adequada; 

São povos indígenas, caboclos, quilombolas, pescadores, camponeses, 

ribeirinhos, povos da floresta, sem-terra, assentados, pequenos agricultores, imigrantes e 

colonos, oriundos especialmente das regiões nordeste e do centro sul do país, entre outras; 

A população indígena da Amazônia é estimada em 226 mil habitantes, sendo que 

ainda há cinquenta grupos de índios que não foram contatados; e em toda a Amazônia o 

número de idiomas chega a 250, sendo que no território brasileiro da floresta sobrevivem 

140 línguas; 
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A formação das identidades culturais da Amazônia é muito complexa, pois ao 

saberes, valores e modos de vida indígenas, inicialmente predominantes na região, foram 

sendo impostos outros padrões de referências advindos de seus colonizadores e povoadores, 

entre eles destacam-se: portugueses, espanhóis, franceses, holandeses, ingleses, e norte-

americanos, as populações africanas que vieram como escravos, as populações asiática e 

japonesa, os judeus e sírios-libaneses, e os imigrantes nordestinos e de outras regiões 

brasileiras; 

A implantação de projetos de colonização e assentamento agrícolas, fazendas de 

gado, exploração madeireira, garimpagem, construção de barragens e hidrelétricas, 

mineração, construção de rodovias e ferrovias, distritos industriais, etc., têm provocado o 

deslocamento da fronteira humana, económica e social do centro-sul do país em direção à 

Amazônia (Hage, 2014, p. 127). 

A enorme diversidade e as riquezas naturais e socioculturais da amazónia fazem 

sobressair, ainda mais, as deficiências do sistema educativo nas áreas do campo, apontadas 

pelo relatório do MEC (2014): a) Insuficiência e precariedade das instalações físicas da 

maioria das escolas; b) Dificuldades de acesso de professores habilitados e efetivos; c) 

Rotatividade de professores; d) Ausência de assistência pedagógica e supervisão escolar, nas 

áreas rurais; e) Baixo desempenho escolar dos alunos; f) Distorção idade/série; g) Baixos 

salários e sobrecarga de atividades em relação aos docentes dos centros urbanos; h) 

Inadequação do calendário escolar às atividades produtivas locais. 

Todas estas questões não diferem, do contexto da Amazónia paraense, relativamente 

ao que se verifica no resto do território brasileiro. No que à educação diz especificamente 

respeito, as políticas educativas aqui implementadas e articuladas são as mesmas que no resto 

do Brasil. Para Hage (2014, p. 167), isso deve-se “à existência de uma concepção 

urbanocêntrica de um mundo que é hegemônico e que inviabiliza as escolas do campo, seus 

problemas e sua necessidade no cenário atual.” 

Ainda relativamente ao contexto da Amazónia paraense, é urgente considerar-se uma 

educação que tenha em conta a especificidade dos sujeitos do campo, com o intuito de 

reverter a realidade que se vive nas escolas destes territórios, onde 80% das escolas básicas 

são mulitisseriadas; uma educação pensada de acordo com as particularidades produtivas, 

ambientais e socioambientais e envolvendo todos os interlocutores, desde os professores aos 

diferentes sujeitos do campo: crianças, adolescentes, jovens e adultos. 
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Tem, por isso, naturalmente, que ser uma Educação diferente da Educação da cidade, 

que parta de uma formação específica para os professores que atuam em diferentes territórios 

com características de vida singulares, e lhe permita assumirem, com segurança e eficácia o 

papel de agentes de transformação, para melhor, dessa realidade educativa.  

O Plano Plurianual (PPA) 2012-2015, dentro da Amazónia paraense, é tutelado pelo 

polo de integração Rio Caeté (RI), que tem como prioridade o desenvolvimento dos 

segmentos turísticos. Dados do diagnóstico realizado pelo governo do Estado, mostram que, 

embora esta seja uma das mais importantes regiões do referido polo, pela sua importância 

económica, principalmente nas áreas da pesca e da agricultura, regista um Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,66, com baixos níveis de renda12 per 

capita, e baixas expectativas de vida e de educação, consequência do baixo IDHM-renda, que 

é de 0,55, influenciando o IDHM-educação, que é de 0,77, o terceiro maior índice da RI do 

Caeté.  

 

Figura 8 - Mapa das Regiões de Integração do Pará 

De acordo com o estudo de Campos (2014), os índices de educação, na RI Rio Caeté, 

revelam dados que apontam para um conjunto de problemas sociais. A média do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) para os Anos Iniciais (até o 5º ano) foi de 2,78, 

                                                             
 

 

12 Em Portugal o termo usado é rendimento. 
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em 2007, o segundo pior desempenho entre as regiões de integração do Pará. O desempenho 

melhora, no entanto, para Anos Finais (até o 9º), atingindo a média de 3,18, em 2007.  

Estes dados retratam bem o cenário da educação, na Amazónia, onde se situa o 

Campus do IFPA, onde decorreu esta investigação. O IFPA foi escolhido por se tratar da 

única instituição de ensino superior, na região nordeste paraense, que, até ao momento, inclui, 

na sua oferta educativa, a Licenciatura em Educação do Campo, através do PROCAMPO, em 

2009 e do PARFOR, em 2010. No âmbito da presente tese, a escolha recaiu no PROCAMPO 

por ter sido o primeiro programa a ser direcionado, exclusivamente, para os professores que 

atuam no campo, distinguindo-se do PARFOR, que garante a formação inicial como primeira 

licenciatura, independentemente de ser do campo, ou não. 

Far-se-á referência, a seguir, aos motivos e critérios subjacentes à escolha dos atores 

sociais desta investigação.  

 5.2.1. Os Sujeitos Investigados. 

Os sujeitos sociais deste estudo foram os professores/egressos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo de um Campus do IFPA, localizado no interior da 

Amazônia paraense, através do Programa PROCAMPO. Face ao número de alunos egressos 

que concluíram o curso, elegeu-se, como critérios de escolha: a) os professores egressos que 

atuam diretamente nas escolas do campo; b) os professores que tiveram antes, durante e após 

o curso experiência na docência da EJA do campo.  

A partir desses critérios, foi definido o número de sujeitos participantes desta 

investigação. Dos 49 professores egressos que concluíram o curso, apenas 16 cumpriam os 

critérios definidos anteriormente, e que, de acordo com Silva (2004), permitem, ao 

investigador, selecionar os sujeitos a que tem acesso e interesse, admitindo que esses possam 

representar o universo investigado, servindo para estudos qualitativos.   

Em primeiro lugar, teve-se em consideração todos os egresso do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da turma de 2009 (que teve início em julho de 2009) 

que concluíram o curso (em dezembro de 2013), através do PROCAMPO, de entre os vários 

níveis de ensino que lecionavam/lecionam, na educação básica, distribuídos pelos vários 

níveis de ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental menor (do 1º ano ao 5º ano) e 
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Fundamental maior (do 6º ano ao 9º ano), Ensino Médio e EJA, esta última contemplando os 

dois níveis do Ensino Fundamental e também do Ensino Médio, organizado em primeira e 

segunda etapa (ciclos) de ensino. A EJA foi escolhida por concentrar o maior número de 

professores egressos que atuam na mesma modalidade de ensino. 

Para além dos critérios citados, escolheu-se os professores egressos que atuam na 

EJA do campo como participantes desta investigação também, por razões como: 

1) Ser professor do campo com ingresso tardio na vida escolar académica e trabalhar 

com sujeitos da EJA que apresentam histórias de vida semelhantes à sua; 

2) trabalharem com jovens e adultos que podem contribuir para o desenvolvimento 

comunitário local como multiplicadores, pois ambos podem compartilhar saberes 

e inquietações comuns para se tornarem agentes de mudanças e transformações da 

realidade campesina. 

Relativamente aos critérios de escolha dos sujeitos a integrar na amostra do universo 

investigado, Oliveira (2013, p. 88) refere que “faz-se necessário estabelecer critérios para que 

ela seja significativa; entendo que a amostra é um subconjunto ou parte dos elementos que 

compôem o universo”., justificando-se, assim, o por quê da escolha dos professores egressos 

que atuam na EJA do campo. 

A informação a respeito da atuação dos professores egressos foi fornecida pelos 

próprios, no decorrer de uma reunião que teve lugar após a conclusão do curso. Na ocasião, os 

egressos foram notificados pela Coordenação do Curso a comparecer na instituição para a 

avaliação do referido curso, via instituição e MEC, em setembro de 2014. A reunião 

constituiu um momento oportuno para atualizar o banco de dados da instituição, realizar um 

mapeamento dos níveis e modalidades de ensino, bem como das escolas do campo onde 

lecionam (endereços e contactos), além de, estabelecer o primeiro contacto com os egressos 

para, coletiva e presencialmente, elucidá-los sobre o interesse desta investigação. 

Num segundo momento, após análise das informações fornecidas, os dezasseis 

professores egressos que trabalham na EJA do campo foram contactados e, mais uma vez, 

informados sobre a investigação, tendo sido auscultada a sua opinião quanto ao seu interesse 

em participar do estudo. Depois de obtida a concordância de todos, foi agendado o primeiro 
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encontro para assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, bem como a aplicação 

do questionário.  

Por se tratar de alunos egressos, a primeira etapa decorreu no seu contexto de 

trabalho (escolas do campo), de resto, em resposta à sua sugestão, o que provocou uma certa 

demora nesta fase, uma vez que trabalham em comunidades e municípios diferentes, na região 

nordeste paraense. No entanto, também foi possível obter outro tipo de informação, sobre 

outros aspetos da realidade, o que se revela de grande utilidade, na fase exploratória de uma 

investigação (Lakatos, 2009). 

Em momentos distintos, os dezasseis professores egressos participaram, ainda, numa 

entrevista semiestruturada, seguindo o mesmo roteiro, agendada nos seus contextos de 

trabalho. A caracterização detalhada das técnicas de recolha de dados será tratada 

posteriormente. 

Tanto o inquérito por questionário como as entrevistas semiestruturadas em que os 

participantes colaboraram foram instrumentais em fornecer as explicações acerca de quem são 

os sujeitos desta investigação. Essas condições essenciais aos participantes desta investigação 

congregam um grupo de pertença no campo social para uma melhor compreensão das suas 

representações sociais. 

5.3. Quanto à Abordagem de Investigação. 

Foi adotada, nesta investigação, a abordagem qualitativa como eixo central, na 

medida em que permite analisar e interpretar aspetos mais profundos, “[...]. descrevendo a 

complexidade do comportamento humano e fornecendo análise mais detalhada sobre 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento” (Lakatos 2009, p. 269). A 

escolha ficou a dever-se, ainda, à ênfase conferida ao processo de construção das 

representações sociais mais do que ao seu produto, e à qualidade deste tipo de abordagem que 

possibilita o desvendar simultâneo da subjetividade de quem é estudado e de quem estuda 

(Flick, 2009).  

No campo das representações sociais, a abordagem qualitativa em termos processuais 

é, segundo Jodelet (1986), uma atividade de elaboração psicológica e social da realidade dos 

sujeitos, nos processos de interação e de mudança social. Esta ideia da realidade significa, 
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simbolicamente, uma reapresentação de algo (objeto, conceito, fenómeno), que catapulta o 

investigador para a frente de um fenómeno social a necessitar de ser estudado na sua 

complexidade.  

De fato, representar ou se representar corresponde a um ato de 

pensamento pelo qual um sujeito se reporta a um objeto. Esse pode ser tanto uma 

pessoa, quanto uma coisa um acontecimento material, psíquico, social, um 

fenômeno natural, uma ideia uma teoria etc.; pode ser tanto real quanto imaginário 

ou místico, mas sempre necessário. Não há representação sem objeto [...], além 

disso, conteúdo concreto do ato do pensamento, a representação mental traz a marca 

do sujeito e de sua atividade (Jodelet, 2001, p. 22). 

Nesse sentido, procurar-se-á analisar o fenómeno no próprio dinamismo em que 

surge, nas suas diversas dimensões e categorias. Para tal, ter-se-á como referência as 

orientações de alguns investigadores, na área da teoria das Representações Sociais, como 

Banchs (2005), Jodelet (2001) e Moscovici (1981), entre outros que apontam para a 

necessidade de uma combinação de estratégias que possibilitem a descrição dos elementos. 

Por se tratar de uma abordagem que coloca o investigador no centro do processo de 

investigação, apontando os rumos, os relevos e contornos necessários, esta abordagem 

afigurou-se como um caminho capaz de conduzir o desenrolar deste trabalho que tem por 

objetivo, entre outras coisas, descrever e analisar, de forma indutiva, o sentido atribuído ao 

objeto pelos sujeitos investigados.  

Os investigadores qualitativos em educação estão continuamente a 

questionar os sujeitos de investigação, com o objetivo de perceber aquilo que eles 

experimentam, o modo como eles interpretam as suas experiências e o modo como 

eles próprios estruturam o mundo social em que vivem (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

51). 

Relativamente à investigação em educação, Costa (2006) afirma perentoriamente que 

“ninguém terá dúvidas de que a perspectiva que cada investigador construa estará sempre 

baseada em fragmentos de um todo cujos contornos talvez não seja nunca possível chegar a 

reconstituir”. Na opinião de Sá Chaves (1996), a investigação permite-nos responder a 

algumas das questões com que nos defrontamos e transformar a informação, assim obtida, em 

conhecimento; mais tão ou mais importante do que isso, abre caminho a novas interrogações, 

novos desafios, que contribuem para o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. 
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Partindo do princípio de que “ninguém conhecerá na vez de ninguém”, assume 

particular relevância que cada investigador “saiba o que fazer, por que fazer, e as possíveis 

consequências; terá de ele próprio, e só ele, construir, com as suas leituras e com as suas 

experiências, o sentido de tudo aquilo que fizer na sua actividade de pesquisa”. (Costa, 2006, 

p. 78) 

Para Lüdke e André (1986), a investigação qualitativa possui um plano aberto e 

flexível e enfoca a realidade sob uma configuração complexa. Também Flick (2008, p. 8) 

descreveu a pesquisa qualitativa como uma “identidade própria”, que procura “entender, 

descrever e explicar os fenômenos sociais”. 

Perante os argumentos apresentados, a opção pela abordagem qualitativa, pareceu a 

mais correta e aquela que estimula os investigadores a procurar compreender um dos seus 

pontos fortes, partindo dos dados que “ocorrem naturalmente” de acordo com Silverman 

(2009, p. 51), “para encontrar as sequências (“como”) em que os significados dos 

participantes (“o quê “) são exibidos e, assim, estabelecer o caráter de algum fenômeno”. 

Seguidamente, tratar-se-á a escolha do método de investigação. 

5.4 Quanto ao Método de Investigação. 

As investigações ancoradas na abordagem qualitativa enquadram-se em vários 

métodos de estudo; logo, esta deve ser compreendida numa perspetiva ampla, como o 

“caminho escolhido” na busca dos objetivos traçados de uma investigação. Assim sendo, é 

necessário partir do conceito, começando por ir à raiz etimológica do termo método. Deriva 

do latim methodus e do grego methodos, significando caminho; método é, então, o caminho 

através do qual se procura chegar a algo ou ao modo de fazer algo. Da mesma forma, “o 

método científico é o modo pelo qual os estudiosos constroem seus conhecimentos no campo 

da ciência” (Turato, 2003, p. 149). 

Na mesma linha de pensamento, Chauí (1994, p. 354) afirma que “o método significa 

uma investigação que segue um modo ou uma maneira planejada e determinada para conhecer 

alguma coisa; procedimento racional para o conhecimento seguindo um percurso fixado”. 

Esse percurso, frisa Costa (2006, p. 46), “não conduzirá, por certo, a identificar as causas das 
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coisas, mas poderá representar uma contribuição legítima para a construção de um quadro 

verosímil que permita compreender o estado actual de uma área de estudos”. 

Por estes motivos, para investigar as representações sociais dos professores egressos 

do curso de Licenciatura em Educação do Campo sobre a formação e as suas implicações na 

prática docente da EJA do campo, no interior da Amazônia paraense, decidiu-se optar pelo 

estudo de caso, tema que se abordará, a seguir. 

5.4.1 Estudo de Caso 

Quivy & Campenhoudt (1992) defendem que não há métodos superiores ou 

inferiores; existem, apenas, uns que são mais apropriados que outros, em função daquilo que 

se pretende investigar.  

O estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto ou indivíduo, de 

uma única fonte de documentos ou de um acontecimento. Nas ciências humanas, essa 

modalidade também se difundiu, dirigindo a atenção para a questão do que especificamente 

pode ser compreendido de uma instância singular. Dessa forma, o estudo de caso é um tipo de 

investigação que explora os fenómenos no seu contexto; logo não existem fronteiras bem 

definidas entre o fenómeno e o seu contexto estudado (Yin, 2015). 

Para este trabalho, escolheu-se o estudo de caso por se tratar de um estudo, efetuado 

no interior da Amazônia paraense, que trata das representações sociais de Professores do 

Campo sobre o seu processo de formação inicial e os efeitos desta na prática docente da EJA 

do campo, que não obriga a que sejam separados do espaço intersubjetivo. 

Como lembram Bodgan e Biklen (1994), no estudo de caso, o foco do estudo centra-

se numa organização particular, que pode muito bem ser, como no caso concreto desta tese, 

uma Instituição de Ensino Superior que inclui na sua oferta educativa o curso de Licenciatura 

em Educação do Campo, através do Programa PROCAMPO. 

Para a recolha de dados, recorreu-se ao questionário e à entrevista, na medida em 

que, neste contexto, o investigador qualitativo tem abertura para examinar de que forma as 

pessoas desenvolvem as suas representações sobre uma dada realidade, isto é, os sentidos e os 

significados das suas vivências. Assim sendo, esta escolha metodológica revelou-se 

apropriada para os propósitos desta pesquisa, já que se procurava compreender as 
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representações construídas de determinados sujeitos (os Professores do Campo) sobre 

determinada realidade (o processo de formação e os seus efeitos na prática docente na EJA do 

campo). 

Do ponto de vista da autora desta tese, a opção pelo estudo de caso apresenta as 

seguintes vantagens:  

a) possibilidade de aprofundamento ao longo da pesquisa;  

b) possibilidade de maior criatividade criativo; 

c) mais tempo para adaptar os instrumentos;  

d) a necessidade de mais detalhes; 

e) possibilidade de rever teorias e construir uma compreensão do caso que leve em 

conta a questão principal.  

Além disso, o estudo de caso é uma das formas de estudos qualitativos que mais 

espaço ganhou, no campo da educação, pelo potencial que representa no estudo das questões 

relacionadas com os sujeitos e a sua relação com o ambiente escolar, as suas práticas, saberes, 

etc. (Lüdke & André, 1986). 

Em suma, com este trabalho, pretendeu-se, relativamente a um determinado grupo de 

professores egressos de uma dada instituição, reunir informação pertinente, nomeadamente 

obter respostas para as seguintes questões: 

 Quem são os egressos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo que 

atuam na EJA do campo? 

 Quais os sentidos e significados do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo para os professores egressos? 

 Quais as representações sociais dos professores egressos sobre os efeitos dessa 

formação na prática docente da EJA do campo? 

 

Não obstante considerar-se o estudo de caso o método mais pertinente para a 

investigação em questão, não se pode ignorar que o sucesso do método depende, também, de 

outros fatores como, por exemplo, a escolha do contexto, as técnicas de investigação 

escolhidas para a recolha dos dados e a sua aplicação no próprio contexto profissional dos 

sujeitos, por ser mais útil, do ponto de vista da informação. 
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5. 5. Quanto ao Tipo de Investigação. 

Diante da abordagem qualitativa como suporte desta investigação e do estudo de 

caso como método procedimental para compreender as representações sociais dos professores 

egressos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, que constituem os sujeitos do 

referido estudo, optou-se por uma investigação do tipo exploratório-explicativo.  

A pesquisa exploratória, segundo Oliveira (2013, p. 65), “objetiva dar uma 

explicação geral sobre determinado fato, através da delimitação do estudo, levantamento 

bibliográfico, leitura e análise de documentos”. Este tipo de pesquisa favorece a apreensão da 

realidade investigada, e possibilita ao investigador alargar a sua experiência em torno do 

objeto de estudo pesquisado (Leopardi, 2002).  

Para Severino (2007), a pesquisa exploratória permite, por meio de um levantamento, 

reunir informação sobre determinado objeto de estudo, possibilitando, assim, ao pesquisador, 

delimitar e mapear, com maior precisão, a manifestação do objeto investigado; portanto, para 

o autor, ela é “a preparação para a pesquisa explicativa” (Op. cit., p. 123). Desta forma, uma 

pesquisa explicativa define-se como um mecanismo que, “além de registrar e analisar os 

fenômenos estudados, busca identificar suas causas. [...]. Seja através da interpretação 

possibilitada pelos métodos qualitativos” (ibid). 

5.6. Quanto às Técnicas de Recolha de Dados. 

Uma pesquisa ancorada na abordagem qualitativa exige a definição das técnicas de 

recolha de dados que deve estar intimamente ligada desde os objetivos delineados à escolha 

da temática. Nesse sentido, as técnicas de pesquisa ajudam a desvendar os fenómenos e factos 

que facilitam as informações necessárias (Oliveira, 2013). 

Para Severino (2007, p. 124), “as técnicas são os procedimentos operacionais que 

servem de mediação prática para a realização das pesquisas”. Como tal, “[...]. podem ser 

utilizadas em pesquisas conduzidas mediante diferentes metodologias e fundadas em 

diferentes epistemologias” (ibid). De referir, no entanto, que devem corresponder aos métodos 

e paradigmas escolhidos. Daí, que tenham sido escolhidas três técnicas de recolha de dados 

como instrumentos desta investigação: a recolha Documental, o Inquérito por Questionário e 
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a Entrevista. De forma correlacionada, permitiram a recolha e a esquematização da 

informação necessária, bem como a resposta às inquietações a esta investigação.  

Cada uma das técnicas será analisada, em detalhe, a seguir. 

5.6.1 Recolha Documental. 

A recolha documental como técnica de investigação baseia-se em fontes privadas ou 

oficiais e pode recorrer a uma análise qualitativa ou quantitativa do conteúdo em questão; 

além disso possibilita, também, o cruzamento das informações nos conteúdos dos documentos 

com os dados recolhidos do inquérito por questionário e das entrevistas semiestruturadas 

(Severino, 2007). 

Para Bardin (2015, p. 47), a construção de uma fonte documental “é uma fase 

preliminar da constituição de um serviço de documentação ou de um banco de dados”. No 

entanto, na opinião deste autor, as técnicas documentais têm tido um papel relativamente 

discreto no campo científico. No âmbito deste trabalho, a análise documental será circunscrita 

com o propósito de atingir o “máximo de informação” (aspeto quantitativo) com o “máximo 

de pertinência” (aspeto qualitativo). 

A documentação referente ao curso (Projeto Pedagógico do Curso, avaliação do 

MEC, registos da coordenação do curso, fichas dos alunos, sujeitos participantes desta 

investigação), foi reunida ao longo de várias consultas que posteriormente levaram à obtenção 

de informação adicional, resultando num conjunto de registos que foi possível cruzar. 

5.6.2. Inquérito por Questionário. 

No âmbito geral, os questionários têm por finalidade principal reunir informação 

para ajudar a descrever as características de uma pessoa ou de um determinado grupo. O 

inquérito por questionário é um procedimento técnico muito usado no campo das Ciências 

Sociais, de acordo com Chizzotti (1998, p. 55): 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, 

sistemática e sequencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, 

com o objetivo de suscitar, dos informantes, respostas por escrito ou verbalmente 

sobre o assunto que os informantes saibam opinar ou informar. 
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Esta técnica de recolha de dados pode ser realizada de forma direta ou indireta. Na 

forma direta, o inquirido preenche diretamente o questionário com as suas próprias respostas; 

na forma indireta, é o inquiridor que completa o questionário, servindo-se das respostas dos 

inquiridos. Nesta investigação, recorreu-se ao inquérito por questionário de forma direta, para 

recolha dos dados necessários à elaboração do perfil dos sujeitos da pesquisa. 

A escolha deste tipo de procedimento de recolha de dados justificou-se pelo facto de 

estar diretamente relacionado com a abordagem qualitativa e correlacionado com a técnica de 

entrevista, uma vez que, “o conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, 

conectados por uma teoria explicativa; o sujeito – observador é parte integrante do processo 

de conhecimento e interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado” (Chizzotti, 1998, 

p. 55).  

Por se considerar que, no campo da teoria das Representações Sociais, o significado 

é um dos elementos essenciais para o objetivo que se procura alcançar, privilegiou-se esta 

técnica para lidar com a multiplicidade de dados e proceder a várias análises de correlação, na 

busca das informações necessárias nos processos de formação das representações sociais. 

Além disso, de acordo com o primeiro objetivo específico desta investigação, realizou-se o 

inquérito por questionário, na perspetiva socioprofissional, com o intuito de traçar o perfil dos 

sujeitos sociais e responder à primeira dimensão de análise desta investigação – Quem sabe e 

de onde sabe?  

A aplicação do questionário, aconteceu como segunda técnica de recolha de dados 

após a recolha documental. Nesta etapa da investigação, foi utilizado um questionário (ver 

Anexo 2) com o fim de possibilitar uma primeira aproximação ao terreno de investigação, 

levando a cabo uma caracterização dos sujeitos (professores egressos) como forma de obter 

informações que nos permitissem responder à primeira dimensão de análise, como já foi dito. 

De acordo com Gil (1999), a utilização do questionário possibilita, principalmente, 

uma organização mais sistemática das informações e um tratamento quantitativo dos dados 

tabulados. Nesta lógica, as perguntas do questionário foram fechadas e organizadas em três 

categorias temáticas: dados pessoais; formação inicial (graduação) e formação contínua (pós-

graduação) e experiência profissional na docência. 
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A aplicação do questionário decorreu nos próprios contextos de trabalhos dos 

professores egressos, de acordo com agendamento prévio e horário disponibilizado pela 

direção da escola e pelo professor, normalmente, após o término das aulas do dia agendado. 

Neste caso, por se tratar de alunos egressos, a maioria dos encontros para aplicação dos 

questionários foram individuais e em contextos diferentes de trabalho. Este aspeto constituiu, 

de resto, uma das dificuldades e limitações à realização da pesquisa de campo, embora, de 

modo algum, tenha sido impeditivo a recolha dos dados pretendidos.  

No momento da devolução do questionário aplicado, foi solicitado a cada professor 

que participasse num outro momento da entrevista semiestruturada. Todos os egressos 

(dezasseis) se mostraram inteiramente disponíveis para responder ao questionário e participar 

nesta investigação. 

A informação recolhida através do questionário foi organizada, tendo possibilitado o 

delineamento do perfil dos professores egressos, e uma clarificação relativamente às questões 

a incluir nas entrevistas semiestruturadas, que constituíram a terceira técnica de recolha de 

dados que, a segui, se descreve. 

5.6.3. Entrevista Semiestruturada 

A entrevista é uma técnica que se destaca pela cumplicidade que potencia entre 

entrevistador e entrevistado, permitindo a exploração do objeto investigado. Trata-se de um 

processo bastante aprofundado e detalhado, que transmite "a certeza de obter dados 

comparáveis entre os vários sujeitos" (Bogdan & Biklen, 1994, p. 135). As entrevistas 

favorecem uma conversação, com resultados satisfatórios e informações necessárias, além de 

consistirem num desenvolvimento de precisão e focalização.  

O tipo de entrevista aplicado nesta investigação foi a entrevista semiestruturada (ver 

Anexo 3), que, segundo Minayo (2009, p. 64) “combina perguntas fechadas e abertas e o 

entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à 

indagação formulada”. Severino, (2007, p. 125), define as entrevistas semiestruturadas como 

“aquelas em que as questões são direcionadas e previamente estabelecidas, com determinada 

articulação interna”. A entrevista semiestruturada aproxima-se mais do questionário, embora 

sem a impessoalidade deste. Com questões bem diretas, elícita, do universo de sujeitos, 
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respostas, também, mais facilmente categorizáveis, sendo de grande utilidade para o 

desenvolvimento de levantamentos sociais. 

A escolha desta técnica teve a ver com a necessidade de recolher informação 

pertinente e porque apresentar um grau considerável de flexibilidade, sendo fecunda para a 

realização das análises, na abordagem qualitativa, situando-se na perspetiva de entendimento 

das representações sociais dos sujeitos investigados. 

Relativamente à preparação da entrevista, foi elaborado um guião de entrevista, 

tendo havido o cuidado de utilizar uma linguagem acessível e de formular questões claras - 

umas mais simples, outras envolvendo um maior grau de complexidade - de modo a facilitar a 

compreensão dos conceitos, indo, assim, ao encontro das realidades dos contextos dos 

professores egressos que atuam na EJA do campo, sujeitos desta investigação. 

Em termos de estrutura, foram selecionados os temas a abordar, as escolas e 

comunidades amazônicas que representam o contexto de trabalho dos referidos sujeitos; 

seguidamente, foi pré-agendada a entrevista e, depois, aplicada, no tempo disponível do 

universo dos entrevistados.  

Conhecer o contexto estudado complementa a pesquisa teórica, tendo em vista que, 

além dos livros e das teorias em que o/a investigador/a se apoia, é no próprio campo 

investigado que se encontram as respostas que se procura, como assinala Bogdan & Biklen 

(1994, p. 113), 

O termo trabalho de campo lembra algo ligado à terra. É esta a forma que 

a maioria dos investigadores qualitativos utiliza para recolher os dados. Encontram-

se com os sujeitos, passando muito tempo juntos no território destes – escolhas, 

recreios, outros locais por eles frequentados ou nas suas próprias casas. Trata-se de 

locais onde os sujeitos se entregam às suas tarefas quotidianas, sendo estes 

ambientes naturais, por excelência, o objeto de estudo dos investigadores. À medida 

que um investigador vai passando mais tempo com os sujeitos, a relação torna-se 

menos formal. O objetivo do investigador é o de aumentar o nível de à vontade dos 

sujeitos, encorajando-os a falar sobre aquilo de que costumam falar, acabando por 

lhe fazer confidências. 

Os resultados, durante a realização das entrevistas, foram positivos, pois, além das 

informações indagadas, outras foram reveladas, devido à colaboração dos entrevistados, tendo 
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manifestado as suas inquietudes relativamente a cada tema abordado. Inicialmente, pretendia-

se realizar o maior número possível de entrevistas com os professores egressos que 

lecionaram e lecionam na EJA, antes, durante e após o curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, considerando o universo presumível de entrevistados, no entanto, aconteceram alguns 

reveses, nomeadamente as listagens fornecidas pelas Secretarias de Educação na região. 

Assim, foram dezasseis (16) os entrevistados, o que correspondeu a 100% do número de 

participantes do inquérito por questionário, tendo por base a lista de colocações fornecida, 

como fonte de documento, para este estudo. 

A aplicação das entrevistas aos professores egressos teve lugar em dois momentos: 

uma parte no primeiro semestre de 2015 (abril/maio/junho) e a outra no início do segundo 

semestre do referido ano (agosto/setembro). As entrevistas foram efetuadas para: aprofundar a 

análise feita anteriormente com base na recolha documental e na aplicação do questionário; 

realizar uma caracterização mais exaustiva dos sentidos e significados do processo de 

formação inicial dos Professores do Campo a partir do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo; atingir os objetivos propostos e responder à segunda e a terceira dimensões de análise 

– o que se sabe e de onde se sabe? Sabe-se o quê e com que efeito? Há ainda uma outra razão 

para a realização da entrevista: após o seu tratamento, complementando as outras técnicas de 

recolha de dados referidas, realizar o cruzamento das informações proveniente da análise dos 

dados (as similitudes e as diferenças das representações sociais dos professores sobre o curso 

e os efeitos da formação na prática docente na EJA do campo com base na análise 

documental). 

Loureiro (2006, p. 275) defende que as entrevistas “devem ser entendidas como uma 

nova aproximação ao objecto de estudo/problema e aos objectivos da investigação definidos”. 

Com efeito, não nos devemos distanciar daquilo que procuramos, tendo em vista que, as 

entrevistas permitiram levantar pistas, formular questões e aprofundar o assunto. Por outro 

lado, graças a elas, foi possível escolher, de forma mais segura, o caso investigado e proceder 

a uma caracterização de ordem mais geral, como seja o processo de formação dos Professores 

do Campo e seus efeitos na prática docente na EJA do campo, no interior da Amazônia 

paraense. Assim, “qualquer pessoa que faça entrevista conhece a riqueza desta fala, a sua 
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singularidade individual, mas também a aparência por vezes tortuosa e contraditória” (Bardin, 

2015, p. 90).  

Os passos dados até aqui foram altamente educativos, em termos investigativos, pois 

possibilitaram, a clarificação de determinados aspetos e levantaram outras questões que 

impulsionaram a procura por novas leituras teóricas a que, paralelamente, se esteve atento, no 

decurso desta investigação. Esta fase da investigação foi, portanto, de extrema relevância para 

as etapas seguintes, na medida em que possibilitou uma aproximação ao objeto de estudo, que 

as leituras e a própria análise documental realizadas, por si só, não possibilitariam. 

5.7. Procedimentos de Análise dos Dados da Investigação. 

No que diz respeito ao procedimento de análise dos dados de uma investigação, 

partiu-se da ideia do próprio conceito de análise, que significa estudar, decompor, dissecar, 

dividir e interpretar algo, entendido como o “processo de conhecimento de determinada 

realidade […] o exame sistemático dos elementos” (Lakatos (2009, p. 23).  

Quanto ao inquérito por questionário que foi aplicado, os dados recolhidos tiveram 

um tratamento estatístico simples, tabulados em forma de gráficos, que revelam o perfil dos 

participantes desta investigação. 

Todos os dados recolhidos no decorrer desta investigação foram tratados com base 

na análise de conteúdo. A opção por este tipo de análise encontra sustentação nos estudos de 

Bardin (2015), não obstante haver outros que tratam esta questão, como Flick (2009), Guerra 

(2006), Minayo (2001) e Vala (2003).  

5.7.1 Análise de Conteúdo Categorial. 

Naturalmente, não se ignora que existem outros referenciais e outras técnicas de 

análise de dados, no campo da investigação. Contudo, a análise de conteúdo categorial 

pareceu ser a mais adequada, em virtude de, como refere Bardin (2015, p. 48), constituir: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
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indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/receção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

A análise de conteúdo tem vindo a ser adotada, nos procedimentos metodológicos de 

pesquisas académicas de ordem qualitativa, com certa visibilidade na inferência de 

conhecimentos relacionados com a área das Ciências da Educação. Para além da visibilidade e 

aplicabilidade desta técnica à área de educação, a análise de conteúdo é considerada um 

instrumento pertinente em estudos, em que os dados recolhidos, através de entrevistas 

direcionadas ou não, sejam obtidos, também, com recurso a questionários abertos, discursos 

ou documentos oficiais, textos literários, etc. como salientam Oliveira et al. (2003, p. 8), a 

análise de conteúdo “ajuda o educador a retirar do texto escrito seu conteúdo manifesto ou 

latente”. 

De acordo com proposta de Bardin (2015) (Fig. 9), a análise de conteúdo deve ser 

direcionada e organizada a partir de uma sequência lógica, obedecendo a três fases: 1) Pré-

análise; 2) exploração do material; 3) tratamento dos resultados. 

 

 

Figura 9 - As três Fases da Análise de Conteúdo 
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Os dados da investigação foram, então, analisados de acordo com as três fases 

indicadas, que serão, agora, tratadas separadamente, de forma particularizada, sendo 

caracterizadas à medida que o percurso realizado é descrito. 

a) Pré-análise - momento de seleção e organização do material, de escolha dos 

documentos a serem analisados, de formulação das hipóteses ou questões de partida que 

norteiam a investigação. Tem por objetivo sistematizar as ideias iniciais que fundamentam a 

interpretação final. Trata-se da fase de organização, que ocorre eme quatro etapas, segundo 

Bardin (2015):  

1) Leitura flutuante, que corresponde ao primeiro momento do contacto com os 

documentos da recolha de dados;  

2) Escolha dos documentos, que consiste na definição do que será analisado, a partir 

do que foi escolhido;  

3) Formulação das hipóteses e dos objetivos; 

4) Referenciação dos índices e elaboração de indicadores, que abrange a decisão 

de identificadores como referência, por meio de recortes de texto nos documentos 

de análise. 

Na fase da pré-análise, tem início a organização do material recolhido. Para tanto, é 

preciso obedecer a um conjunto de regras da técnica de análise de conteúdo, como: 

exaustividade - o esgotar da totalidade da comunicação, sem omitir informações; 

representatividade – obrigatoriedade de a amostra representar o universo; homogeneidade – 

obrigatoriedade de os dados se referirem ao mesmo tema, e serem obtidos por técnicas iguais 

e colhidos por indivíduos semelhantes; pertinência – necessidade de os documentos se 

adaptarem ao conteúdo e objetivo da pesquisa e, exclusividade – garantia de que um 

elemento não poder ser classificado em mais de que uma categoria. 

A fim de atingir os objetivos propostos, foram observados os seguintes 

procedimentos de análise: análise documental de fontes oficiais institucionais e municipais; 

análise dos dados da investigação de campo, que ocorreu em duas fases: tabulação e análise 
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dos dados originados da aplicação do questionário e análise dos dados obtidos através da 

entrevista semiestruturada.  

Seguindo esta ordem, serão tratados, em primeiro lugar, os procedimentos da análise 

documental, como primeira investigação realizada e, posteriormente, os procedimentos dos 

dados da pesquisa de campo, direcionados em dois momentos. Cada procedimento será 

organizado e relacionado nas três fases da análise de conteúdo, como foi anteriormente 

referido, descrevendo-se, com rigor, os detalhes de uma investigação qualitativa ancorada no 

campo teórico metodológico das representações sociais, a partir dos suportes indicativos 

sugeridos por Jodelet (2001; 2009) - quem sabe e de onde sabe? O que se sabe e como se 

sabe? Sabe-se o quê e com que efeito? - com o intuito de melhor elencar as dimensões de 

análise significativas e os elementos construtores das representações sociais, Objetivação e 

Ancoragem, que corroboram esta investigação. 

Ainda na fase da pré-análise, os procedimentos operacionais que serviram de fonte 

para a realização da análise documental tiveram lugar em simultâneo com o levantamento das 

categorias teóricas relacionadas como objeto da investigação, já que, “uma vez realizada a 

sistematização dos conteúdos que engendram toda a fundamentação teórica, [estes] darão 

sustentação à análise dos dados” (Oliveira, 2013, p. 94).  

Considerando, ainda, que a documentação “é toda forma de registro e sistematização 

de dados, informações, colocando-os em condições de análise por parte do pesquisador” 

(Severino, 2007, p. 124), procurou-se fontes documentais oficiais contendo informações sobre 

o objeto investigado. 

A primeira análise foi realizada com base nos dados da Instituição de Ensino 

Superior Formadora – no decorrer do segundo semestre de 2014, a partir dos seguintes 

documentos: Arquivo da Coordenação do Curso (ficha de identificação dos egressos; relatório 

de avaliação do curso via MEC, ata de conclusão e formatura dos egressos). Além destas 

fontes, houve outra que enriqueceu significativamente os dados, e que foi a análise do Projeto 
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Pedagógico do Curso (PPC), namedida em que possibilitou uma reflexão sobre as 

componentes curriculares, no desenho do referido curso. 

Para além da instituição formadora, houve a preocupação de verificar, junto das 

Secretarias de Educação – SEMED dos municípios envolvidos: 1) a Listagem de colocação 

dos professores egressos para confirmar a atuação e permanência do professor no campo, após 

o curso; 2) a Relação das Escolas da Rede Municipal de Ensino por Polo, classificando campo 

e cidade; 3) os Registos, sob a forma de relatórios das Coordenações das escolas do campo 

dos dois municípios que conseguiram avançar na modalidade da Educação do Campo: 

Bragança e Augusto Corrêa. 

Terminada a análise dos documentos relativos ao objeto investigado, teve início a 

fase da análise da investigação de campo, realizada com dados do inquérito por questionário 

e, posteriormente, da entrevista semiestruturada, tendo sido tomada como parâmetro a técnica 

de análise de conteúdo, para analisar os dados das entrevistas e das falas interativas durante a 

realização da mesma. A análise do inquérito por questionário partiu dos dados provenientes 

das respostas, os quais foram organizados em gráficos, interpretados e analisados em termos 

percentuais, tendo em vista a primeira dimensão de análise que trata do perfil dos 

participantes desta investigação.  

O procedimento começou com a transcrição cuidadosa de cada uma das entrevistas 

para garantir que não havia qualquer interferência do investigador, um aspeto frisado por 

Bardin (2015, p. 90) que chama a atenção para o facto de que a “análise de conteúdo de uma 

entrevista é muito delicada”. Posteriormente, na fase da leitura flutuante, foram organizados 

os dados, procurando-se as primeiras aproximações e distanciamentos entre os conteúdos 

registados dos professores, bem como as informações tabuladas dos questionários e o 

contacto das respostas deles recolhidas.  

Nesta fase, procurou-se, também identificar os sujeitos investigados, no caso os 

professores egressos, com recurso a pseudónimos tendo-se, a partir de então, passado a 

identificá-los como professor egresso 1, professor egresso 2, e assim por diante, até estar 
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concluída a transcrição da décima sexta entrevista. Para uma melhor familiarização com os 

dados, depois de transcritos, foi necessário realizar uma leitura mais minuciosa de forma a 

averiguar se as transcrições obedeciam, corretamente, às respostas dadas a cada uma das 

perguntas da entrevista realizada. 

Após a realização dessa primeira etapa da análise de conteúdo, avançou-se para a 

segunda fase proposta por Bardin (2015), que corresponde à exploração do material. 

 

b) Exploração do material 

Esta etapa correspondeu ao momento mais longo e exaustivo, baseado na realização 

das decisões tomadas na pré-análise. Foi o momento da codificação dos dados brutos, 

organizando-os e agrupando-os em unidades de registos, o que pode ser feito por temas, 

palavras e frases, que possibilitam uma descrição mais detalhada das características 

pertinentes do conteúdo, visando a categorização e a contagem frequencial estabelecidas 

(Bardin, 2015).  

Sem desvalorizar as outras etapas, a etapa da exploração do material destaca-se pela 

sua importância, uma vez que possibilita, ao investigador, uma riqueza que é própria desta 

fase do trabalho: a codificação, a classificação e a categorização. É é nesse momento que se 

realiza a descrição analítica e se constrói as categorias de análise a partir das unidades de 

registo e do contexto (Bardin, 2015). 

c) Tratamento dos resultados 

A terceira fase do processo de análise do conteúdo, é denominada tratamento dos 

resultados. Refira-se, no entanto, que existem outras técnicas utilizadas na análise de 

conteúdo, de acordo com Bardin (2015), a saber: a análise categorial, a análise de avaliação, a 

análise da enunciação, a análise da expressão, a análise das relações e a análise do discurso. 

Para efeitos deste estudo, escolheu-se a análise categórica, que “funciona por operação de 
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desmembramento do texto em unidades, em categorias, segundo reagrupamentos analógicos” 

(Bardin, 2015, p. 199).  

Para Esteves (2006), a análise de conteúdo categorial, além de ser muito utilizada na 

análise de conteúdo, constitui um procedimento aberto, que possibilita escolher temas ou 

categorias durante o exame dos dados recolhidos. 

É nesta fase que o investigador se apropria dos resultados em bruto e os trata, 

tornando-os mais expressivos e adequados aos objetivos previamente definidos (Bardin, 

2015), tendo como princípio que a interpretação deve, sempre, ir além do conteúdo aparente 

dos documentos. Desta forma, torna-se mais interessante aos olhos do investigador, devido à 

procura por um conteúdo latente, no caso concreto das representações sociais, pelo sentido e 

pelos significados que estão por detrás do imediatamente apreendido. 

Para identificar e destacar as objetivações e as ancoragens que constituem as 

representações sociais sobre os sentidos e significados do processo de formação inicial, 

utilizou-se o procedimento analítico baseado na Teoria das Representações Sociais de 

Moscovici (2005; 2009) e de Jodelet (2001; 2009).  

Os dados foram tratados de acordo com as categorias previamente escolhidas, 

estabelecendo uma relação dialógica com o alicerce teórico que constitui, relativo ao campo 

da Educação de Adultos, Educação do Campo, Formação de Professores e Representações 

Sociais, como fonte de sustentação da presente tese.  

Foi, depois, elaborada uma grelha categorial segundo três grandes dimensões, de 

acordo com suportes indicativos sugeridos por Jodelet (2001; 2009), a partir da Teoria 

Metodológica das Representações Sociais, que, a seguir, se apresenta: 

Primeira Dimensão de Análise – Quem sabe e de onde sabe?  

Nesta primeira dimensão, partiu-se da questão – quem são os professores egressos 

investigados- para chegar à sua caracterização pessoal, académica, profissional e traçar o 

perfil socioprofissional destes professores. 
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Segunda Dimensão de Análise – O que se sabe e como se sabe? 

A segunda dimensão de análise foi direcionada para os sentidos e significados do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo para os professores egressos, identificando as 

objetivações e ancoragens, a partir das falas dos sujeitos, presentes nas suas representações 

sociais acerca do processo de formação inicial, do reconhecimento e do contributo, ou não, do 

curso. 

Terceira Dimensão de Análise – Sabe o quê e com que efeito? 

A terceira dimensão de análise foi intitulada a Ressignificação da Prática Docente, 

(Re)construção Identitária e Transformações e Práticas Sociais, com base nas respostas dos 

professores egressos acerca dos efeitos do processo de formação. As três dimensões de análise 

estão esquematizadas na Figura 10:  
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Figura 10 - Teia Representacional das Três Dimensões de Análise 
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CAPÍTULO 6. DAS TRAVESSIAS AOS RITUAIS DE CHEGADA: DIMENSÕES 

DE ANÁLISE E DISCUSSÕES DOS RESULTADOS 

O espaço social me engloba como um ponto. Mas esse ponto é um 

ponto de vista, princípio de uma visão assumida. O espaço social é a 

realidade primeira e última já que comanda até as representações que os 

agentes sociais podem ter dele. 

(Bourdieu, 1997, p. 27). 

Neste capítulo, traça-se os caminhos percorridos, na convicção de que uma 

investigação permite mudanças ao longo do percurso, seja pela realidade com a qual se tem 

que dialogar, seja pela vontade de ir mais além do que se pensava inicialmente. Houve 

momentos, no processo de construção desta tese, em que se teve que enveredar por outras 

direções, ou regressar às anteriores, na tentativa de chegar às respostas para as questões de 

partida. Mas prosseguiu-se, sempre, no sentido das dinâmicas dos rituais de chegada, na 

certeza que todos os percursos foram fundamentais na sua ligação ao Campo Teórico- 

Metodológico das Representações Sociais, estabelecendo a relação destas com a Educação de 

Adultos, Educação do Campo, Formação de Professores e a Prática Docente. 

A inquietante realidade que permitiu, através das representações sociais, olhar os 

nossos pares, na dualidade da natureza humana - sociedade e indivíduo, foi, para a autora 

deste trabalho, motivo de contínua modificação, e estímulo para perceber os processos de 

formação de professores para a população amazônica. Lembrando as palavras de Moscovici 

(2009, p. 50), “[...] o desafio deste campo teórico é analisar o caráter constitutivo das 

representações sociais [...] de maneira que permite pensar o grupo social de forma diferente e 

de apreender a inovação social”. 

O campo teórico metodológico das representações sociais permitiu pensar a 

constituição das representações sociais a partir das três questões básicas, referidas no capítulo 

introdutório e no capítulo Teórico-Metodológico, de acordo com a formulação de Jodelet 

(2001): 1) Quem sabe e de onde sabe? 2) O que se sabe e como se sabe? 3) Acerca do quê se 

sabe e com que efeito?  

Este capítulo está organizado e dividido em três seções, a partir das três dimensões 

de análises da investigação:  
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√ A primeira dimensão – Quem sabe e de onde sabe? – Trata do perfil dos 

professores egressos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, que 

lecionam na EJA, no interior da Amazônia Paraense, de acordo com dados obtidos 

do questionário aplicado.  

√. A segunda dimensão – O que se sabe e como se sabe? – Aborda o Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo representado pelos professores egressos que 

lecionam na EJA, nas escolas do campo.  

√. Finalmente, a terceira dimensão – Sobre o que se sabe e com que efeito? – Trata 

dos sentidos e significados de docência da EJA no campo (re)construídos pelos 

professores egressos no curso de Licenciatura em Educação do Campo, a partir 

das objetivações e ancoragens constituidoras das suas representações sociais.  

Quer na segunda, quer na terceira dimensão, os dados foram obtidos através de 

entrevistas semiestruturadas.  

Cada dimensão de análise corresponde aos tópicos de discussão que estão 

diretamente relacionados com as questões de partida e com os objetivos específicos da 

investigação, a partir dos quais se constrói os elos da teia representacional dos sentidos dos 

professores egressos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo de um campus de 

Instituto Federal de Educação, para construir as categorias analíticas da tese e identificar os 

processos de ancoragens e objetivações que configura as representações sociais desses 

professores acerca da sua formação e dos seus efeitos na prática docente da EJA do campo, no 

interior da Amazônia.  

Os resultados apresentados foram explicados a partir da análise de conteúdo, baseada 

na pré-análise, na exploração do material e no tratamento dos resultados, por inferência e 

interpretação (Bardin, 2015; Guerra, 2006), para além da análise estatística do questionário 

aplicado. As escolhas assumidas são fruto do campo teórico e metodológico seguido na 

realização desta investigação, apoiadas nas proposições relativamente aos estudos, em 

Ciências Humanas e Sociais, de Chizzotti (1998) e de Flick (2009), bem como nos debates 

sobre pesquisa qualitativas, em educação, de Bogdan e Biklen (1994) e nos estudos sobre 

Representações Sociais de Jodelet (2001; 2005) e Moscovici (2007; 2011). 



 

193 
 

Os três tópicos deste capítulo estão organizados como se pode ver no organograma 

da Figura 11: 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6.1. Primeira Dimensão - Quem sabe e de onde sabe? 

Esta dimensão possibilitou pensar os professores egressos do Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo, sujeitos sociais desta investigação, na sua totalidade, ainda que, por 
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Figura 11 - Organograma da Estrutura das Dimensões de Análise 
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mais eficiente e rigoroso que seja um estudo, este não esgote, completamente, o objeto de 

pesquisa.  

6.1.1. O perfil dos professores egressos do Curso de Licenciatura em Educação do 

Campo do IFPA que atuam na EJA, no interior da Amazônia Paraense 

Começando a traçar o perfil dos professores egressos, a resposta à pergunta - Quem 

sabe e de onde sabe? - é: são os Professores do Campo, e sabem a partir da prerrogativa de 

terem vivido o processo de formação do curso de Licenciatura em Educação do Campo, num 

Campus de um Instituto Federal de Educação no interior da Amazônia paraense. 

A partir daí, construiu-se um questionário com perguntas fechadas, diretamente 

relacionadas com as características dos sujeitos investigados, de natureza pessoal - género, 

faixa etária, estado civil, existência de filhos - e profissional -o tempo de docência no campo e 

na EJA, tipo de vínculo de trabalho, outras atividades que exercem além da docência; em 

suma, questões que ajudam a identificar o perfil sociocultural e as dimensões profissionais em 

relação à docência assumidas por estes sujeitos. 

As respostas obtidas no referido questionário permitiram tecer o perfil dos sujeitos 

sociais desta investigação, o qual, posteriormente, ajudou a fazer as ligações das suas redes de 

significações e imagens, produzidas por meio das suas representações sociais, nas suas 

vivências pessoais e profissionais, interligadas com as dimensões da vida humana e as suas 

interfaces.  

Considerando que os sujeitos investigados são seres essencialmente sociais, com 

identidades pessoais e profissionais próprias, imersos nos processos identitários da vivência 

campesina amazônica, cuja uma cultura, saberes, valores e comportamentos partilham, é 

legítimo concluir que eles se tornam a “base das representações constituídas nesse processo 

que é, ao mesmo tempo, social e intersubjetivo” (Gatti, 2011b, p. 175). 

Segundo Gatti (2011, p. 175-176), também não podemos ignorar “a interferência de 

ventos mais amplos, sejam sociais, políticos, económicos ou culturais”, que são determinantes 

na vida comunitária. É particularmente relevante ter em conta que a interação desses fatores 

modifica as nossas conceções de educação, de ensino, do que é papel do profissional e das 

práticas que lhe estão relacionadas, as quais, por sua vez, também “são estruturalmente 
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delimitadas pela maneira como as pessoas se veem, estruturam suas representações, se 

descrevem, veem os outros e a sociedade à qual pertencem” (ibid).  

Na elaboração do perfil dos dezasseis (16) sujeitos investigados, criado a partir das 

suas experiências no curso de Licenciatura em Educação do Campo, a par da sua vivência 

profissional, no exercício da prática docente da EJA do campo, houve uma preocupação com 

o rigor ético que sempre deve fazer parte de um trabalho desta natureza. Por essa razão, 

procedeu-se à codificação de todos os participantes da investigação, garantindo, como é das 

boas práticas, o seu anonimato. Como referem Bogdan & Biklen (1994, p. 77), “[...] o 

anonimato deve contemplar não só o material escrito, mas também os relatos verbais da 

informação recolhida durante uma investigação”. A codificação ficou organizada da seguinte 

maneira: (PE 1) Professor/Egresso 1, (PE 2) Professor/Egresso 2, seguido de uma ordem 

numérica aleatória, e assim sucessivamente. 

Como já foi dito, de entre os quarenta e nove (49) professores que frequentaram o 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo de um Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Norte do Brasil, no interior da Amazônia paraense, foram escolhidos, para 

sujeitos desta investigação, dezasseis (16) professores egressos, que trabalharam e trabalham 

na EJA, após a conclusão do curso. 

Durante a investigação, foi aplicado o questionário aos dezasseis (16) professores, o 

que corresponde a 100% da dimensão da amostra, o mesmo sucedendo com a realização das 

entrevistas semiestruturadas. Os dados obtidos com a aplicação do questionário (Anexo 2), no 

que respeita à primeira questão, na perspetiva da abordagem processual da Teoria das 

Representações Sociais (Jodelet, 2001) - quem sabe e de onde sabe? – são os que se passa a 

apresentar. 

Quanto à faixa etária dos sujeitos investigados, verifica-se que 50% tinha entre 31 e 

35 anos, 19% entre 36 e 40, 13% entre 46 e 50 anos, 12% entre 41 e 45, e 6% entre 26 e 30 

anos, como se pode ver pelo Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Faixa etária dos participantes da pesquisa 

 

 Com base na leitura do Gráfico 1, podemos, ainda, verificar que metade dos 

professores se situa entre os 31 e os 35 anos, 19% entre os 36 e os 40 anos, e que 25% tem 

mais de 40 anos. Esta realidade não será muito diferente da vivida pela globalidade dos 

Professores do Campo brasileiro, que só tardiamente tiveram oportunidade de ingressar no 

ensino superior, realizando a sua formação inicial bastante depois de terem iniciado uma 

carreira profissional no magistério.  

No que diz respeito ao género, dos dezasseis professores egressos que foram sujeito 

desta investigação, 69% pertencem ao género masculino e 31% ao género feminino (Gráfico 

2). 

Gráfico 2 - Distribuição dos Professores segundo o Género. 

 

Como se percebe, o número de homens é significativamente superior ao número de 

mulheres, o que contraria a tendência geral; com efeito, quadro percentual descrito nas 

estatísticas apresentadas pelo Anuário Brasileiro de Educação Básica (2015) apontam para 
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uma tradicional preponderância do género feminino (81%) na carreira profissional do 

magistério, no Brasil.  

A explicação para os dados obtidos na presente investigação resida no facto de estes 

professores trabalharem no campo e na modalidade da EJA. Na verdade, as limitações do 

trabalho docente no campo, a movimentação de professores para as comunidades campesinas, 

obrigando a deslocações da cidade para o campo, a oferta da EJA no turno da noite, 

certamente contribuem para os números registados, embora seja percetível que os professores 

homens que trabalham e moram nas comunidades exercem a profissão como opção de vida, 

como forma de realização pessoal, em substituição ou como complemento das atividades 

familiares relacionadas com a agricultura, a pesca, o cultivo de ostras, trabalhando em 

conjunto com os sujeitos do campo para o desenvolvimento das comunidades onde residem. 

Estes dados reforçam a importância do debate sobre o trabalho docente no campo, 

tanto no que diz respeito à presença de homens na carreira do magistério (Apple, 1988) como 

no trazer ao de cima o debate relativo aos processos de ampliação da reprodução do modo de 

vida camponês (Camarano & Abramovay 1999), resultado da procura por outras formas de 

subsistência diante da precariedade das condições de vida e do trabalho no campo. 

Os números apresentados corroboram, igualmente, a ideia de que os homens estão à 

procura de formação, neste campo, e a exercer uma profissão que ainda é considerada um 

fenómeno de feminização do magistério (Apple, 1988).  

No caso específico dos professores egressos que moram nas comunidades (7 homens 

e 2 mulheres de um total de 16 sujeitos que compõem a amostra), na sua maioria, exercem 

atividades produtivas dentro das respetivas unidades familiares, enveredando pela docência 

como forma de reforçar a permanência da sua família no campo, e como estratégia de lhe 

garantir melhores condições de vida. O que justifica a inclusão, neste debate, do perfil do 

professor-camponês 

a) Professor Camponês - o Porquê de Camponês  

No decurso da análise realizada, no que se refere ao perfil dos professores egressos 

que compõem o corpus desta investigação, face aos aspetos que revelam quem sabe e de onde 

sabe, foi possível reconhecer que as características apresentadas pelos professores estão 
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intimamente relacionadas com o perfil cultural e social da lógica das comunidades do campo 

da Amazónia paraense. Nesse conjunto de traços identitários, a relação está precisamente nos 

modos de vida, saberes e valores dos sujeitos do campo. Sujeitos que se reconhecem com 

direito a ter direitos como parte do povo brasileiro que vive no campo, também vítima de 

discriminação social, mas que resiste à opressão política nos dias de hoje, como é o caso do 

professor-camponês (Caldart, 2002). 

Dos professores egressos que formaram o grupo selecionado para a realização desta 

investigação, 69% são casadas e 31% solteiros, como se pode constatar pelo Gráfico 3: 

Gráfico 3 - Estado Civil dos Professores Sujeitos da Investigação 

 

O elevado índice de sujeitos casados do universo da amostra, deve-se tanto ao facto 

de a maioria se encontrar numa faixa etária acima dos trinta anos, como à realidade das 

comunidades campesinas amazônicas, onde, tradicionalmente, ainda se constitui família 

bastante mais cedo do que nos centros urbanos. 

Não obstante, há hoje uma nova tendência, nas gerações contemporâneas de adultos 

e jovens adultos, de reinventar formas de permanência nestas comunidades, que se traduz na 

procura inicial de uma estabilidade profissional, muitas vezes, fora das atividades produtivas 

ligadas diretamente ao campo, assente nas antigas estratégias firmadas nas relações de 

parentesco, compadrio e vizinhanças, constituidoras das comunidades campesinas na 

Amazónia paraense, desde os tempos do Brasil colónia. É comum o exemplo de sujeitos de 

uma mesma família congregarem-se no mesmo espaço de produção, ou ajudarem na unidade 

produtiva familiar, permanecendo, assim, por mais tempo, solteiros, morando na casa dos 

pais; ou, sendo casados, em virtude da ausência de propriedade individual para trabalhar, 

desenvolverem as suas atividades produtivas nas terras dos pais, ou parentes mais próximos, 

em modelos designados como arrendamento ou cedidos.  
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O que significa dizer que, apesar das mudanças em termos de uma nova organização 

e estrutura familiar no campo, na Amazónia paraense, de natureza cultural social, política e 

económica, ocorridas no final do século XX, e início do XXI, ainda faz sentido a tese de que 

as famílias reinventam novas formas de resistência ligadas à vida do campo, ainda dentro da 

lógica das relações de parentesco, como mostram os estudos de Neves (2015) e Castro (2006) 

que consideram que a base da organização social das comunidades amazónicas reside nas 

famílias e que estas se legitimam produzindo vida e cultura. 

Nesta dinâmica de organização social a partir das relações de parentesco, vizinhança 

e compadrio, no campo amazónico, mantém-se a tendência dos sujeitos que compõem a 

amostra de terem filhos muito cedo. Do total de professores investigados, 75% têm filhos, 

enquanto apenas 25% não têm, como se pode observar no Gráfico 4: 

Gráfico 4 - Percentagem de Professores com filhos. 

 

Estes dados permitem concluir que o facto de a grande maioria dos professores que 

constituem o universo da amostra terem filhos está relacionado com uma conduta tradicional, 

com raízes familiares campesinas relativamente ao conceito de família, que faz parte ter filhos 

(Costa, 1997). 
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É importante ressaltar que estes professores, que participaram deste estudo, são 

naturais da Amazônia paraense, mais precisamente de quatro municípios do Nordeste 

paraense: Augusto Correa, Bragança, Viseu e Tracuateua13.   

 

 

Figura 12 - Mapa da Região Nordeste Paraense: naturalização dos sujeitos investigados. 

 

Os dados relativos aos indicadores da identidade do Território do Nordeste Paraense 

estão relacionados com os antigos dilemas e os novos desafios que se colocam à Amazónia. 

Esta região é alvo de contínuos processos de expansão da economia capitalista, considerada 

como fronteira de recursos a ser explorada devido às suas riquezas naturais, de acordo com o 

Relatório Analítico do Território Nordeste Paraense/2011.  

                                                             
 

 

13 De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a mesorregião do 
nordeste paraense é uma das seis mesorregiões do Estado brasileiro do Pará, Amazónia paraense. É formada pela 
união de 49 municípios agrupados em cinco microrregiões: bragantina, guama, cameta salguado e tome açu. A 
sua população foi estimada, em 2014, pelo IBGE, em 401.708 habitantes, distribuídos por uma área total de 
8.710,774 km².  
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A partir da década de 60, houve um intenso movimento migratório de penetração da 

região, comparável ao da economia da borracha, nos anos 40, que deu origem a um grande 

êxodo rural das chamadas populações tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhas), que 

teve, como consequência, a expropriação e destituição dos recursos ou propriedades naturais 

desta região. 

De acordo com Relatório Analítico/2011, até hoje esse território continua a sofrer 

impactos; atualmente, é a expansão do agronegócio, representado pela soja, pela extensão das 

pastagens de gado, pela agricultura mecanizada e pela extração de minério, a partir de um 

contraditório movimento de expansão de políticas neodesenvolvimentistas, que ameaça 

novamente as culturas endógenas, como as da agricultura familiar, em pleno processo de 

democratização e de territorialização das políticas sociais, sob os auspícios de um governo 

popular, quando há abertura histórica propícia à construção de instrumentos de planeamento 

de desenvolvimento local/regional em busca de possíveis soluções para as problemáticas 

decorrentes das desigualdades regionais e sub-regionais. 

Quanto às estruturas locais, estas centram-se na economia de subsistência, de base 

familiar e/ou comunitária, em que a produção de excedentes ou mesmo a monocultura não 

têm espaço, mas que exige acesso a condições reais para o desenvolvimento dos territórios 

locais, na dependência dos sujeitos do campo, protagonistas da sua própria história.  

Quanto à relação estreita entre a cidade e o campo, esta precisa, ainda, de ser 

redimensionada, a fim de estruturar políticas públicas de Educação do Campo e a 

produção/renda provenientes dos trabalhos, sustentadas nas dinâmicas produtivas locais e 

associadas a serviços públicos fundamentais como: educação, saúde, saneamento e habitação. 

Nesse sentido, Fernandes (2012, p. 15) defende que os territórios também são espaços 

educativos que nos desafiam a construirmos “as condições educacionais apropriadas para o 

desenvolvimento de um modo de vida em que a família, a terra, o alimento, a comunidade, a 

escola, o movimento, as pessoas, o trabalho, estão acima da mercadoria”. 

Mesmo considerando que existam características entre os Municípios da região que 

são comuns entre si, relativamente à unidade de distribuição geográfica, é essencial destacar 

que, quando se fala da realidade da Amazónia paraense, está-se perante uma enorme 
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diversidade de atividades ligadas ao campo, modos de vida e culturas que compõem múltiplas 

formas de construir a vida do campo e da cidade. 

Assim, quando se trata de demarcar essa biodiversidade sociocultural, verifica-se que 

75% dos professores investigados são oriundos de comunidades do campo e 25% nasceram na 

cidade. Efetivamente, dos 16 professores investigados, 11 têm as suas origens nas 

comunidades de Nova Olinda, Vila Verde, Acarajó Grande, Acarojozinho, Tamataeua, Vila 

Fátima, Flexeira e Curupati, como se pode constatar no Quadro 8:  

Quadro 8 - Contextos de trabalho dos professores egressos investigados. 

Municípios Comunidades Quantidade de 
investigado Tipo de Produção Modelo de 

Produção 

Augusto 
Corrêa 

Nova Olinda 3 Cultivo de ostra Associação 

Vila Verde 1 Produção agrícola 
Feijão caupi 

Unidade agrícola 
familiar 

Bragança 

Acarajo 
Grande 1 

Produção pesqueira de 
Caranguejo e pescado 
Produção agrícola de 
mandioca e farinha 

 
Unidade familiar 

Acarajozinho 1 

Produção pesqueira de 
Caranguejo e pescado 
Produção de Arroz de 

várzea 

Área de resex 
Unidade familiar 

Tamatateua 1 Produção pesqueira de 
Caranguejo e pescado 

Área de resex 
Unidade familiar 

Tracuateua 

Flexeira 1 Produção agrícola de 
mandioca e farinha Unidade familiar 

Santa Tereza 1 
Produção pecuarista, 

agrícola de mandioca e 
farinha 

Unidade familiar 

Vila Fátima 1 
Produção agrícola de 

feijão, mandioca e 
farinha 

Unidade agrícola 
familiar 

Viseu Curupati 1 Produção agrícola de 
mandioca e farinha 

Unidade agrícola 
familiar 
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Embora a Amazónia paraense seja conhecida pela riqueza dos seus recursos naturais, 

como se pode ver pelo Quadro 8, representativo dos contextos de trabalho e das atividades 

económicas desenvolvidas em cada comunidade que dele consta, a diversidade não implica 

riqueza para a maioria dos povos do campo, nem se reflete na realidade educativa campesina, 

na medida em que ainda não corresponde aos desejos, aspirações e projetos de vida dos 

sujeitos do campo. 

No caso da região nordeste paraense, esta complexidade intensifica-se ainda mais em 

decorrência das transformações que ocorreram na sociedade e na economia regional, reflexo 

dos projetos de colonização oficial e de processos de ocupação desses territórios. O contexto 

de qualquer processo educativo na Amazônia “é constituído por um território que precisa ser 

lido como uma região cada vez mais diferente do rural e ao mesmo tempo com marcas que o 

constitui diferente do modelo urbano” (Neves, 2007, p. 26).  

Como se pode perceber, as questões que demarcam o contexto educativo do campo, 

na Amazônia paraense, não diferem das outras realidades, dessa região, quanto às dificuldades 

imersas nas condições históricas de vulnerabilidade social, de conflitos, desigualdade, de 

exclusão, de que sempre foram alvo, encontrando-se, ainda, tão distantes do acesso a bens e 

serviços nas áreas da educação, saúde e segurança. Para Oliveira (2004), a vulnerabilidade 

social que aflige as populações tradicionais do campo -ribeirinhos; agricultores, seringueiros, 

pescadores, etc. - interfere com o percurso de vida e as relações identitárias desses sujeitos, 

pelo próprio processo de exclusão, marginalização e preconceitos a que são submetidos, nas 

comunidades amazônicas. 

[...] a região amazônica não pode ser vista, e muito menos analisada de 

forma homogênea, pois isso seria desconsiderar a sua cultura, o seu modo de vida, a 

complexidade e a unicidade das relações que esses sujeitos estabelecem em suas 

práticas sociais quotidianas, ou seja, seria um grande erro interpretativo, que não 

responderia aos verdadeiros anseios amazônicos (Oliveira, 2004, p. 28). 

Em função da própria natureza da região, cujas comunidades se interligam nas suas 

construções históricas similares, percebe-se que os professores investigados, que vivem e 

trabalham nas comunidades do campo, e mesmo os que só aí trabalham, acabam por estar 

sujeitos às mesmas condições de vida, onde, de uma forma geral, avulta a escassez de 

infraestruturas, nas escolas, com a consequente repercussão no próprio trabalho docente. 
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b) Porquê e Como ser Professor na Amazónia Paraense. 

Relativamente à percentagem considerável dos professores que nasceram no campo e 

aí continuam a trabalhar, verifica-se que a sua vida sempre esteve relacionada com o campo, 

onde nasceram e se constituíram enquanto sujeitos do campo: 

(...) como “filho do campo” a gente conhecia a realidade, a gente conhecia algumas 

práticas, mas agora com as teorias que tivemos na academia, nos proporcionou muito mais 

ainda, nos qualificou (PE 16). 

(...) curso como eu falei ele é focado para o campo, ou seja, “tá falando a minha 

língua”, sabe? (PE 1). 

(...) eu vim de uma história que “toda a minha infância, toda a minha vida eu vim da 

agricultura, eu vim do interior” (PE 12). 

Já para os 25% de professores que nasceram na cidade, a docência do campo 

constituiu uma oportunidade de trabalho, mesmo não tendo formação de nível superior, o que 

pode ser explicado pelo facto de, durante um longo período da historia brasileira, ter formação 

de nível superior não ser requisito para a docência no campo14. 

Precisa ter sensibilidade o professor pra atuar na cidade também, mas de modo 

especifico no campo ele precisa ter sensibilidade pras situações ele precisa considerar e 

respeitar os saberes locais e precisa ter um olhar que não é só pro campo mas aí nessa 

especificidade do campo que a gente atua. (PE 07). 

É uma das razões que me levou a cursar a optar pelo curso de licenciatura em 

Educação do Campo foi justamente buscar formação especifica haja vista que eu sou 

educador e trabalho em escolas do campo, há mais de sete anos, há sete anos e senti essa 

                                                             
 

 

14 A exigência da formação inicial de nível superior só passou a vigorar a partir do Plano Nacional de 
Educação (2011-2020), o que, de certa forma, favoreceu o debate acerca das políticas públicas especificas para a 
formação de professores do campo, Lei do pro-campo, e a sua construção.  
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necessidade de uma formação especifica por essa razão optei em cursar fazer o curso voltado 

para Educação do Campo. (PE 11). 

(...) nós que trabalhamos na zona rural, descobrir quais são os sujeitos que vivem 

naquele lugar, conhecer o seu modo de vida, sua história de vida pra depois a gente através 

da aula a gente possa repassar a melhoria, ver que a melhoria lá e que eles podem viver no 

lugar onde eles estão. (PE 13). 

A análise do tempo de trabalho na docência, permitiu identificar que todos exercem 

há mais de cinco anos. De acordo com o Gráfico 4, 44% dos participantes têm entre 5 e 10 

anos de trabalho como professor, a mesma percentagem tem uma experiência profissional 

entre 11 e 15 anos, e 12% têm entre 16 e 20 anos. No Gráfico 5, o intervalo situa-se entre os 

11 e os 15 anos. 

 
Gráfico 5 - Tempo de Trabalho na Docência 

 

Os dados relativos ao tempo de exercício da docência, evidenciam que estes 

profissionais começaram a lecionar nas escolas do campo bastante antes de terem feito a 

formação inicial15. A explicação para este facto reside prende-se com a realidade da 

Amazónia paraense, em que as necessidades e os direitos sociais de uma população têm, 

historicamente, ficado à margem das políticas públicas ou sido por elas invisibilizados. De 
                                                             
 

 

15 A situação faz sentido, tendo em vista que um dos critérios para participar do processo seletivo da 
oferta do curso de Licenciatura em Educação do Campo, através do Programa de Formação de Professores do 
Campo (PROCAMPO) de um campus do Instituto Federal de Educação, era o exercício da docência, no campo, 
devidamente comprovado por documento de vínculo da Secretaria de Educação de cada município. 

44%

44%

12%
5  - 10 ANOS

11 - 15 ANOS

16 - 20 ANOS
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resto, a Educação Superior do Campo surgiu não como uma proposta do Governo, inserida na 

sua política educativa, mas como uma reivindicação dos movimentos sociais que lutaram por 

uma igualdade de oportunidades e tratamento para estas populações, bem como pela 

sensibilização dos professores do próprio campo.  

Segundo a CAPES, quer o PROCAMPO, quer o PARFOR, são programas 

emergenciais para a formação dos professores, de acordo com o estipulado no Art. 11 do 

Decreto 6.755 de 29 de janeiro de 2009, em cumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei no. 9.394/96. Por serem emergenciais, resultam em políticas que 

surgem atrasadas no tempo e enfermam de várias lacunas nos processos formativos. 

Por outro lado, essa realidade tem implicações, também, na qualidade da formação e 

no processo identitário dos profissionais que hoje, maioritariamente, dela fazem parte. Com 

efeito, os dados relativos ao local onde exercem a profissão mostram que a percentagem mais 

elevada entre os sujeitos que compõem a amostra é de professores que vivem e trabalham no 

campo e tiveram a oportunidade de exercer a docência nas escolas inseridas nas comunidades 

onde residem. 

Esta relação identitária do professor do campo com o próprio campo remete para a 

questão da compreensão dos vínculos e processos de identificações do professor/ camponês 

com as causas e realidades do homem do campo:  

[...] não existem senão homens concretos (“não existe homem no vazio”). 

Cada homem está situado no espaço e no tempo, no sentido em que vive numa época 

precisa, num lugar preciso, num contexto social e cultural preciso. O homem é um 

ser de raízes espácio-temporais (Freire, 1980, p. 34). 

O mesmo é dizer que os vínculos identitários construídos por estes professores, as 

raízes de que fala Freire, resultam de um processo histórico e dialético que faz de cada sujeito 

um ser único; logo, como professores, denotam atitudes e ritmos próprios e são capazes de 

compreender a estrutura social, cultural, política e económica dos modos de vida das pessoas 

do campo que, em última instância, são parte do seu ambiente de trabalho. 

No que toca à experiência profissional na docência, o tempo de experiência 

profissional como Professores do Campo é superior ao tempo da docência como Professores 

do Campo na modalidade da EJA. 
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Gráfico 6 - Tempo de Docência na EJA das escolas do campo 

 

De acordo com os dados do Gráfico 6, 56% dos professores que compõem a amostra 

possuem menos de 5 anos de experiência na modalidade de EJA do campo, 38% possuem 

entre 5 e 10 anos, e somente 6% possuem mais tempo, entre 10 e 15 anos. 

Como se compreende, a realidade da EJA, no campo, não difere muito do que 

acontece nos centros urbano brasileiro, considerando que ainda há uma grande rotatividade de 

professores, nos vários níveis de escolaridade, em cada ano letivo. Tal deve-se à colocação de 

professores, conduzida pelas secretarias municipais e estaduais, que, num número 

significativo de casos, não têm em atenção a formação do seu próprio corpo docente para 

lecionar ao nível da EJA, independentemente se de tratar do campo ou da cidade. Esse 

processo torna-se ainda mais flagrante no contexto da EJA do campo, pois, dada a ausência de 

professores específicos com formação específica, a formação de educadores de EJA sempre 

foi feita um pouco pelas bordas, nas próprias fronteiras onde a EJA acontece. (Arroyo, 

2006a). 

Deste modo, é legítimo afirmar que a prática docente reivindica, no essencial, uma 

nova forma de ser professor de EJA: 

Nosso dever de oficio será mais complexo, exigirá um profissionalismo 

mais refinado diante das marcas de desfigurações humanas que a infância e 

adolescência trazem na passagem da rua e do trabalho para a escola. Possivelmente a 

primeira exigência desse profissionalismo refinado será não separar crianças e 

adolescentes, não catalogá-los pelas lacunas e marcas de desumanização que possam 

trazer. Evitar toda manifestação de segregação (por não dominar a lectoescrita), por 

indisciplina, pelos hábitos e indisciplinas que tiveram que aprender para sobreviver 

na barbárie. (Arroyo, 2000, p. 245-246). 
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Todavia, num contexto onde a prática faz emergir a ideia de que a função do 

educador de EJA tem de ser reconstruída, novas configurações vão surgindo, revelando, desta 

forma, a eminência da rutura com antigos modelos. No caso da Amazônia paraense, a 

ausência de uma formação específica para a EJA (esta modalidade de ensino é por vezes 

assegurada por professores do ensino regular) faz com que ao verem-se num contexto 

educativo diferenciado, os professores, a avaliar pelos seus relatos, sintam a necessidade de se 

constituírem como docentes, com base numa outra lógica, sob pena de porem o seu contrato 

de trabalho em perigo, quando não se identificam com a prática nesta modalidade, embora 

esse grupo seja a minoria (Cunha, Neves e Rocha, 2016). 

Relativamente ao vínculo laboral, e de acordo com o Gráfico 7, verificamos que 75% 

dos professores inquiridos pertencem ao quadro efetivo da rede de ensino da região onde 

decorreu esta investigação, lugar que obtiveram por concurso público de provas e títulos ao 

cargo de professor da Educação Básica, que compreende desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio, que foi aberto para qualquer licenciatura ou, mesmo, para quem possui apenas o 

magistério.  

Os restantes 25% são professores temporários, isto é, assinam um contrato em cada 

ano, nas Secretarias de Educação municipais da região. Este tipo de contratação provoca uma 

grande rotatividade do corpo docente, em cada ano letivo, e uma maior instabilidade destes 

docentes, relativamente aos efetivos, para além de não usufruírem dos mesmos direitos e 

garantias dos professores efetivos. 

Gráfico 7 - Tipo de Contrato de Trabalho. 

 

Estes dados permitem afirmar que a maioria dos participantes tem, em comum, o 

facto de serem efetivos no quadro laboral, embora, na região, ainda não tenham sido 

realizados editais de concurso público, com um código específico na Educação do Campo, 
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que compreenda as duas áreas de formação do curso de Licenciatura em Educação do Campo: 

Ciências da Natureza e Matemática e Ciências Humanas. Em virtude da carência nas referidas 

áreas, principalmente no campo, os contratos são realizados de forma a satisfazer a procura 

local.  

Fica claro que o vínculo de trabalho, para os professores egressos, é um caminho 

decisivo na escolha da carreira no magistério, embora não garanta a sua permanência no 

campo e na EJA (enquanto docentes) se não passar pelas relações identitárias, onde 

encontram o verdadeiro significado da profissão. Estar na EJA do campo significa estar com a 

EJA e tudo o que isso implica, de interação com os atores que também compõem esse 

contexto (outros professores da modalidade e principalmente com os sujeitos do campo). A 

EJA é um lugar privilegiado de reconfigurações da identidade do docente e das relações 

identitárias com o campo, como afirma Dubar (2005, p. 273): 

O trabalho constitui um espaço para a ocorrência de negociações 

identitárias, as quais darão origem a uma estrutura de identidade profissional. A 

identidade profissional resulta das relações e interações no trabalho, fundada em 

representações coletivas variadas, construindo atores do sistema social, institucional 

ou empresarial.  

Os professores de EJA têm, no contexto da própria modalidade, o seu lugar de 

conquista de identidade, um processo em que acabam por estabelecer negociações identitárias 

a partir da ação prática (de que, no entanto, a teoria não está ausente), que desenvolvem no 

interior da modalidade, o que equivale a dizer que a reflexão permanente sobre a própria 

prática se converte num referencial decisivo na assunção da identidade docente (Cunha, 

Neves & Rocha, 2016).  

Quanto à atuação dos professores noutros níveis de ensino, para além da EJA, 69% 

dos professores dividem a sua atividade por outros níveis de ensino e 31% trabalham, apenas, 

em EJA (Gráfico 8). Estes dados vão no mesmo sentido de outros encontrados nos estudos 

acerca da EJA (Guedes, 2015; Porcaro, 2011; Ventura, 2008), que demonstram a existência 

de uma certa desvalorização da modalidade, visível no que se refere à rotatividade dos 

professores, promovida pelas secretarias municipais e estaduais.  
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Gráfico 8 - Docência em outros Níveis e Modalidades de Ensino. 

 

Existem outros aspetos que assumem particular relevância para esta questão, como o 

facto de a maioria dos professores trabalharem durante o dia com outros níveis de ensino 

(Gráfico 8), como o Fundamental maior e menor, e o Ensino Médio, nas comunidades 

maiores, em virtude de a oferta da modalidade de EJA acontecer preferencialmente no turno 

da noite, especialmente no campo, em concordância, de resto, com os requisitos para a 

formação do curso de Licenciatura em Educação do Campo.  

Noutros casos, ainda, os professores são colocados a lecionar no Ensino Fundamental 

diurno e complementam a sua carga horária de 200 hora/aula no turno da noite, nas escolas do 

campo, uma realidade que ficou bem clara durante as entrevistas dos professores que moram 

na cidade e trabalham no campo. Os relatos incluíram, também, referências ao exercício de 

cargos como a coordenação da Educação do Campo, nas secretarias municipais de educação, 

e coordenações pedagógicas das escolas do campo bem como também foram relatadas que 

alguns professores tiveram oportunidade de assumir após a conclusão do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo (Gráfico 9). 

Gráfico 9 - Exercício de outra atividade para além da docência na EJA do campo. 
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O Gráfico 9, mostra que 69% dos professores que integraram a amostra não têm 

outra atividade profissional para além da docência, enquanto 31% declararam exercer outra 

profissão além de professor. 

O facto de exercerem outra atividade (função) para além do exercício da docência, 

revela, da parte de alguns professores, interesse em assumir funções de coordenação na 

Educação do Campo dos municípios da região em que estão inseridos, dando, assim, o seu 

contributo. Nesse aspeto, as diferentes práticas e reflexões construídas no âmbito da Educação 

do Campo, representam uma ajuda importante para a construção de uma escola do campo, 

como defendem Arroyo (2006a), Hage (2012) e Molina (2012). 

Contudo, embora a formação tenha possibilitado aos professores responder a outras 

necessidades da Educação do Campo, nos municípios da região, principalmente no que diz 

respeito ao trabalho pedagógico das escolas do campo, colaborando com os seus pares, esta é 

uma situação que pode dificultar a construção de uma identidade profissional de professor e, 

sobretudo, de professor de EJA do campo. É fundamental prestar particular atenção à 

especificidade da formação deste tipo de profissionais, pois, como alerta Arroyo (2006a, p. 

22) “se esse perfil de educação de professores não for bem conhecido, dificilmente estaremos 

formando um educador desses jovens e adultos”. 

No que diz respeito à formação contínua, o Gráfico 10, revela que 87% dos 

participantes tiveram formação contínua, ao nível da Pós-Graduação em EJA, Educação do 

Campo e Educação Ambiental, e apenas 13% não tiveram ainda a oportunidade de participar 

de uma Pós-Graduação. Os que declararam ter participado de formação contínua, fizeram-no 

como forma de desenvolvimento profissional, aproveitando a oferta das Instituições de Ensino 

Superior da região, alguma gratuita, ou frequentando instituições particulares.  

Gráfico 10 - Professores com Pós Graduação 
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A percentagem de professores que ainda não frequentaram uma formação contínua, 

deve-se à falta de oportunidade, ou, melhor dizendo, à dificuldade em aceder a cursos de 

especialização, que decorrem, na sua maioria, aos fins-de-semana, nas sedes dos municípios 

da região, distando vários quilómetros das comunidades onde estes profissionais vivem e 

trabalham e relativamente aos quais as acessibilidades constituem um obstáculo quase 

intransponível.  

Embora a Educação do Campo exista há mais de uma década, mercê do empenho e 

da luta dos movimentos sociais pelo direito à educação básica de milhões de crianças, 

adolescentes, jovens e adultos do campo, precisa de ser reequacionada de forma a garantir 

mais programas e projetos de formação de professores, promovidos pelas secretarias estaduais 

e municipais, dos quais façam parte encontros, oficinas, dias de estudo programados e outras 

iniciativas afins. A questão que se coloca aqui é de “como equacionar e programar a inclusão 

nesses programas de formação específica dos profissionais que atuam ou atuaram na educação 

específica dos povos do campo, reconhecendo-os como sujeitos de políticas específicas de 

valorização e de formação” (Arroyo, 2012, p. 167). 

Arroyo (2006), Di Pierro (2005) e Soares (2008) caracterizam o professor da EJA 

como um profissional que possui uma formação geral, em cursos de graduação – Pedagogia 

ou licenciatura; porém, os dados obtidos no decorrer desta investigação, mostram que os 

professores participantes são todos egressos de uma mesma Licenciatura específica para os 

Professores do Campo, que, no entanto, não se destina especificamente à área da EJA. Por 

isso, levou-se a cabo uma investigação para determinar se a Licenciatura do Campo, por se 

tratar de uma formação específica, se aplica a outras especificidades do campo como a EJA.  

Os dados obtidos através das respostas ao questionário, por parte dos participantes, 

no que diz respeito à primeira dimensão de análise considerada - Quem sabe e de onde sabe? 

– permitem construir o perfil dos professores egressos do Curso de Licenciatura em Educação 

do Campo de um campus do Instituto Federal de Educação, que atuam na EJA, no interior da 

Amazônia Paraense. Dele fazem parte as suas construções históricas, enquanto sujeitos que 

moram e trabalham no campo, as experiências pessoais e profissionais, o tempo de docência 

no campo e na EJA, bem como a formação inicial e contínua, no processo educativo dos 
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sujeitos do campo, nas suas práticas educativas e culturais, relativamente às quais são 

simultaneamente sujeitos e protagonistas. 

O perfil dos Professores do Campo de EJA para que apontam os dados obtidos 

espelha o pensamento de Freire (2000), para quem o ser humano é, naturalmente, um ser 

interventivo, que deixa, no mundo, não uma pegada de objeto, mas a sua marca de sujeito 

protagonista, obreiro da sua história em que socialmente se faz e se refaz.  

Em síntese, a imagem do professor-camponês, que caracteriza o perfil dos 

professores egressos do curso, é objetivada em torno de duas ideias centrais: é camponês 

porque se encontra imerso nas dinâmicas e lógicas da realidade do campo; escolhe ser 

professor como forma e estratégia de garantir a sua permanência e a da sua família no campo. 

A primeira objetivação, ser “camponês”, é justificada, nos depoimentos, pelos 

seguintes argumentos: a) entrada tardia na escola; b) vivência da cultura no quotidiano do 

campo, c) estabelecimento de relações de parentesco; d) vivência das realidades campesinas; 

e) partilha das mesmas situações do campo. Quanto à segunda, ser “professor”, tem a ver 

com: a) condições de trabalho, com falta de infraestruturas e com dificuldades de acesso; b) 

identificação com a profissão, na própria comunidade; c) exercício de outras funções; d) tipo 

de contrato de trabalho; e) desvalorização do trabalho na EJA do campo, f) perseverança em 

permanecer e viver no campo. 

A Figura 13 ilustra as questões até aqui abordadas, a que se somam outras, 

reveladoras das representações sociais construídas e que circulam no interior do curso de 

formação de professores de Licenciatura em Educação do Campo, que dizem respeito à 

primeira dimensão de análise – quem sabe e de onde sabe. 
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Figura 13 - Teia Representacional da Primeira Dimensão de Análise. 
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Seguidamente, apresentar-se-á a segunda dimensão de análise, onde se procura dar 

resposta às questões: O que se sabe e como se sabe – relativamente ao Curso de Licenciatura 

em Educação do Campo frequentado pelos professores egressos que lecionam a EJA, nas 

escolas do campo. 

6.2. Segunda Dimensão – O que sabe e como se sabe?  

Nesta segunda dimensão, debruçar-nos-emos sobre os depoimentos dos professores 

egressos, que constituem a amostra, obtidos através das entrevistas semiestruturadas. A 

análise teve como princípio norteador a questão de partida relacionada com essa dimensão: 

quais os sentidos e significados do Curso de Licenciatura em Educação do Campo construídos 

pelos professores egressos? 

A fim de descortinar as linhas que orientam o processo de formação inicial dos 

Professores do Campo, face a uma formação específica através da Licenciatura em Educação 

do Campo, partiu-se do princípio de que era importante compreender o que o Curso 

representou para cada sujeito, que sentidos e significados lhe atribuíam. 

Em concordância com os pressupostos de Bardin (2015), adotou-se os procedimentos 

que correspondem à terceira fase do processo de análise de conteúdo, isto é, às inferências e 

interpretações dos conteúdos dos depoimentos, que foram tratados recorrendo-se ao 

agrupamento das similaridades de conteúdo semântico das respostas dos egressos. Assim, em 

primeiro lugar, foram organizadas as unidades de registo (fase de pré-análise) e em segundo 

lugar, foram identificados os excertos que representavam as similaridades. Esse procedimento 

permitiu a organização sintética dos conteúdos semânticos. 

Partiu-se, portanto, da ideia de que os conteúdos dos depoimentos revelam imagens 

que organizam o campo simbólico dos significados das representações sociais dos egressos 

sobre o curso de Licenciatura em Educação do Campo; na medida em que os referidos 

conteúdos assumem resumidamente o significado dominante, manifestado nas entrevistas, 

passam, em termos da análise, a fornecer os elementos constitutivos das Representações 

Sociais, ou seja, as objetivações e as ancoragens. 

Para responder à segunda dimensão das Representações Sociais, em que se procurava 

identificar o que sabem os alunos sobre o curso de Licenciatura em Educação do Campo e 

como chegaram a esse conhecimento, tendo estabelecido, a priore, o sentido e significado do 
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Curso de Licenciatura em Educação do Campo para os professores egressos como categoria 

de análise, organizou-se os depoimentos dos professores, relativamente ao curso, em quatro 

subcategorias analíticas, inscritas como objetivações, no campo da TRS:  

• o curso como oportunidade; 

• o curso como identificação pessoal e profissional; 

• o curso como formação diferenciada e reconhecimento profissional; 

• o curso como relação necessaria Teoria e Prática 
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6.2.1. Os sentidos e significados construídos sobre o Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo pelos professores egressos. 

 6.2.1.1. O Curso como Oportunidade 

Nesta subcategoria, enquadram-se os depoimentos dos professores egressos 

relativamente à razão ou razões pelas quais resolveram frequentar o curso de Licenciatura em 

Educação do Campo. Os egressos enfatizam maioritariamente o curso como uma 

oportunidade relevante de adquirirem uma formação inicial mais próxima da realidade dos 

professores que já exerciam a docência no campo.  

(...) Foi uma oportunidade que eu tive, que antes da graduação eu trabalhava no 

campo mas não tinha, não era focado para o campo, então quando apareceu essa 

oportunidade eu peguei logo e que foi muito bom, contribuiu muito pra mim. (PE 01). 

(...) a Licenciatura em Educação no Campo, me chamou muita atenção e assim 

acreditei que seria algo diferente e exatamente o que a gente precisa enquanto educadora do 

campo, mas por essa questão mesmo de pensar a escola do campo a partir dos seus sujeitos, 

dos seus saberes e foi exatamente isso. (PE 04). 

(...) A primeira impressão que ficou, Educação do Campo é por conta que nós, 

professores que trabalhamos na Educação do Campo, nas escolas do campo, não tínhamos 

uma formação, vamos dizer assim, adequada pra atender essa modalidade, esse sujeito, então 

quando surgiu a Educação do Campo, nós fomos as primeiras pessoas a adentrar no curso, a 

fazer a inscrição, por conta também que nós não tínhamos uma graduação específica, 

principalmente pra educação no campo. (PE 08). 

(...) É uma das razões que me levou a cursar a optar pelo curso de licenciatura em 

Educação do Campo foi justamente buscar formação especifica haja vista que eu sou 

educador e trabalho em escolas do campo, há mais de sete anos, há sete anos e senti essa 

necessidade de uma formação especifica por essa razão optei em cursar fazer o curso voltado 

para Educação do Campo. (PE 11). 

(...) Como a gente já trabalha no campo, as formações não era assim muito 

suficiente pra que a gente pudesse formar as pessoas que já estão no campo por exemplo, 
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então como surgiu a oportunidade de ir pro programa. (...) eu acredito que foi muito valido e 

foi uma experiência bastante boa pra que a gente pudesse permanecer com essa sabedoria no 

campo. (PE 14). 

(...) Pensei nesse curso do campo. (...) por ser um sujeito uma pessoa oriunda do 

campo e eu tinha muitos sonhos a realizar principalmente com esse público que é a minha 

cara, que é o pessoal do campo, então a gente continua ainda se qualificando nessa 

Educação do Campo para dar uma Educação do Campo de mais qualidade pra esse sujeito 

que muito espera por nós. (PE 16) 

O argumento da falta de oportunidade está, em parte, relacionado com o que 

efetivamente sucede na Amazónia, onde uma grande parcela da população não consegue 

vaga, no ensino superior; de um modo geral, são sujeitos marcados por diferentes processos 

de exclusão que impossibilitam e/ou atrasam, de forma significativamente, o seu direito a 

frequentarem uma universidade.  

(...) A razão pelo qual eu fiz foi pelo fato da minha história de vida estar relacionada 

com o campo, na verdade estar dentro desse contexto do campo né e de ter vivenciado essa 

situação de exclusão de acesso da educação. (PE04)  

Deste modo, é legítimo considerar que os professores oriundos do campo, que 

frequentaram até ao magistério da escola normal para exercer a docência, são capazes de 

definir o curso de Licenciatura em Educação do Campo como uma oportunidade, uma vez que 

a referida oferta foi direcionada para os professores que trabalham no campo, através de um 

programa específico de formação de professores, o PROCAMPO. 

A construção da ideia de que o Curso se constituiu como uma oportunidade é 

reafirmada nos depoimentos dos professores quando apresentam os argumentos que explicam 

a escolha do referido curso: 

(...) A princípio foi a carência de ter uma graduação, depois que eu tive contato com 

o curso que eu comecei a cursar e conheci o curso eu passei a me encantar, gostar da 

proposta do curso e aí o curso acabou me influenciando, eu gosto muito da proposta (...) essa 

questão de trabalhar mesmo a questão da realidade do aluno, a princípio foi ter uma 
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graduação aí quando eu passei a ter contato com o curso eu vi que, era além de ter uma 

graduação, poder contribuir, trabalhar a realidade do aluno essa questão toda. (PE 06). 

 (...) No primeiro momento foi uma oportunidade de cursar o nível superior né, que 

até o momento eu não tinha conseguido e quando eu vi que o edital era só pra professor que 

atuava no campo, aí eu resolvi cursar. (PE 09). 

(...) Eu acho que é uma oportunidade para aqueles que não tiveram acesso no tempo 

ideal de estudar, é uma oportunidade onde muitos aproveitam essa oportunidade. (PE 10). 

As experiências desses professores, antes da entrada no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, reforçam a discussão acerca da necessidade de uma formação de 

professores específica para os povos do campo, em função das representações sociais que se 

foram construindo em torno dessa formação, sustentadas na ideia de oportunidade, mudança, 

envolvimento, da vivência no campo, quer para os professores, quer para as escolas do 

campo. 

Estudos como os de Arroyo (1999) e Hage (2005) têm demonstrado que grande parte 

dos/as professores/as do campo tem poucos anos de escolaridade e possui apenas o ensino 

normal (magistério). Mesmo o curso de Licenciatura em Educação do Campo, com uma 

oferta de sessenta (60) vagas, representou uma oportunidade ao alcance de poucos, tendo em 

conta a procura por parte dos muitos professores que não tiveram a oportunidade de entrar 

nesse processo seletivo, em 2009 (aproximadamente 600 professores da região inscritos, de 

acordo com o registo da instituição). Este quadro torna mais óbvia a necessidade de adoção de 

políticas públicas educativas que assegurem o acesso ao ensino superior e garantam aos 

professores uma formação que contribua para o desenvolvimento do campo.  

Para Farias (2009, p. 93), formar Professores do Campo “é fortalecer não só o 

campo, mas um novo projeto de sociedade que ele propõe”. Autores como Arroyo (2009), 

Caldart (2009) ou Molina (2009) defendem que a formação de Professores do Campo é um 

direito que deve ser ressignificado e reposto, com maior abrangência, na perspetiva dos 

fundamentais direitos sociais e humanos. Particularmente no âmbito da formação inicial, 

Moita (2013) propõe uma reflexão acerca da sua eficácia, bem como acerca da diversidade 

dos contextos em que a ação educativa se desenvolve.  
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O contexto das construções simbólicas e representacionais em torno do curso, mais 

particularmente, em relação à oportunidade, está, então, relacionado com o reconhecimento 

do professor do campo, os efeitos das práticas, e a visão dos saberes do campo, entre outros 

fatores que confirmam os efeitos positivos da formação para os professores egressos. O curso 

representa, para eles, a oportunidade de acesso ao Ensino Superior e a correspondente 

melhoria da qualidade da Educação do Campo.  

Representa, igualmente, a possibilidade de construção de um vínculo identitário com 

o campo (Arroyo, 2011), tendo em conta as vivências, nos contextos e experiências dos 

sujeitos. Daí que Molina (2011b, p. 353) considere que esta licenciatura, “tem relevante papel 

de contribuir com a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem dos sujeitos do 

campo”. A que se pode juntar a noção de educação e formação para a libertação, contra a 

opressão, principalmente dos sujeitos do campo (Freire, 1987). 

De acordo com Guareschi (2007), Jodelet (2005) e Moscovici (2007), as 

representações que se constituíram ao longo do curso e após a conclusão do mesmo, que se 

traduzem numa oportunidade elevada na vida destes profissionais da Educação do Campo, 

tanto no aspeto pessoal como profissional, são explicadas pelas dimensões simbólica e social 

que se constroem na perspetiva da realidade comum a um grupo, ou seja, das suas 

consensualidades. Partem do entendimento de que, após a formação docente, isto é, das 

influências teóricas proporcionadas pelo Curso de Licenciatura em Educação do Campo, os 

professores acrescentam outros elementos aos sentidos construídos em torno da definição da 

Educação do Campo, como se verá, a seguir. 

 6.2.1.2. O Curso como Identificação Pessoal e Profissional 

O Curso como identificação pessoal e profissional envolve valores, estando, 

portanto, relacionado com o vínculo identitário que os professores egressos estabelecem com 

o campo. Logo, o sentido e significado atribuídos ao curso permitiram a identificação e 

análise dos elementos simbólicos que favoreceram a identificação dos entrevistados como 

Professores do Campo.  
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Nos depoimentos que se constituem como corpus de análise dessa objetivação, 

procurou-se identificar em que medida o curso correspondeu, ou não, às expectativas dos 

egressos, no que diz respeito à formação da sua identidade de professor do campo:  

(...) Sim, com certeza. (...) na questão da pratica mesmo, prática de ensino, na 

prática pedagógica, ele contribui no sentido assim de fazer a gente refletir sobre nossas 

ações em sala de aula, no fato assim de trabalhar algo que realmente fique com o aluno, algo 

que esse aluno possa no futuro viver com essas informações, a Educação no Campo acabou 

contribuindo nesse sentido. (PE 01). 

(...) Com certeza sim. Primeiramente porque o curso como eu falei ele é focado para 

o campo, ou seja, tá falando a minha língua, sabe? Além das experiências que a gente tem no 

campo, o curso praticamente ele veio contribuir demais, ele ajudou a gente dentro da nossa 

comunidade no local de trabalho. (PE 02). 

(...) Sim. (...) A partir da licenciatura eu mudei totalmente a minha maneira de agir 

dentro de sala de aula, eu vi que pra criança não era tão importante, eu estar ligada 

basicamente ao livro didático. (...) eu já comecei a trabalhar novidades que seriam assim(,..). 

era o dia a dia deles. (...) trazer a realidade deles pra sala de aula era novidade, porque 

todos os professores trabalhavam como eu fui formada anteriormente, desconectado 

totalmente, então realmente teve uma diferença muito grande de antes que eu não tinha o 

curso de licenciatura em Educação do Campo e depois. (PE 05). 

(...) Sim, em nenhum momento eu me arrependo de ter optado por Educação do 

Campo, acho que foi pra além da formação pedagógica, mas nos ajudou também a atuar de 

forma mais clara com os movimentos as organizações sociais ele também nos ajudou a 

entender a escola do campo como um conjunto aí pensando no projeto politico pedagógico, 

as ações que podem ser desenvolvidas entre escola e comunidade, as parcerias, a 

licenciatura em Educação do Campo (...) além da formação pra licenciatura. (...) ela também 

nos ajuda na formação da gestão, da administração, dos grupos de mulheres, dos 

movimentos sociais, eu acho que esse olhar mais específico pra Educação do Campo mas nos 

diversos campos eu me apaixonei, foi muito bom, não tenho nenhuma reclamação pra fazer. 

(PE 07). 
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(...) Sim. Por conta de que nós, com a experiência que nós tínhamos em sala de aula, 

a gente fez um atrelamento da prática com a teoria, uma vez que nós tínhamos a prática, mas 

não tínhamos um suporte, subsídios, pra tá lidando com esse público, e aí o curso ele veio 

assim somar, veio complementar uma deficiência que nós tínhamos na Educação do Campo. 

Nós tínhamos um conhecimento da teoria, mas na prática a gente acabou tendo um 

riquíssimo leque de opções pra gente tá levando aos nossos alunos, somando com as 

experiências que eles já traziam de casa. (PE 08) 

(...) Sim, correspondeu bastante haja vista que o curso ele trouxe assim uma nova 

estrutura curricular, estrutura essa que se tratou muito de se trabalhar a realidade do sujeito 

do campo. (...) permitiu realizar uma série de atividades voltadas a contemplar os valores e a 

realidade dos sujeitos do campo. (...) o quanto o campo é provido de valores que até então 

nós educadores do campo desprezávamos esses valores, esses saberes então isso foi 

interessante, foi legal uma vez que nós podemos visualizar, dar visibilidade, dar valor a esses 

saberes e trazer esses saberes para o quotidiano da prática docente. (PE 11). 

 (...) Sem dúvida, esse curso veio em uma hora correta (...) aperfeiçoou o nosso 

conhecimento (...) metodologia pra trabalhar com essas pessoas e hoje partindo desse curso 

de Educação do Campo podemos dizer que nos qualificamos mais ainda para atendê-los no 

campo. (PE 16). 

Partindo do pressuposto de que os professores destacam, nos seus depoimentos, 

acerca dos seus processos formativos, acrescenta elementos que fortalecem, ou não, o vínculo 

identitário da docência, concluiu-se que os processos de identificação são marcados pelo 

reconhecimento, por parte da maioria dos professores egressos, de que o curso correspondeu 

às suas expectativas quanto a uma formação específica para a atividade de professor do 

campo. Com efeito, os sujeitos que compõem a amostra expressaram a opinião que o curso 

teve o condão de fazê-los rever as suas práticas, aproximar a sua atividade como docentes da 

realidade do campo, ganhar maior autonomia em relação ao livro didático, e, não menos 

importante, deu-lhes uma nova compreensão conceptual acerca do campo e dos seus sujeitos, 

favorecendo a inserção ou ampliação das suas participações na comunidade e nos movimentos 

sociais. 
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De referir, que, entre os depoimentos dos professores entrevistados, houve dois que, 

embora reconheçam a importância do curso, enquanto proposta especificamente voltada para 

a formação de professores com vínculo identitário com o campo, apontam dois aspetos menos 

positivos desse processo: a) limitações conceptuais dos professores que ministraram o curso; 

b) distanciamento da perspetiva do curso relativamente ao seu trabalho docente:  

(...) Correspondeu em algumas disciplinas, outras não correspondeu, porque eu 

acho que devido a falta de preparação de alguns professores, mas no final ele foi bem 

mesmo, bem mais superado, porque no início a gente não conseguia, tanto é que eu não sabia 

como eu ia por exemplo aplicar essa teoria ao campo. (...) já pro final do curso foi quando 

ele me despertou mais um pouquinho isso entendeu? Então já no final do curso eu disse “não 

é esse curso mesmo que eu queria, foi sempre esse que eu quis pra minha vida!”, tanto é que 

hoje eu tô cursando uma especialização em Educação no Campo. (PE 03). 

(...) Correspondeu apesar de eu não ter assim... colocar o que eu estou trabalhando, 

eu não estar envolvido em nenhum projeto digamos que é proposta do curso que me formei, 

mas com certeza. (PE 06). 

 Não obstante as limitações apontadas, os entrevistados reconhecem que o processo 

de identificação se constitui na materialidade das experiências que lhes possibilitam o 

fortalecimento da identificação, a partir dos atos atribuídos e de pertença (Dubar,1997). 

A maioria dos professores crê que o curso está diretamente ligado com o que cada 

um carrega consigo como bagagem cultural, a partir das experiências e vivências no campo e 

nas suas escolas, seja como aluno, ou como docente antes de ingressar no curso. 

(...) Eu acredito que nós tivemos na formação a história de vida eu acho que foi um 

momento muito significante pra esse escutar eu acho que essa sensibilidade pra escuta pro 

diálogo, a graduação ela nos ajudou muito, da mística a licenciatura nos possibilitou viver 

vários momentos de mística da sensibilidade mesmo de escutar, do trabalho conjunto, do 

trabalho coletivo, esta necessidade de ir além da escola, de sair da escola e ir até a 

comunidade, de escutar a comunidade, construir essas relações, da organização da escola 

com a comunidade dessa parceria, a partir das vivências, das experiências da licenciatura 

em Educação do Campo. (...) ela foi uma Educação de Jovens e Adultos também porque 

aqueles que estavam na licenciatura eles eram jovens a minoria, mas a maioria eram adultos 
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que vieram pra graduação então ela também foi uma Educação de Jovens e Adultos e vindo 

pra licenciatura esses jovens e adultos que vieram dos diversos municípios a maioria com 

experiência no campo eles também trouxeram essa prática que acontece na EJA eles também 

trouxeram para graduação nós também levávamos e era uma troca de experiências, a gente 

dialogava os conteúdos científicos com os saberes das nossas práticas, das nossas realidade, 

eram os saberes diversos que enriqueciam a licenciatura enriqueciam o curso a partir da 

vivências então a licenciatura ela também era Jovens e Adultos e aí com vários saberes, com 

vários fazeres que eram dialogados em sala de aula e aí construído e levado para o cientifico 

e foi um dialogo entre o saber cientifico e o saber tradicional trazido das vivências. (PE 07). 

Na licenciatura a gente conseguiu além de fortalecer e ter certeza da nossa atuação 

no campo dessa identidade que a gente já traz por ser filho de agricultor, por ter atuado 

também na agricultura familiar ela dá mais esse significado que é trazer essa relação mas 

entender isso teoricamente, quem é que discute isso, onde é que esta embasado essa 

Educação do Campo, esse foi um salto muito grande principalmente pra mim na minha 

formação esse foi um salto de fortalecimento na identidade daquilo que a gente faz que não é 

só pelo sangue, pela opção pela ideologia, mas tem autores, tem escritores, que também já 

discutem isso, acho que esse fortalecimento com a troca de experiências com outros e outras 

que já atuam também nessa perspectiva, participar dos fóruns, de seminários de debate, nós 

participamos do Encontro Nacional de Educação do Campo e aí com as figuras da Educação 

do Campo como a Roseli Caldart, com a Mônica Molina com grandes figuras, Salomão 

Hage, então com grandes figuras, grandes estudiosos e militantes da Educação do Campo eu 

acho que isso aí também nos ajudou muito nesse formação, nessa opção mesmo de dizer que 

nós estamos no caminho certo e precisamos nos organizar e lutar mais pra que outros 

também tenham acesso a essa formação, essa formação que é o diferencial. (PE 07). 

Essa bagagem está relacionada com as histórias de vida desses profissionais e serviu 

de ponto de partida à reflexão sobre o modo de fortalecer um curso que, numa realidade como 

a da Amazónia paraense, no que toca à formação de professores, é essencial, agregando, 

sobretudo, elementos da cultura dos povos do campo, a sua diversidade, histórias e saberes. 

Na subcategoria identificação pessoal e profissional, os entrevistados relacionam 

diretamente a sua identificação como professor do campo a um sentimento de pertença 

(Dubar, 1997), uma relação dialética com o local onde trabalham e com o qual se identificam.  
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(...) Sim, bastante, toda a minha infância, toda a minha vida eu vim da agricultura, 

eu vim do interior, então com o curso eu me identifiquei porque eu trabalhava com essas 

pessoas, com essas crianças que também faziam parte dessa realidade de onde eu vim, então 

com isso era mais fácil em me identificar com elas entende-las, trabalhar de forma que não 

ficasse só no ABC ali no aprendizado deles mas que fosse estendido para a família, pro 

trabalho né. (PE 12). 

(...) Sim, muito, nossa, foi um divisor de águas na minha vida, de até sobre refletir 

sobre a minha própria comunidade, sobre os saberes, sobre a história dos sujeitos, da cultura 

local e o quanto isso é importante de estar presente nos espaços da escola e que a escola não 

tá desvinculada com a vida do sujeito no campo né, muitas vezes a gente pensa a escola e a 

comunidade, mas a escola é comunidade e a comunidade precisa ter essa relação intima com 

a escola, o conhecimento escolar não é mais que o conhecimento que a gente constrói fora 

dos espaços de sala de aula. (PE 04). 

E com a atividade, a função, que desempenham, quando assumem o seu papel de 

professores do campo, com todas as especificidades que isso envolve. 

Significa...é.…olha tantas coisas (...) que a gente não sabe nem por onde começar, 

primeiro eu acho que significa uma oportunidade única pra estar contribuindo com a 

educação local. (PE 04). 

Precisa ter sensibilidade o professor pra atuar (...) de modo especifico no campo ele 

precisa ter sensibilidade pras situações ele precisa considerar e respeitar os saberes locais e 

precisa ter um olhar que não é só pro campo mas aí nessa especificidade do campo que a 

gente atua ele precisa ter esse olhar humanizado pra educação, pras pessoas, entendendo as 

relações, entendendo as necessidades das pessoas, ela precisa ser sensível, essa educação 

humana que precisa muito hoje que não vai de cima pra baixo mas que é uma educação que 

se dá no dialogo, se dá na coletividade, no respeito (...) ver o campo como um lugar de 

vivência, um lugar de construção e como a melhor opção pra se viver. (...) precisa ter esse 

olhar de muito carinho com o campo e de compromisso com o que faz. (PE 07). 

As representações sociais dos Professores do Campo são apresentadas na sua relação 

com os processos identitários e com os movimentos de identificação que compõem a 

construção da identidade profissional como professor do campo (Souza Placco, Villas Bôas & 
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Sousa, 2012), não esquecendo que a sua função é a “de metabolizar a novidade, 

transformando-a em substância para alimentar nossa leitura de mundo, [e] assim incorporar o 

que é novo” (Arruda,1998, p.72).  

Relativamente a esta questão, Jovchelovitch (1995, p. 78) afirma que “é através da 

atividade do sujeito e da sua relação com outros que as representações têm origem, 

permitindo uma mediação entre o sujeito e o mundo que ele ao mesmo tempo descobre e 

constrói”. Portanto, em relação à formação dos Professores do Campo, a identificação pessoal 

e profissional ganha substância com a entrada destes profissionais no curso de Licenciatura 

em Educação do Campo, aliada a outros dois pontos relevantes que serão objeto de análise a 

seguir. 

 6.2.1.3. O Curso como Formação Diferenciada e Reconhecimento Profissional 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo, pensado e projetado para o 

contexto social do campo, possui muito do que são as representações dos professores 

egressos, e é procurado tanto devido às necessidades que se fazem sentir na realidade 

campesina, como por outras razões que têm que ver com os sujeitos que concluíram o curso e 

estão a exercer a sua atividade no campo.  

A questão sobre a procura de uma formação específica parte da compreensão que a 

formação do professor que atua nas escolas do campo tem que ser diferente da do professor 

que leciona nas escolas da cidade, e diferente da conceção da escola ruralista, como nos dizem 

Arroyo, Caldart & Molina (2009, p. 13): “quanto mais se afirma a especificidade no campo 

mais se afirma a especificidade da educação e da escola do campo.” Ora, essa especificidade 

só será garantida através da formação. 

(...) seria uma das marcas de especificidade da formação: entender a força 

que o território, a terra, o lugar tem na formação social, política, cultural, identitária 

dos povos do campo. Sem as matrizes que se formam sem entender a terra, o 

território e o lugar como matrizes formadoras, não seremos capazes de tornar a 

escola um lugar de formação. A articulação entre o espaço da escola e os outros 

espaços, lugares, territórios onde se produzem, será difícil sermos mestres de um 

projeto educativo. A compreensão da especificidade desses vínculos entre território, 

terra, lugar, escola é um dos componentes da especificidade da formação de 

educadoras e educadores do campo (Arroyo, 2007, p. 163). 
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Esta questão tem vindo a criar uma consciência de que a especificidade da formação 

de Professores do Campo deve ser garantida nos programas de formação. O processo pelo 

qual esse direito tem sendo vindo a ser consolidado deve incluir “as especificidades de seus 

sujeitos concretos, dos coletivos sociais históricos que são titulares desses direitos” (Arroyo, 

2007, p 165). Nesta perspetiva, a exigência quanto a uma formação específica dos 

profissionais do campo deve ser compreendida no próprio processo de formação, como 

garantia dos direitos na especificidade dos seus povos. 

Isso mesmo pode ser confirmado nos depoimentos dos professores egressos: 

Com certeza, tanto é, o curso é tão bom, proporcionou tantas coisas novas pra 

gente, que eu tô fazendo a especialização de novo em Educação do Campo, porque eu gostei 

muito do curso, e essas experiências a gente passa a perceber de acordo com o que a gente 

trabalha na escola, tipo assim, eu vejo a minha experiência, que eu passo a perceber ela em 

relação ao outro professor que vai da cidade, tanto é que a gente fica parado e fica pensando 

“meu Deus, mas esse professor não tem a Educação do Campo e trabalha na escola do 

campo”, eu sei que ele já tem uma certa experiência ou seja uma formação pra trabalhar 

com esse povo, mas não é igual o povo que trabalha no campo , que a gente sabe o quanto foi 

importante, o quanto as experiências contribuíram para este curso, para nossa formação 

para atuar com este povo do campo, é respeitando a identidade desse povo, a diversidade que 

tem esse povo da Amazônia dentro do campo. (PE 01). 

A questão da especificidade, no depoimento dos entrevistados PE 02 e PE 03, é 

marcada por dois aspetos: a) o aluno deve ser entendido como protagonista (participante do 

processo); b) O conhecimento da escola do campo está diretamente relacionado com o uso 

social do saber, de forma interdisciplinar, e por área de conhecimento. 

(...) Com certeza. Até pra gente refletir sobre a nossa atuação. Se for fazer uma 

reflexão depois do curso e antes do curso tem uma diferença muito grande, assim, como era a 

metodologia antes do curso, eu passei por várias mãos de vários professores, então eu me 

espelhava naquele professor para ministrar minhas disciplinas e depois disso não eu passei a 

ver que a gente poderia fazer alguma coisa assim mais dinâmica, uma coisa assim que 

envolvesse os alunos realmente, que é aquela questão assim de fazer trabalhos para que o 

aluno fale, são coisas assim que aparentemente é simples, mas que eles acabam falando 
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bastante daquilo, que é o seu dia-a-dia, sua vivência, então produzir textos a partir disso aí, 

dessas vivências, histórias de vida, então são coisas assim que tem o resultado muito positivo, 

uma coisa é você falar daquilo que você vive, outra coisa é aquilo que você só imagina como 

deve ser. (PE 02). 

(...) Sim, lógico que sim. Porque alguns cursos, por exemplo, não sei como é o curso 

de pedagogia, letras, ele não mostra a vivência e o curso de Educação do Campo veio com a 

teoria da gente mostrar a realidade, por exemplo, dos sujeitos, tudo que a gente aprende na 

sala de aula, você escreve, mas você não sabe, mas é conteúdo por conteúdo, e já o curso da 

Educação do Campo, ele me mostrou isso, que não basta só você escrever, se você não 

apresentar por exemplo a realidade. (...) se você não compartilhar com ele a realidade dele, 

ele não vai entender nada, ele vai continuar como o Paulo Freire dizia, uma educação 

bancária, só depositando e o aluno fica ali, ele copia, ele acha que ele escreveu no caderno, 

ele tá quite. (...) então o curso de Educação do Campo ele vem me mostrar isso, que não 

adianta você copiar e colar, copiou, o aluno colou e escreveu no caderno dele, mas não fez 

por exemplo aquele leque entre a teoria e a prática, a teoria tá lá e a prática dele da 

vivência, no dia-a-dia? Né, ele não sabe, porque por exemplo os professores de matemática, 

eles passam um monte de raiz quadrada, mas ele não ensina por exemplo, que a raiz 

quadrada ela serve pra muitas coisas. (...) relacionado com a vivência deles diária, então é 

isso que a Educação do Campo ela vem mostrar, você trabalhar não fora da realidade, mas 

dentro da realidade partindo do local onde você trabalha, você primeiro tem que mostrar pra 

eles ali o que é deles, pra depois eles entrarem, não é que aquele que passa na televisão 

global, a Europa, eles não possam conhecer, tem que ser mostrado, mas primeiro daqui. (PE 

03). 

Nesta lógica, há uma contraposição do modelo generalista de formação de 

professores, tomado como exemplo para discutir a questão da formação generalista, nas 

licenciaturas, no Brasil, quer para servir os povos do campo, na sua diversidade, quer para 

servir os jovens e adultos, na Educação Básica como um todo.   

Para Arroyo (2007, p. 167), nas políticas generalistas, relativamente à formação, “é 

questionado o protótipo de profissional único para qualquer coletivo e são questionadas as 

normas e diretrizes generalistas que apenas aconselham “adaptem-se” à especificidade da 

escola rural”. Ao nível das políticas públicas direcionadas para a especificidade da docência 
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na Educação do Campo, questiona-se os currículos dos cursos de formação, bem como as 

instituições formadoras que assumem a responsabilidade de oferecerem cursos específicos de 

formação de Professores do Campo, quer via Programas, quer de forma institucionalizada 

(curso regular).  

Neto (2011, p.36) considera que a conceção de educação, presente no curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, “deve romper com a velha lógica capitalista de 

fragmentação do conhecimento no campo – com vista para a produtividade”, uma vez que a 

intencionalidade do curso é trabalhar “as dimensões humanas, tendo por base a inserção 

crítica na realidade social” (ibid). 

Importa, portanto, afirmar a especificidade dos direitos coletivos, por meio de 

políticas afirmativas, na medida em que, de acordo com as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica, nas escolas do campo, no seu Artigo 13, a formação dos Professores do 

Campo influi nas condições fundamentais para o desenvolvimento real da escola do campo e, 

consequentemente, dos seus sujeitos. É, por isso, necessário ter presente e reafirmar as ideias 

que têm sido desdobradas, nesse sentido, da diferença da proposta de formação de 

professores, no âmbito da Educação do Campo, relativamente à Educação Rural, bem como 

das políticas de formação fomentadas nesse sentido (Arroyo, 2007, p. 175-176): 

a) Políticas que afirmem uma visão positiva do campo frente à visão ainda 

dominante do campo como forma de vida em extinção. Pensar a formação de 

educadoras e educadores como uma estratégia para reverter essa visão negativa que 

se tem do campo, da escola rural e dos professores rurais. Constituir um corpo de 

profissionais estável e qualificado pode contribuir para formar uma imagem 

positiva; 

 

b) Políticas de formação articuladas a políticas públicas de garantia de direitos. 

Colocar a educação não na lógica do mercado, nem • Políticas de formação 

articuladas a políticas públicas de garantia de direitos. Colocar a educação não na 

lógica do mercado, nem Políticas de formação de educadores(as) do campo das 

carências, mas dos direitos dos povos do campo: direito à terra, vida, cultura, 

identidade, memória, educação. Nessa lógica dos direitos, situa-se a dimensão 

política e pública da formação de profissionais; 
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c) Políticas de formação afirmativas da especificidade do campo. A 

especificidade das formas de produção da vida, da cultura, do trabalho, da 

socialização e sociabilidade traz inerente, como exigência, a especificidade dos 

processos de formação e de educação; consequentemente, a especificidade dos 

domínios, artes e saberes exigidos dos profissionais dessa educação. Sem uma 

compreensão bem fundamentada desses processos formativos específicos, não 

terão condições de ser educadores(as) dos povos do campo. 

 

d) Políticas de formação a serviço de um projeto de campo. Frente ao estilo de 

programas para suprir carências de formação titulação, as políticas encontrarão 

sentido se concebidas como parte de um projeto de campo no projeto de Nação. A 

pergunta “que projeto de formação?” tem que estar articulada a outras: que projeto 

de campo, de desenvolvimento económico, social, cultural do campo no grande 

projeto de nação. A fraqueza da educação rural, a falta de uma rede de escolas, de 

um corpo de profissionais é uma manifestação a mais do projeto de campo que o 

modelo de desenvolvimento teve e está construindo. A escola do campo e seus 

profissionais não se afirmarão se o projeto político for expulsar os povos do campo, 

expandir o agronegócio, acabar com a agricultura familiar. Sem gente não serão 

necessários educação, escolas, profissionais qualificados. 

 

e) Políticas de formação sintonizadas com a dinâmica social do campo. Diante 

da visão do campo como o acúmulo de carências a serem supridas, ou ecoa uma 

vida em extinção, ou como o agronegócio o compreende, sem gente, os 

movimentos sociais mostram um campo tenso, dinâmico, tanto no terreno da 

política, das resistências, da cultura e dos valores, como na presença de novos 

atores sociais. Nessa dinâmica estão sendo afirmados direitos aos territórios, à 

terra, à cultura e identidade, à educação. Nunca os direitos, com destaque à e 

identidade, à educação. Nunca os direitos, com destaque à educação, foram tão 

firmados no campo. Nessa dinâmica, adquire novos significados a construção do 

sistema escolar e de um corpo de educadoras e educadores capazes de intervir com 

profissionalismo nessa dinâmica. 

Nessa perspetiva, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo inscreve-se 

dentro dessa proposta inovadora de políticas de formação de professores, a partir das 

componentes curriculares diversificadas que abre e da possibilidade de fazer desse processo 
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de formação um espaço de conhecimento, produção e leitura da realidade campesina 

diferenciada, que prepara o professor para trabalhar por áreas de conhecimento e não, apenas, 

com disciplinas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Educação do Campo foi pensado e concebido 

para promover o desenvolvimento do campo brasileiro e voltado para a realidade campesina, 

tendo como elementos fundamentais, o trabalho, como um princípio educativo, e a inter e 

transdisciplinaridade, como alternativas para a Educação do Campo. A Figura 15 representa o 

“tronco curricular” do referido curso, que radica numa parceria entre as universidades e os 

movimentos sociais (a raiz) e se ramifica (“copa” da árvore) em desenvolvimento sustentável 

(Rocha, 2011). 

Nesta lógica, há uma contraposição do modelo generalista de formação de 

professores, tomado como exemplo para discutir a questão da formação generalista, nas 

licenciaturas, no Brasil, quer para servir os povos do campo, na sua diversidade, quer para 

servir os jovens e adultos, na Educação Básica como um todo.   

Para Arroyo (2007, p. 167), nas políticas generalistas, relativamente à formação, “é 

questionado o protótipo de profissional único para qualquer coletivo e são questionadas as 

normas e diretrizes generalistas que apenas aconselham “adaptem-se” à especificidade da 

escola rural”. Ao nível das políticas públicas direcionadas para a especificidade da docência 

na Educação do Campo, questiona-se os currículos dos cursos de formação, bem como as 

instituições formadoras que assumem a responsabilidade de oferecerem cursos específicos de 

formação de Professores do Campo, quer via Programas, quer de forma institucionalizada 

(curso regular).  

Neto (2011, p.36) considera que a conceção de educação, presente no curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, “deve romper com a velha lógica capitalista de 

fragmentação do conhecimento no campo – com vista para a produtividade”, uma vez que a 

intencionalidade do curso é trabalhar “as dimensões humanas, tendo por base a inserção 

crítica na realidade social” (ibid). 

Importa, portanto, afirmar a especificidade dos direitos coletivos, por meio de 

políticas afirmativas, na medida em que, de acordo com as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica, nas escolas do campo, no seu Artigo 13, a formação dos Professores do 
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Campo influi nas condições fundamentais para o desenvolvimento real da escola do campo e, 

consequentemente, dos seus sujeitos. É, por isso, necessário ter presente e reafirmar as ideias 

que têm sido desdobradas, nesse sentido, da diferença da proposta de formação de 

professores, no âmbito da Educação do Campo, relativamente à Educação Rural, bem como 

das políticas de formação fomentadas nesse sentido (Arroyo, 2007, p. 175-176): 

a) Políticas que afirmem uma visão positiva do campo frente à visão ainda 

dominante do campo como forma de vida em extinção. Pensar a formação de 

educadoras e educadores como uma estratégia para reverter essa visão negativa 

que se tem do campo, da escola rural e dos professores rurais. Constituir um 

corpo de profissionais estável e qualificado pode contribuir para formar uma 

imagem positiva; 

 

b) Políticas de formação articuladas a políticas públicas de garantia de direitos. 

Colocar a educação não na lógica do mercado, nem Políticas de formação de 

educadores(as) do campo das carências, mas dos direitos dos povos do campo: 

direito à terra, vida, cultura, identidade, memória, educação. Nessa lógica dos 

direitos, situa-se a dimensão política e pública da formação de profissionais; 

 

c) Políticas de formação afirmativas da especificidade do campo. A especificidade 

das formas de produção da vida, da cultura, do trabalho, da socialização e 

sociabilidade traz inerente, como exigência, a especificidade dos processos de 

formação e de educação; consequentemente, a especificidade dos domínios, artes e 

saberes exigidos dos profissionais dessa educação. Sem uma compreensão bem 

fundamentada desses processos formativos específicos, não terão condições de ser 

educadores(as) dos povos do campo. 

 

d) Políticas de formação a serviço de um projeto de campo. Frente ao estilo de 

programas para suprir carências de formação titulação, as políticas encontrarão 

sentido se concebidas como parte de um projeto de campo no projeto de Nação. 

A pergunta “que projeto de formação?” tem que estar articulada a outras: que 

projeto de campo, de desenvolvimento económico, social, cultural do campo no 

grande projeto de nação. A fraqueza da educação rural, a falta de uma rede de 

escolas, de um corpo de profissionais é uma manifestação a mais do projeto de 

campo que o modelo de desenvolvimento teve e está construindo. A escola do 
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campo e seus profissionais não se afirmarão se o projeto político for expulsar os 

povos do campo, expandir o agronegócio, acabar com a agricultura familiar. Sem 

gente não serão necessários educação, escolas, profissionais qualificados. 

 

e) Políticas de formação sintonizadas com a dinâmica social do campo. Diante 

da visão do campo como o acúmulo de carências a serem supridas, ou ecoa uma 

vida em extinção, ou como o agronegócio o compreende, sem gente, os 

movimentos sociais mostram um campo tenso, dinâmico, tanto no terreno da 

política, das resistências, da cultura e dos valores, como na presença de novos 

atores sociais. Nessa dinâmica estão sendo afirmados direitos aos territórios, à 

terra, à cultura e identidade, à educação. Nunca os direitos, com destaque à 

educação, foram tão firmados no campo. Nessa dinâmica, adquire novos 

significados a construção do sistema escolar e de um corpo de educadoras e 

educadores capazes de intervir com profissionalismo nessa dinâmica. 

Nessa perspetiva, o Curso de Licenciatura em Educação do Campo inscreve-se 

dentro dessa proposta inovadora de políticas de formação de professores, a partir das 

componentes curriculares diversificadas que abre e da possibilidade de fazer desse processo 

de formação um espaço de conhecimento, produção e leitura da realidade campesina 

diferenciada, que prepara o professor para trabalhar por áreas de conhecimento e não, apenas, 

com disciplinas. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Educação do Campo foi pensado e concebido 

para promover o desenvolvimento do campo brasileiro e voltado para a realidade campesina, 

tendo como elementos fundamentais, o trabalho, como um princípio educativo, e a inter e 

transdisciplinaridade, como alternativas para a Educação do Campo. A Figura 15 representa o 

“tronco curricular” do referido curso, que radica numa parceria entre as universidades e os 

movimentos sociais (a raiz) e se ramifica (“copa” da árvore) em desenvolvimento sustentável 

(Rocha, 2011). 
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Figura 15 - Tronco curricular da Licenciatura em Educação do Campo 

De acordo com Rocha (2011, p. 50), a Formação Básica compreende a formação 

necessária para professor do campo exercer a atividade nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (confere uma habilitação de professor multidisciplinar na Educação Básica). A 

Formação Específica é orientada por área de conhecimento em Ciências da Vida e Natureza, 

ou em Ciências Sociais e Humanidades; em Línguas, Artes e Literatura ou em Matemática, 

nas séries finais dos ensinos Fundamental e Médio. A Formação Integradora pretende 

responder à questão de como uma determinada área do conhecimento pode dialogar com 

outras áreas, visando construção de um sistema educativo articulado com os interesses dos 

sujeitos do campo. Os Quadros 9 e 10 apresentam a organização curricular do curso: 
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Quadro 9 - Conteúdos do curso de acordo com o Parecer CNE/CP 9/2001. 

Componentes 

1. Conteúdos académicos, científicos, culturais e artísticos: específicos da área do 
conhecimento. 

2. Conteúdos académicos, científicos, culturais e artísticos: específicos 
relacionadas ao campo. 

3.Atividades de enriquecimento académico, científico, cultural e artísticos: 
formação pedagógica. 

4.Prática de ensino. 

5.Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Para responder às necessidades desta formação, os conteúdos foram organizados em 

áreas do conhecimento e por eixo Educação do Campo. 

Quadro 10 - Áreas de Conhecimento. 

Áreas de Conhecimento 

1.Línguagem e Códigos (organizada a partir da articulação entre os saberes da 

Língua Portuguesa e Artes); 

2.Ciências Humanas (organizada a partir da articulação entre os saberes da 

História, Sociologia, Filosofia, Geografia); 

3.Ciências da Natureza (organizada entre os saberes da Biologia, Física, Química 

e Matemática); 

4.Ciências Agrárias 
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Quadro 11 - Organização Curricular do Curso de Licenciatura em Educação do Campo. 

Componentes 
dos Conteúdos 
Académicos, 

Científicos, Culturais 
e Artísticos: 

 
Semestre 

Conhecimentos Básicos (comum a 
todos). 

Formação 
Pedagógica (comum 

a todos). 

Formação 
Específica 

relacionada ao 
campo (comum a 

todos). 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: 
Ciências Humanas e 

Sociais. 
(apenas para os que 
escolheram esta área 

de conhecimento) 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: Ciências 
Exatas e Naturais. 

(apenas para os que 
escolheram esta área de 

conhecimento) 

1º semestre 

Introdução a Filosofia 
Introdução a Sociologia 

Introdução a Geografia Humana 
Introdução a Antropologia 
Introdução a Metodologia 

Científica I 
Linguagem e Comunicação do 

Campo 
Introdução aos Estudos Históricos 

Prática Educativa I    

2º semestre 

Geografia do Espaço Paraense 
Metodologia da Pesquisa Científica 

II 
Arte e Educação Aplicada ao 

Campo I 
Matemática Aplicada ao campo I 

Física Aplicada ao campo I 
Ecossistemas Amazônicos 

Prática Educativa II 

Agricultura 
Familiar e 

Desenvolvimento 
Rural Sustentável 
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Continuação do Quadro 11 

Componentes 
dos Conteúdos 
Académicos, 

Científicos, Culturais 
e Artísticos: 

 
Semestre 

Conhecimentos Básicos (comum a 
todos). 

Formação 
Pedagógica (comum 

a todos). 

Formação 
Específica 

relacionada ao 
campo (comum a 

todos). 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: 
Ciências Humanas e 

Sociais. 
(apenas para os que 
escolheram esta área 

de conhecimento) 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: Ciências 
Exatas e Naturais. 

(apenas para os que 
escolheram esta área de 

conhecimento) 

3º semestre 

Matemática Aplicada ao Campo II 
Práticas de Letramento I 
Antropologia Cultural 

Química Aplicada ao Campo I 
Biologia Aplicada ao Campo I 

Prática Educativa III 

História Agrária 
no Pará 

Sistemas 
Familiares de 

Produção 

  

4º semestre 

Sociologia Rural 
Prática de Letramento II 

Física aplicada ao Campo II 
Introdução ao Ensino de Libras 

Legislação e Diretrizes 
Educacionais 

Arte Educação Aplicada ao Campo 
II 

Prática Educativa IV 
Dinâmica 

Produtiva do 
Espaço Agrário 
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Continuação do Quadro 11 

Componentes 
dos Conteúdos 
Académicos, 

Científicos, Culturais 
e Artísticos: 

 
Semestre 

Conhecimentos Básicos 
(comum a todos). 

Formação Pedagógica 
(comum a todos). 

Formação 
Específica 

relacionada ao 
campo (comum a 

todos). 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: 
Ciências Humanas e 

Sociais. 
(apenas para os que 
escolheram esta área 

de conhecimento) 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: Ciências 
Exatas e Naturais. 

(apenas para os que 
escolheram esta área de 

conhecimento) 

5º semestre  

Prática Educativa V e 
Estágio Supervisionado 

Didática 
Psicologia do 

Desenvolvimento e da 
Aprendizagem 

Educação para as Relações 
Étnico raciais 

 

Epistemologia das 
Ciências Humanas e 

Sociais 
Filosofia I 
História I 

Geografia I 

TAC (Trabalho de 
Conclusão do Curso) 

6º semestre  

Prática Educativa VI e 
Estágio Supervisionado 
Filosofia educação do 

campo 
Educação de Jovens e 

Adultos no Campo 
Metodologia Científica III e 

TAC 

 

Sociologia I 
Geografia II 
História II 
Filosofia II 

Química II 
Física I 

Biologia II 
Matemática II 
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Continuação do Quadro 11 

Componentes 
dos Conteúdos 
Académicos, 

Científicos, Culturais 
e Artísticos: 

 
Semestre 

Conhecimentos Básicos 
(comum a todos). 

Formação Pedagógica 
(comum a todos). 

Formação 
Específica 

relacionada ao 
campo (comum a 

todos). 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: 
Ciências Humanas e 

Sociais. 
(apenas para os que 
escolheram esta área 

de conhecimento) 

Formação Específica 
por área do 

Conhecimento: Ciências 
Exatas e Naturais. 

(apenas para os que 
escolheram esta área de 

conhecimento) 

7º semestre  

Prática Educativa VII e 
Estágio Supervisionado 

Educação para a 
diversidade 

Educação Especial 
Metodologia da Pesquisa 

Científica IV em TAC 

 

Metodologia e Prática 
do Ensino de Ciências 

Humanas e suas 
tecnologias 

Sociologia II 

Metodologia e Prática de 
Ensino de Ciências da 

Natureza, Matemática e 
suas Tecnologias 

Física II 

8º semestre  TAC (Trabalho de 
Conclusão do Curso)  TAC (Trabalho de 

Conclusão do Curso) 
TAC (Trabalho de 

Conclusão do Curso) 



 

240 
 

 

Como se pode ver pelo Quadro 11, os alunos da Licenciatura em Educação do Campo, 

do Programa PROCAMPO/IFPA durante os quatro primeiros semestres (dois anos do curso) 

frequentaram no formato curricular um núcleo comum; a partir do 5º semestre, tiveram que 

optar por uma das áreas de conhecimento. Essa escolha, da inteira responsabilidade do aluno, 

permitiu a aquisição de uma habilitação específica, com uma carga horária equivalente para as 

duas áreas, como se pode verificar no Quadro 12. Um outro aspeto, extremamente relevante, 

que se pode, também, observar é a presença da componente da formação pedagógica ao longo 

de todo o percurso formativo.  

Quadro 12 - Carga Horária Total da LPEC/PROCAMPO 

CARGA HORÁRIA TOTAL DA LPEC/PROCAMPO 
 TOTAL NÚCLEO COMUM 2.528 632 400 2.620 

Total Núcleo Específico Ciências Humanas 676 144 - 700 

Total Núcleo Específico Ciências da Natureza e 
Matemática 

676 144 - 700 

CARGA HORÁRIA TOTAL (por área) 4.020 
 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso (PPC). 
 

Relativamente à base curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, e 

de acordo com a proposta aprovada pela SECAD /MEC, o curso deve formar profissionais 

capazes de: 1) exercer a docência multidisciplinar, a partir de uma das áreas de conhecimento; 

2) participar da gestão de processos educativos escolares; 3) ter atuação pedagógica nas 

comunidades rurais, para além da prática docente. Deve, igualmente, assegurar competências, 

capacidades, atitudes, saberes e valores, que deverão, necessariamente, fazer parte do perfil 

dos professores egressos do campo.  

Do ponto de vista pedagógico, a formação deve preparar os licenciados no domínio 

das ferramentas de planeamento, gestão, desenvolvimento e avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem, e contemplar o estudo/debate sobre o currículo integrado, a pedagogia 

da alternância, a pesquisa e o trabalho como princípios educativos, num processo de 
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construção de conhecimento realizado a partir de uma articulação integrada entre a realidade 

do sujeito do campo e as teorias subjacentes a cada área do conhecimento (PPC/2011). 

Contudo, é preciso ter em atenção que ter a veleidade de que todo e qualquer aluno 

formado numa determinada área específica do conhecimento seja capaz de ensinar todas as 

áreas de conhecimento é, em primeira instância, uma desvalorização da produção académica 

de cada uma dessas áreas, bem como de outras licenciaturas em funcionamento, no Brasil.  

Por outro lado, pode ser entendido como determinadas licenciaturas não terem 

currículos adequados para satisfazer as especificidades de determinadas populações de alguns 

territórios amazónicos, uma noção que ressalta dos depoimentos dos professores egressos, que 

se referem a esse aspeto como uma lacuna: 

(...) Eu entendo que essas lacunas foram assim amenizadas ou solucionadas, eu 

conversei com alguns colegas da segunda turma de Educação do Campo, e já foi bem 

diferente, quem foi na hora de escolher ciências humanas ou ciências da natureza, já o foco 

foi no estudo mesmo direcionado a essas ciências. Então essa questão que nós, por ser a 

primeira turma, por tá se criando o curso, tinha muitas dúvidas, a gente acabou, como eu 

falei, discutindo algumas ciências que hoje eu não... assim serviu muito pra mim, pra questão 

da minha formação em si, eu entendo que deveria ser discutido mais essas ciências, até 

porque são quatro disciplinas que a gente tem que dominar, então a pessoa tem que ter um 

nível de leitura bem grande mesmo, pra poder dominar essas quatro ciências, cada ciência 

humana que é história, geografia, filosofia, sociologia, então por exemplo, filosofia e 

sociologia nós tivemos uma carga horária muito pequena, poderia ser suprida com essa 

outra que a gente estudou, com as da natureza, física, química, biologia, então eu vi assim 

que já melhorou bastante essa questão, e assim uma proposta é se pudesse selecionar a 

questão do... é até meio difícil fazer isso, dos educandos pra fazer licenciatura, que peguem 

realmente pessoas que atuem no campo, que tenham essa identificação, essa identidade com 

o campo, a gente vê no nosso curso, tem muitas pessoas que lá dentro do curso mesmo, ele ia 

fazer pra ter uma graduação, mas que não tinha uma identidade, não tinha interesse em 

trabalhar no campo, tem até aquele preconceito com o campo, que é um atraso, aquela 

questão toda, então se tivesse uma forma assim de selecionar as pessoas que realmente 

querem e que são do campo. (PE 02).  
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(...) Eu acho que a lacuna maior foi a gente ter professor que não tinha compreensão 

nenhuma do que era Educação do Campo, talvez pela carência de profissionais formados na 

área né, ser um curso novo, a gente sentiu muito, eu acho que a cada professor que passava 

pela turma que a gente percebia a gente sentia que falava de algo que não vivia, falava de 

algo que não acreditava, que falava de um campo mas um campo vazio sem vida que não a 

questão do agronegócio, do capitalismo, que não se via, gente nós perdemos, então essa foi a 

lacuna que eu observei. (PE 04). 

(...) No geral no curso o que eu senti mais falta foi da parte teórica, porque o curso 

abrangia várias disciplinas, aí o que eu sinto falta é de um aprofundamento maior em cada 

uma das áreas que vem dizendo lá que a gente pode atuar, tipo sociologia, filosofia, 

geografia e história, porque é uma licenciatura com habilitação em educação no campo, 

claro que a gente não ia pegar todo conteúdo de todas elas, mas como dá possibilidade pra 

atuar em todas elas e um subsídio maior pra cada uma delas. (PE 09). 

(...) Assim o que eu percebi, é que assim, é que não houve assim por exemplo uma 

especificidade, se nós estávamos falando por exemplo do campo, apesar de que a maioria das 

disciplinas elas foram baseadas na questão daquilo que pode produzir, adquirir no campo, 

mas eu achei que faltou mais um pouco assim da contribuição de alguns professores, que 

pudesse focar mesmo realmente naquilo do campo, na realidade do campo. (PE 14). 

A Licenciatura em Educação do Campo foi pensada para acomodar o estudo dos 

elementos que compõem a memória, os saberes, valores, costumes, práticas sociais e 

produtivas dos sujeitos do campo, de acordo com eixos temáticos, através da pesquisa, e 

fomentar o conhecimento académico interdisciplinar sobre as características socioculturais e 

ambientais que demarcam o território de existência coletiva destes sujeitos, bem como a 

realidade socioeducativa, comprometida com os princípios da educação emancipatória na 

perspetiva de Paulo Freire; no entanto, como em qualquer curso ou formação, e, por maioria 

de razão, numa licenciatura nova, esta licenciatura enferma de algumas lacunas, que foram 

apontadas, e que são questões pertinentes, como o aprofundamento teórico dos componentes 

curriculares, a formação dos formadores e a tantas vezes referida especificidade. 

Por outro lado, embora exista uma base comum de conhecimento que deve subsidiar 

o ensino de qualquer formação, é preciso reconhecer, na mesma proporção, que há 
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especificidades que podem, inclusivamente, ajudar à independência de cada área, dentro desse 

campo mais amplo que é a formação desejada pelos profissionais da Educação do Campo.  

Do ponto de vista do reconhecimento destes profissionais, a pertinência do curso 

prende-se com aspetos importantes como os efeitos positivos que um nível superior traz para 

a sua vida pessoal - possibilidade de exercer a docência nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental e nas séries finais do Ensino Fundamental e Médio; assumir funções de 

coordenação pedagógica nas escolas do campo – como para o campo teórico da formação, no 

Brasil, nomeadamente participar da formação dos seus pares, no que toca à necessidade de 

especificidade. 

Refletindo sobre o reconhecimento profissional, fica claro, a partir dos depoimentos 

dos entrevistados, que este emerge da própria atitude do professor, na medida em que passa a 

assumir uma função de formador dos outros professores, no que diz respeito à logica da 

Educação do Campo e aos seus princípios teórico-metodológicos, no contexto da escola em 

que trabalha. 

(...) Ela é bem aceita, tanto pela secretaria, quanto pela parte pedagógica da escola, 

tanto é que eles gostam muito quando a gente chega, quando a gente dá palestra e mostra a 

experiência que a gente teve e a gente coloca para escola e para os outros professores para 

socializar aquilo que nós aprendemos, e eles gostam demais, tanto é que chegamos a dar 

palestras aqui pela educação. (PE 01). 

Não obstante este reconhecimento, os professores referem que subsistem algumas 

dificuldades que decorrem da transição entre um sistema de ensino onde não existia a figura 

do licenciado em Educação do Campo, e o atual, que reconhece este profissional, mas 

continua organizado de acordo com a lógica da escola urbana: 

(...) A gente tem dificuldade de exercer, por ser algo novo, a gente tem dificuldade de 

colocar em pratica aquilo que aprende, então as vezes assim a gente se sente até meio 

frustrado enquanto professor, porque a gente cria uma expectativa de uma coisa e no final as 

coisas acabam sendo diferente, e que esse diferente acaba prejudicando o ensino em si, no 

caso por exemplo o Saberes da Terra. (PE 02).  
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(...) não é bem aceita, hoje em dia não, porque o município que trabalho já tem uma 
Secretaria de Educação do Campo, uma coordenação quer dizer de Educação do Campo, 
mas não era bem assim, na época que eu comecei a trabalhar, que eu comecei cursar o curso, 
não era assim, porque eu comecei a querer mudar, enquanto eu me esbarrei com o 
coordenador, ele disse “porque você não trabalhou isso?” “você tem que trabalhar esse 
conteúdo que foi colocado lá, esse projeto que foi imposto pela escola polo”. (PE 03). 

Infelizmente! Apesar da Educação do Campo eu saber pela licenciatura que já são 
bastante anos que vem se discutindo e tendo essa luta realmente pra ser uma educação 
diferenciada, mas infelizmente nossas escolas elas ainda tem, por falta de conhecimento 
mesmo, por exemplo, a direção não tem uma formação voltada pra isso, a coordenação não 
tem uma formação, então acaba tendo aquela barreira pra que a gente possa desenvolver um 
trabalho diferenciado, e um dos problemas que eu vejo maiores realmente na escola, pra se 
ter também essa diferenciação que é a Educação do Campo, é a questão dos PPP’s da escola 
que eles não estão construídos. (...) você ter uma educação diferenciada para o campo, não 
tem um documento que venha te respaldar pra que você continue, só que assim, a gente vai 
fazendo o que a gente pode, vai quebrando barreiras, vai agindo como a gente acha que 
realmente é o correto, porque hoje eu tenho certeza que a licenciatura me trouxe o que é o 
correto, porque tem dado certo, então é isso. (PE 05) 

(...) é um dos pontos negativos apesar do curso ser um curso ainda..eu posso dizer 
ainda novo nós passamos por muitos entraves em todos os municípios por onde nos temos 
passado e trabalhando levando o nosso curso de Educação do Campo nos percebemos que 
isso aí foi uma barreira muito longa que tivemos que quebrar, as pessoas que já estavam 
rotineiras nas escolas com suas metodologias, com suas práticas e foi uma das barreiras que 
nós lutamos muito pra quebrar hoje a gente já percebe que as pessoas já olham com outra 
visão mas no inicio desse curso foi uma das lacunas que ficou essa pendencia mas hoje a 
gente já vê que as próprias Secretarias de Educação hoje elas já estão mais focadas na 
Educação do Campo, mas a gente precisa muito melhorar no sentido de Educação do 
Campo, a gente precisa enfatizar mais nessa questão do sistema educacional. (...) os 
municípios não estão ainda levando em consideração como o esperado, eu penso que há 
muito o que melhorar ainda a nossa Educação do Campo. (PE 16). 

Estes depoimentos permitem concluir que, apesar de se tratar de um curso pensado 
como formação diferenciada, existem, ainda, algumas barreiras, nos contextos de trabalho dos 
profissionais com essa formação, relativamente ao reconhecimento da profissão.  
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 6.2.1.4. Relação Teoria/Prática. 

No que diz respeito às experiências vividas no interior do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo, os professores egressos manifestam a opinião de que o curso, com as 
disciplinas, as aulas práticas, a relação, necessária, entre as pesquisas no tempo comunidade e 
os conhecimentos do tempo académico, contribuiu, para a ressignificação das suas práticas, 
no contexto das escolas do campo. Os seus relatos revelaram que as imagens e significados 
dos professores egressos, quanto à relação teórica (Tempo Académico) com a prática (Tempo 
Comunidade), foi imprescindível, durante os quatro anos de formação, para uma prática 
docente diferenciada, embora, do conjunto das componentes curriculares do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo, apenas uma tenha sido direcionada à EJA (Educação de 
Jovens e Adultos no Campo). 

Com efeito, a disciplina de EJA tem uma carga horária de 42 h/a (TA) e 18 (TC), 
somando, no total 60h/a, no Eixo 6 - Juventude do campo e transformações socioambientais, 
correspondendo ao 6º semestre do curso, e é complementada com as práticas educativas e as 
atividades do Estágio.  

Mesmo assim, é percetível que a relação teoria/prática, no decorrer do curso, 
possibilitou, de alguma forma, no conjunto das outras componentes, suprir lacunas na 
metodologia do fazer pedagógico de uma prática diferenciada, na EJA. O que significa que os 
saberes da prática ampliam e norteiam as práticas quotidianas da EJA (Paiva, 2010). 

Do ponto de vista curricular, a formação de professores passa, inevitavelmente, pelo 
processo dialógico entre teoria e prática (Anjos, 2014), sem o qual não se concretiza. Na 
proposta freireana (2011), a relação teoria e prática produz uma práxis que é o exercício de 
uma possível leitura da realidade, intrinsecamente relacionada com os conceitos de dialogia, 
ação-reflexão, autonomia, educação libertadora, docência. Nos depoimentos dos professores 
inquiridos, é possível constatar que esta proposta esteve subjacente à formação dos 
professores egressos e teve reflexos na sua prática docente: 

(...) em relação à prática, uma prática diferenciada que nós tivemos em relação ao 
povo do campo, à EJA, a gente não só ensina como aprende com o povo do campo, e a gente 
leva em consideração aquilo que eles têm, a identidade que eles têm, a identidade deles 
dentro do campo. (PE 01). 

Ele ajudou sim, a fortalecer esse vínculo, que eu já tinha esse vínculo, agora a gente 
esbarra com muita burocracia, na própria escola do campo, que ela não está adequada para 
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receber os sujeitos do campo (...) alguns professores, por exemplo, mesmo não vejam a 
Educação do Campo muito além daquelas paredes e a Educação do Campo ela vem 
reafirmar isso. (PE 03). 

O nosso curso ele foi muito dinâmico, a gente construiu tanta coisa no decorrer dele, 
não foi algo pronto, chegou é isso, até o final ele foi sendo questionado, foi sendo construído 
nesse processo até por ser um curso novo e muita gente que ta lá não se identifica e questiona 
a própria validade do curso, o que nos instigava muito também (...) ele trouxe muita 
discussão teórica e pra quem já tinha essa vivencia, essa relação com o campo e tem 
identidade porque uma coisa é você estar no campo e ter identidade, outra coisa é você estar 
no campo e querer sair e ter o campo como se fosse algo ruim, algo atrasado, eu acho que 
depende muito da forma como você ver tua formação antes, porque não foi só a licenciatura 
mas a tua trajetória no campo antes da licenciatura, a tua identidade, a tua relação com os 
sujeitos, pra quem já tinha isso, algum laço criado, a licenciatura apenas fortaleceu, mas pra 
quem não tinha a licenciatura por mais que tenha sido uma licenciatura...assim a gente teve 
os nossos desafios, foi muito produtivo, mas só a licenciatura ela não muda o sujeito, mas a 
partir da vivência dessa relação. (PE 04). 

É legítimo, então, concluir, que a conceção que sustenta a formação do professor do 
campo contribuiu para a práxis desse profissional, compreendida como “a estreita relação que 
se estabelece entre um modo de interpretar a realidade, a vida e a consequência prática que 
decorre desta compreensão levando a uma ação transformadora” (Streck, Redin & Zitkoski, 
2008, p.331). Freire (2011) considera que a práxis é a aplicação do método dialético; por 
outras palavras, o autor manifesta uma visão em que não há separação entre teoria e prática, 
na medida em que ambas estão intimamente imbricadas. Logo, a práxis pode ser definida 
como “atividade humana e social sobre uma realidade concreta” (Freitas, 1989, p.403).  

Assim, é pertinente afirmar que a Pedagogia da Alternância, como proposta 
metodológica do curso de Licenciatura em Educação do Campo, representa a possibilidade de 
interação com a realidade, no diálogo entre a teoria apreendida em sala de aula (Tempo 
Académico - TA) e prática exercitada no Tempo Comunidade - TC. Na Licenciatura em 
Educação do Campo, os pressupostos metodológicos da Pedagogia da Alternância, como foi 
anteriormente referido, são os meios formativos TA e TC, que se “configuram […] como 
princípios e diretriz da organização dos processos formativos” (Antunes-Rocha & Martins, 
2012, p. 22). 
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No Tempo Académico, são desenvolvidas atividades em sala de aula, na 
universidade, onde os alunos têm acesso ao conhecimento científico, com recurso a livros, 
textos e ao diálogo com o professor formador. No Tempo Comunidade, realizam pesquisas, 
de acordo com a proposta do eixo temático, em cada semestre do curso, na comunidade onde 
exercem a sua atividade como professores, culminando, no término do semestre, na 
elaboração de um portefólio, para o momento de partilha de saberes, no início TA seguinte. 
Esse portefólio “registra e reflete a trajetória de saberes construídos, que possibilita ao 
estudante uma compreensão mais ampla do processo ensino/aprendizagem” (Molina, 2011, p. 
53). Isso mesmo pode ser constatado nos relatos dos professores: 

(...) Com certeza. Nós tínhamos o tempo académico e o tempo comunidade, então 
esse tempo académico era realmente teoria, e tinha algumas atividades práticas que nós 
saíamos com os professores, mas nós tínhamos também o tempo comunidade, que tempo 
comunidade era realmente a prática, que nos possibilitou a prática no campo, então, por 
exemplo, eu fiz a minha licenciatura de Educação do Campo, morando, residindo aqui no 
Acarajó, e hoje eu sei a história de Acarajó, que antes eu não procurava saber disso, então é 
a minha prática, o curso ele possibilitou isso, eu ter a teoria lá no tempo académico, e no 
caso fazer a prática no tempo comunidade. (PE 05). 

(...) o curso na minha opinião ele mostrou, ele deu essa base pra todos nós ele 
realmente foi uma coisa assim muito bem trabalhada claro que teve essas limitações como 
tudo tem, mas de uma forma geral ele foi um curso que deu essa base pra nós e assim eu me 
identifiquei com essa proposta (...) eu me identifiquei bastante com o curso prova disso é que 
eu planejo fazer uma pós-graduação em Educação do Campo porque como eu tenho a 
graduação é uma coisa que eu quero também continuar eu gostei bastante do curso mesmo 
como eu disse a principio foi só uma forma de fazer uma graduação e depois que eu conheci 
o curso eu vi assim que era além de ter uma graduação eu acredito que era uma forma de 
trabalhar diferente, de trabalhar com meus alunos completamente diferente, uma proposta de 
ensino muito bom mesmo. (PE 06). 

(...) essa teoria e prática elas estiveram juntas durante todo o percurso da formativo 
do curso, desses 4 anos, a prática estava sempre junto do teórico, então a gente caminhava 
dialogando em todos os momentos a prática, os nossos saberes e fazeres trazidos e o teórico 
que era a partir das disciplinas, dos professores eu acho que isso foi constantemente presente 
durante a formação. (PE 07). 
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Assim, no que concerne à relação entre teoria e prática, o curso de Licenciatura em 
Educação do Campo para os professores egressos está em linha com os trabalhos de autores 
como Contreras (2002), Giroux (1997) e Nóvoa (1997), que defendem que a pedagogia da 
alternância - o tempo académico e tempo comunidade - permite captar a realidade da sala de 
aula e da comunidade e agir sobre o quotidiano do contexto social em que o docente está 
inserido, assumindo um posicionamento crítico-reflexivo baseado nas discussões teóricas da 
sala de aula. Do mesmo modo, a rede de sentidos que os professores egressos atribuem à 
relação teoria/prática revela experiências marcantes e afirmações positivas que contribuíram 
para efeitos significativos ao nível da prática diferenciada, nas escolas do campo, e, com 
especial relevo, da construção de uma identidade docente, no campo, e na EJA do campo, 
como se verá a seguir.  

Em síntese, a segunda dimensão de análise desta tese, teve como objetivo explorar os 
sentidos e significados atribuídos ao curso pelos professores egressos e, assim, responder à 
segunda questão da proposta teórica de Jodelet - o que se sabe e como se sabe – acerca da 
formação de professores do campo, partindo da ideia de que as representações sociais: 

São “teorias” sobre saberes populares e do senso comum, elaborado e 

partilhados coletivamente, com a finalidade de construir e interpretar o real.” Por 

serem dinâmicas, levam os indivíduos a produzir comportamentos e interações com 

o meio, ações que, sem dúvida modificam os dois (Oliveira & Werba, 1998, p. 105). 

Ao longo do processo, observou-se que, no discurso do Professor-Camponês (cujo 
perfil foi caracterizado na primeira dimensão de análise) o curso é objetivado em termos de 
um conjunto de ideias centrais, que o identificam e lhe dão sentido, e se traduzem em: a) 
oportunidade de formação; b) identificação pessoal e profissional com a docência no campo; 
c) formação diferenciada e reconhecimento profissional; d) relação teoria/prática no processo 
formativo; e) (re)construção das relações identitárias com o campo e com a EJA.  

Como campo simbólico de múltiplos sentidos que compreende a rede de saberes que 
orientam as RS dos professores egressos, essas ideias centrais, que se configuram como as 
objetivações, são justificadas por diferentes argumentos que as ancoram.  

Relativamente à primeira questão, quando descrevem o curso como um campo de 

oportunidades, pode-se argumentar que as representações sociais são tomadas como: a) uma 

possibilidade de obter uma formação para quem exercia a docência sem formação; b) uma 

formação voltada para a realidade do contexto em que se trabalha; c) acesso a um curso 
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superior, na universidade; d) falta de formação adequada; e, finalmente, e) 

reconhecimento/valorização do professor do campo. 

Quanto à segunda questão, quando apontam o curso como Identificação Pessoal e 

Profissional (docente da EJA no campo), os sentidos atribuídos pelos professores egressos 

são reveladoras de: a) atos de pertença e atos atribuídos; b) reflexão sobre as suas práticas 

docentes; c) contextualização das ações docente na realidade do campo; d) maior autonomia 

em relação aos livros didáticos; e) nova compreensão conceptual em relação ao campo e seus 

projetos; d) inserção e participação na comunidade e nos movimentos sociais. 

No que toca à terceira questão, a ideia prevalecente é a da Formação Diferenciada e 

Reconhecimento Profissional e as imagens e sentidos que os professores egressos possuem 

do curso apontam para que: a) o aluno deve ser entendido como protagonista; b) os 

conhecimentos devem estar relacionados com o uso social do saber, de forma interdisciplinar, 

e por áreas de conhecimento; d) a lógica da formação opõe-se ao conhecimento generalista e 

fragmentado; e) o curso proporciona o reconhecimento dos outros professores que atuam no 

campo; f) há uma fase de transição entre o reconhecimento profissional e a manutenção das 

estruturas de ensino numa lógica urbana. 

A quarta questão traz ao de cima a relação teoria e prática no curso, que os 

professores egressos sujeitos desta investigação consideram uma relação necessária. Com 

base nos seus depoimentos, foi possível constatar que essa relação permitiu: a) o 

fortalecimento de uma práxis; b) práticas dialógicas pautadas pela Alternância Pedagógica; c) 

e, ações transformadoras do contexto das escolas do campo. 

Face às questões circunstanciadas nesta segunda dimensão de análise, apresenta-se, 

seguidamente, as representações sociais construídas pelos professores a partir da vivência do 

curso de formação de professores da Licenciatura em Educação do Campo, que constituem a 

teia representacional da segunda dimensão de análise – O que sabe como se sabe – que pode 

ser observada na Figura 16. 
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Figura 16 - Teia representacional da segunda Dimensão de Análise 

A pergunta o que sabe - parte da lógica de que os professores egressos sabem que 

viveram uma formação diferenciada, que rompe com uma conceção de educação 

descontextualizada, fragmentada e generalista, e passam por uma fase de transição entre o 

reconhecimento profissional, por um lado, e a manutenção, nas escolas do campo, de 

estruturas de ensino que obedecem a uma lógica urbanocêntrica ; a pergunta como se sabe, 

decorre da experiência vivida no processo de formação do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo. Seguidamente, abordar-se-á a terceira dimensão de análise que trata sobre –o que 

sabe e com que efeito. 

6.3. Terceira Dimensão: sobre o que sabe e com que efeito? 
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A análise desta dimensão de estudo (sobre o que sabe e com que efeito?) permitiu 

inscrever as representações sociais dos professores egressos do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, quanto aos efeitos da formação na prática docente da EJA do campo, 

bem como às práticas e transformações sociais nas comunidades campesinas, dando, deste 

modo, consistência ao percurso metodológico desta investigação, que procurava identificar as 

objetivações e as ancoragens presentes nos processos de formação das representações. 

Partiu-se das condições materiais (imagens) e das subjetividades (significados) 

revelados pelos professores egressos, na certeza de que “a materialidade das representações 

sociais se configura na capacidade de percebermos que o universo simbólico não se constitui 

numa dimensão separada da vida social” (Neves, 2007, p. 227), o que diz bem da 

complexidade do processo de análise desta dimensão. 

Como refere Jodelet (2001, p. 15): 

As representações sociais são fenômenos complexos sempre ativados e 

em ação na vida social. São compostas de diversos elementos (informativos, 

cognitivos, ideológicos, normativos, crenças valores, atitudes, opiniões, imagens, 

etc.) organizados sempre sob a apetência de um saber que diz algo sobre o estado da 

realidade. Portanto, estabelecem uma ligação entre o sujeito e o objeto da 

representação. 

 

A análise do processo das objetivações e das ancoragens dos professores egressos 

está relacionada com a experiência da docência, vivida nas escolas do campo, e da formação 

docente, que emergiram do campo simbólico dos professores.  

Assim, procurou-se, nos depoimentos dos professores egressos, os sentidos por eles 

manifestados para identificar as objetivações e as ancoragens, no intuito de compreender os 

caminhos que dão sentido às representações sociais por eles inscritas, relativas aos efeitos da 

formação na prática docente da EJA do campo e às possíveis mudanças e transformações 

sociais nas comunidades campesinas, no interior da Amazônia paraense. Essa análise foi feita 

a partir de três subcategorias: (re)construção Identitária no campo e na EJA; ressignificação 

da prática docente; transformações e práticas sociais, que estão representadas na Figura 17: 



 

252 
 

 

A análise das imagens e dos significados relativos aos efeitos da formação para os 

professores egressos com base nas categorias pré-estabelecidas na entrevista semiestruturada, 

que, como foi em devido tempo referido, constituiu um dos instrumentos de recolha de dados 

desta investigação, permitiu concluir que as mesmas estão intrinsecamente relacionadas com a 

essência da realidade vivida pelos sujeitos que participaram nesta investigação.  

Esta dimensão de análise desenvolveu-se em duas fases: na primeira fase, foram 

extraídas as objetivações, a partir das unidades de sentido, que possibilitaram elaborar a 

nomeação das temáticas de análise; na segunda fase, procedeu-se à (re) constituição da 

classificação das teias sequenciais das ancoragens, nos depoimentos dos professores egressos, 

que revelaram valores positivos, sentimentos de pertença e afirmações significativas que 

justificam e sustentam os argumentos, como se pode ver na primeira temática – 

(Re)construção identitária - que será, em seguida, objeto de tratamento. 

EFEITOS DA 

FORMAÇÃO 

Ressignificação 
da Prática Docente 
na EJA do Campo 

Transformações e 

Práticas Sociais  

(Re)construção 
Identitária no 
Campo e na EJA 

Figura 17 - Lógica dos processos das objetivações constitutivas das Representações Sociais dos professores 
egressos. 
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6.3.1. As Objetivações e Ancoragens Constituidoras das Representações Sociais dos 

Professores Egressos 

 6.3.1.1. (Re)construção Identitária no campo e na EJA. 

A relação identitária dos professores egressos com a EJA e a escola do campo, ganha 

sentido e substância, quando se atribui a essa relação valores de vivência e experiência da 

docência no campo, além de outras questões pertinentes como sentimentos de exclusão, 

dificuldade, desvalorização, ambas marcadas historicamente no processo educativo brasileiro, 

e apontadas, num processo em movimento de conquista de direitos e oportunidades, como se 

pode ver pelos próximos depoimentos: 

(...) porque a gente sabe que historicamente os alunos que são alunos da EJA, em 

especial nas escolas do campo, foram sujeitos que foram excluídos do processo de educação, 

que não tiveram acesso na idade que deveriam ter acesso e a gente reflete a falta de políticas 

nesses espaços de área do campo e são alunos que muitas das vezes estão dentro desses 

espaços, mas não estão incluídos porque não é pensado a sua realidade, é uma pena que até 

hoje a gente vê alunos sendo penalizados por terem a relação com a maré, com a pesca, com 

a agricultura, então a gente precisa refletir ainda sobre isso, a gente avança quando dá 

oportunidade, quando a gente dá oportunidade não, quando o Estado garante que esse 

educando volte para escola ou comece sua vida escolar numa fase tardia, mas a gente 

precisa avançar no sentido de incluir a partir do momento que a gente considera são as 

práticas, relacionadas com as práticas do trabalho, a gente sabe o quanto o trabalho é 

importante na vida desses sujeitos e a escola precisa considerar isso. (PE 04). 

(...) Nesta perspectiva da Educação do Campo, da libertação do sujeito, da 

consideração das especificidades locais, da valorização da cultura, dos saberes, dos fazeres, 

trazendo isso pra formação continuada de professores de jovens e adultos é muito próximo, 

como eu falei elas estão muito próximas EJA e Educação do Campo porque estão nessa 

perspectiva da conquista dos direitos, do fortalecimento das figuras do campo, dessa 

reconfiguração de quem esta no campo, da valorização do sujeito, da cultura, dos saberes e 

fazeres locais, trazer isso pra essa reflexão da sala de aula, do quotidiano, da valorização 

dos sujeitos do campo que historicamente foram esquecidos e agora você trazer isso pra 

discutir e com jovens e adultos de uma forma mais amadurecida que aí eles trazem sua 
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experiência na Educação do Campo naquilo que eles fazem, que eles vivem no seu 

quotidiano, então eles tem muita experiência, eles tem vivencias que eles trazem pra 

enriquecer essa questão mais teórica, mais pedagógica. (PE 07). 

O significado contido nos argumentos atrás transcritos é o de que a escola do campo, 

como contexto de trabalho, é também lugar de persistência e de oportunidades, tanto para o 

sujeito que ensina como para o sujeito que aprende. Essa representação transita no confronto 

entre as representações históricas construídas acerca das populações do campo e da 

modalidade da EJA, no Brasil, a quem foram negados direitos, como nos diz Freire, nas suas 

reflexões sobre a Pedagogia da Indignação: 

A existência é a vida que se sabe como tal, que se reconhece finita, 

inacabada; que se move no tempo-espaço submetido à intervenção do próprio 

existente. É a vida que se indaga, que se faz projeto; é a capacidade de falar de si e 

dos outros que a cercam, de pronunciar o mundo, de desvelar, de revelar, de 

esconder verdades (Freire, 2014, p. 130). 

Nesse processo de identificação, o sentimento construído em relação à escola do 

campo e à EJA, como contexto de trabalho, transforma-se a partir de uma relação positiva; 

não obstante todas as dificuldades enfrentadas e a realidade perversa, o discurso dos 

professores egressos revela a existência de uma relação identitária com o campo, construída 

muito antes de terem frequentado o curso de Licenciatura em Educação do Campo, mas que 

dele saiu fortalecida. Essa realidade está em sintonia com os estudos de Caldart (2011, p. 

153), para quem “é na própria formação dos sujeitos do campo e na própria luta por estas 

transformações que o processo de humanização é retomado.” 

Pra mim representa uma satisfação de trabalho, de dever cumprido com aquele povo 

que a gente trabalha, que a gente vê no campo, que nasceu e se criou principalmente comigo, 

vê aquele povo estudando, sabe? Ter uma concepção diferente de estudo, as pessoas do 

campo eles não tem muita assim ... eles não dão valorização no estudo entendeu? Mas a 

partir de quando eles entraram na sala, que eles começaram a estudar a EJA, teve uma 

mudança muito grande, uma concepção de voltar a ser jovem. (PE 01). 

O processo de construção das representações sociais sobre a relação identitária com a 

escola do campo e a EJA confirma o vínculo dos professores egressos com o campo e a EJA 

que se cria não por uma condição de trabalho, mas por um sentimento de pertença. Neste 
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caso, as imagens e os significados da conceção de docência da EJA, nas escolas do campo, 

construídos no Curso de Licenciatura em Educação do Campo, são reveladoras desses 

mesmos sentimentos: 

(...) É a própria discussão, a própria história da educação no campo, ela vem dessa 

história de luta, então a gente acaba se envolvendo nisso mesmo e procurando assim mostrar 

esse incentivo e fazer com que os educando se envolvam realmente, que desperte esse 

sentimento de pertencer ao seu local, de defender o seu local, de discutir a questão da 

identidade, então contribui sim, com certeza, nesse sentido. (PE 02). 

Ele reforçou, porque eu te digo isso, porque eu fui uma das pessoas que saí da 

comunidade pra estudar fora né e de quatro anos que eu passei em Belém e de mais cinco que 

eu passei em Bragança eu não me considerava...não me encontrava, eu tinha que encontrar 

uma maneira de ajudar minha comunidade no sentido de estudar e ter esse retorno pra 

comunidade, trazer esse retorno, porque eu ficava assim meu Deus quantas pessoas saem da 

comunidade, quantos jovens saem todo final de ano, porque só tinha a quarta série, saía 

muito jovem da comunidade, onde essas pessoas estão, como eles vivem, porque eles não 

retornam. (...) a licenciatura foi aquela sacada o campo não precisa só de professor, de 

agricultor, de pescador, precisa de médico, precisa de agrônomo, entendeu, então o campo 

precisa desses sujeitos qualificados, você não precisa ter acesso a educação pra sair do 

campo, você precisa ter acesso a educação pra contribuir para o desenvolvimento do campo, 

as pessoas dizem assim o que você esta fazendo aqui depois de ter estudado (...) eu não me 

encontro em outro lugar, eu me encontro aqui entendeu, a gente exerce, a gente luta, a gente 

tem uma causa e se eu posso fazer diferença no meu local eu vou fazer eu acredito nisso, não 

me sobrepondo, mas contribuindo, valorizando, respeitando. (PE 04). 

(...) até porque quando se fala da EJA no campo é diferente da cidade porque a 

gente pega mais aquele alunado que são agricultores, que são pescadores então tem uma 

diferença, então curso veio justamente, ele deu muita contribuição (...) porque o alunado da 

Educação do Campo na EJA, eu acredito que agente ter o conhecimento na Educação do 

Campo ela facilitou muito pra eu dar aula na EJA. (PE 15). 

(...) como eu falei esse curso de Educação do Campo ele veio realmente pra me 

qualificar eu já tinha as identidades do campo por ser oriundo do campo, mas partindo dessa 
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formação hoje já tenho novas metodologias pra ajuda-los na construção do próprio PPP nas 

escolas, no próprio currículo do campo, hoje nós estamos trabalhando para que esses 

sujeitos que muito esperavam por nós para continuar seus estudos (...) a EJA antes a gente 

olhava a EJA com uma visão que eles eram aqueles alunos coitadinhos e hoje nós 

trabalhamos em cima das políticas públicas valorizando sempre a sua identidade, os seus 

costumes e enfim continuamos trabalhando com eles pra que permaneçam no lugar onde 

vivem, das suas identidades. (PE 16). 

Em face das imagens e dos significados da conceção da Educação do Campo e da 

docência da EJA do campo, presentes no discurso dos professores egressos, realça-se a ideia 

de uma identidade construída por um processo de “escolha”, marcada pela condição destes 

enquanto sujeitos e profissionais do campo, semelhantes aos outros sujeitos do campo, que 

por terem tido acesso, mesmo que tardiamente, ao ensino superior, podem contribuir, com o 

seu conhecimento e a sua prática, para a melhoria de vida dos adultos que não tiveram 

oportunidade de estudar.  

Pode, então, considerar-se que o processo de (re)construção identitária, como postula 

Dubar (1997), se constitui num movimento de tensão permanente entre os atos de atribuição 

(que correspondem ao que os outros dizem ao sujeito que ele é, e que o autor denomina 

identidades virtuais) e os atos de pertença (em que o sujeito se identifica com as atribuições 

recebidas e adere às identidades atribuídas). No caso concreto dos professores egressos do 

curso de licenciatura em Educação do Campo, os atos de pertença são marcados por esta 

similaridade de condições de vida, de que se destaca a ausência, entre tantas outras ausências, 

de oportunidade de escolarização, na infância.  

No cerne do processo de (re)construção identitária, está a identificação com o 

contexto do trabalho (escola do campo) e a identificação com a exclusão social dos sujeitos da 

EJA, aliadas às atribuições da docência na EJA no campo, que devem, como já foi referido, 

reconhecer o aluno como protagonista e valorizar o uso social dos conhecimentos trabalhados 

na escola, de forma a que este potencialize a transformação da realidade do campo.  

Somente haverá uma educação endereçada às singularidades dos povos do 

campo se, simultaneamente, existir a construção de um projeto de desenvolvimento 

para o campo, que seja parte de um projeto nacional que priorize a sobrevivência do 

campo na sociedade brasileira (Arroyo, Caldart & Molina, 2009, p. 107). 
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Desse modo, segundo, o movimento pelo qual os professores se fazem professores 

não segue uma trajetória em linha reta; a dinâmica das interações e experiências vivenciadas 

por estes sujeitos (o percurso antes, durante e depois da formação inicial) entrecruza-se e 

forma identificações (com a docência) num determinado contexto e modalidade (Cunha, 

Neves & Rocha, 2016). Como nos diz Freire (1997, p. 58), “ninguém começa a ser educador 

numa certa terça-feira às quatro horas da tarde. Ninguém nasce educador ou marcado para ser 

educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na 

prática e na reflexão da prática".  

As representações sociais dos professores egressos acerca dos efeitos da formação na 

identificação com a docência na EJA do campo são marcadas, também, pela relação 

identitária que estes (re) construíram antes e após o curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, na medida em que, segundo Moscovici (apud Placco & Souza, 2007, p. 130), “o 

indivíduo se projeta naquilo que representa, constrói a si a partir de suas representações dos 

objetos, do mesmo modo que forma suas representações a partir daquilo que considera como 

pertencente à sua identidade.”  

Assim, a ideia de que os conteúdos representacionais são capazes de orientar o 

comportamento dos indivíduos de determinados grupos sociais, em determinado contexto, 

permite afirmar que, quando o objeto representado (o curso) mantém uma estreita relação 

entre as aspirações do grupo (professores egressos) com seu contexto de trabalho (escola do 

campo) e a sua profissão (docência na EJA), potencia os aspetos objetivos (as relações que os 

professores estabelecem com a profissão e com o campo, na EJA, a partir das suas condições 

materiais e sociais da sua existência) e os subjetivos (a retribuição concreta que dá, com o seu 

trabalho, aos adultos do campo que não possuem escolarização) para a (re)construção 

identitária dos professores egressos que atuam na EJA do campo. 

 6.3.1.2. Ressignificação da Prática Docente na EJA do Campo. 

A conceção de prática aqui referida encontra fundamentação em Freire (2004), que a 

concebe indissociavelmente articulada com a teoria, logo, sendo ambas componentes da 

práxis – uma unidade que não se confunde com identidade, mas se representa numa relação de 

conhecimento na ação, cujo significado traduz o aperfeiçoamento da prática docente, a partir 

da reflexão sobre a experiência da docência da EJA, nas escolas do campo.  
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As questões envolvidas na docência da EJA presentes nas unidades de sentidos dos 

professores relacionam-se com as imagens de satisfação, oportunidade única e gratificante, 

experiência, realização, compensação, orgulho, conquista, contribuição, que ressaltam do 

depoimento dos professores inquiridos quanto à representação de ser professor da EJA, nas 

escolas do campo: 

Ser professor da EJA é aquela questão da pessoa fazer o que gosta, estar lá porque 

gosta realmente, tentar contribuir com aquele sujeito, porque assim, a EJA é uma modalidade 

que assim muitos colegas da gente estão lá por questões de aumentar uma carga horária, 

muitos falam claramente em não se identificar com a turma e assim, ser professor da EJA é tá 

aberto a tudo isso, tá pronto a receber esses sujeitos, que são sujeitos que cada um tem uma 

característica, tem comportamentos bem diferenciados, então é realmente ter essa doação, 

ter realmente um compromisso, é mais essa questão da vocação mesmo. (PE 02). 

Representa tanta coisa, representa pra mim em alguns momentos ser reconhecida, 

porque alguns alunos da EJA, nossa eles tem um carinho tão especial pela gente (...) a 

maioria dos professores dizem que “ah eu não quero ir pra EJA”, aqui na escola não, a 

gente busca a EJA não só pela tranquilidade que é a noite aqui, mas também pelo 

reconhecimento, a valorização que está se perdendo hoje do professor, e os alunos da EJA 

eles tem isso aqui, eu não sei em outras escolas, mas aqui a gente tem essa valorização, o 

respeito, o carinho, o respeito, eles não te veem por exemplo o professor como um detentor 

do conhecimento, mas eles te veem como um amigo (...), então é o reconhecimento. (PE 03). 

 (...) é gratificante, gratificante você passar pra outras pessoas o que você pode 

aprender quando se diz, entre aspas, na idade correta, e você também teve uma continuidade 

nos seus estudos, porque infelizmente no campo, infelizmente essa realidade é totalmente 

diferenciada, são poucos que conseguem dar um avanço, ter um avanço nos seus estudos, só 

mesmo quem luta realmente, por isso que eu na sala de aula eu tento incentivar muito os 

meus alunos, dizer que eles tem um grande potencial, e tem mesmo, não é uma questão só de 

incentivá-los, mas é realmente...a gente só sabe o nosso potencial quando a gente realmente 

tenta. (PE 05). 
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O que representa pela experiência que eu tive é a troca de experiência que a gente 

tem com eles, chega a ser satisfatório porque eles trazem aquela questão de experiência (...) 

a gente faz aquela troca de experiência. (PE 08). 

Acredito assim que é uma experiência única que a gente tem assim porque a gente 

passa a conviver com os alunos, a gente observa o que é que tá ao nosso redor, por exemplo, 

antes quando não tinha essa visão a gente passava assunto de qualquer jeito, eu imaginava 

que os alunos as vezes tavam com preguiça, mas a partir do momento que a gente entrou no 

curso, a gente começou a aprender, no caso, a gente tem uma nova visão sobre o que é a 

Educação do Campo, uma visão assim que a gente entende a parte do aluno, a partir do 

momento que a gente passa a compreender. (PE 10).  

Resumiria compromisso, amor e igualdade, porque compromisso, para se ter uma 

boa educação, para se desenvolver uma educação com o mínimo de qualidade nós não 

necessitamos somente de uma escola equipada, de uma escola moderna, com recursos 

tecnológicos, enfim mas é possível sim você oferecer uma educação com o mínimo de 

qualidade tendo compromisso esse compromisso vai nos levar a estudo, a pesquisa, a 

planeamentos e assim desenvolver uma aula mais dinâmica, uma aula mais atrativa 

sobretudo uma aula que não parta somente do livro didático mas uma aula que parta também 

dos saberes dos alunos, da experiência dos alunos. (PE 11). 

Pra mim é uma realização eu sempre sonhava trabalhar com EJA eu que quando eu 

cheguei em uma comunidade pra trabalhar em uma cooperativa eu via tanta necessidade de 

adultos que não sabiam ler que eu montei uma escola, eu trabalhava o dia inteiro, saía 7 

horas da noite, mas 8 horas eu tinha umas 20 mulheres idosas que eu ensinava a ler e a 

escrever, isso não era do governo, não era nada eu como voluntária eu fiz essa turma como 

voluntária e hoje muitas não mas eu tenho lembrança de uma que já passou de mim já esta 

com especialização que eu ensinei a ler e escrever então ser professor do EJA pra mim foi 

uma realização, é compensador apesar das dificuldades é compensador você olhar pra frente 

e ver essas pessoas crescendo, evoluindo. (PE 12). 

Tem uma responsabilidade maior como foi do campo e pra pessoas adultas (...) você 

precisa cativar (...) aprender sobre a realidade deles, então isso é importante. (PE 13). 
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Olha ser professor da EJA, acredito que é interessante, porque assim, você vê as 

pessoas acreditando em si mesmas e depois o próprio professor vendo que vale a pena ele 

trazer as informações necessárias para que através daquelas informações, as pessoas que 

vem, vem em busca de ampliar o conhecimento que ele já tem, ou seja, vem em busca da 

troca de experiência, porque apesar de que eles, eles já tem uma experiência bastante 

vivenciada na sua própria localidade, então o professor ele vai pra escola apenas pra que 

haja essa troca de experiência, ou seja, tanto o aluno vem aprender com o professor quanto o 

professor vai aprender com o aluno. (PE 14). 

Pra mim hoje eu tenho até orgulho como eu sou do interior, sou do campo né tentei 

vir pra cidade pra estudar, voltei pro interior de novo, pro campo, aí consegui estudar fazer o 

magistério, nas três porradas mas eu consegui vim fazer uma universidade já com 37 anos e 

você voltar ali eu me sinto feliz em voltar e ser professor ali em uma comunidade,  em que 

você passou dificuldades pra ser professor eu acho que é um exemplo que a gente esta dando 

pros outros que estão lá, sempre eu coloco isso eu passei muita dificuldade pra eu estar hoje 

numa sala de aula, então é isso. (PE 15). 

O que representa pra mim hoje como professor na escola do campo, eu represento 

uma referência lá uma referência pra eles, uma referência como eles muito esperavam por 

pessoas que realmente conhecessem a cultura deles, com pessoas que realmente 

reconhecessem os valores deles, então a gente se identifica muito quando chega nesta 

demanda de público do campo a gente começa a se familiarizar pelo que a gente conhece, 

então pra mim eu me considero como um profissional que conhece a realidade deles e me 

considero um contribuidor da educação nesse sentido da EJA. (PE 16). 

Esses sentidos que constroem a ideia de uma relação positiva com a EJA do campo, 

justificam-se pelos argumentos que expressam quer pela identificação com os sujeitos e os 

seus modos de vida, quer pelas relações de afeto. A prática docente que demarca uma relação 

positiva atribuída à docência da EJA envolve, acima de tudo, a identificação social com o 

camponês e as suas condições sociais e culturais, que possibilitam a união e a ligação entre os 

sujeitos de direitos: aluno/professor e comunidade.  

Assim, pode dizer-se que as questões históricas de pertença a uma classe social 

(trabalhadores e filhos de trabalhadores do campo) perpassam a prática educativa, na medida 
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em que os sujeitos se vão coletivamente inserindo nas atividades da escola, à procura da 

consciencialização social e política, na luta por direitos básicos e em prol de melhores 

condições de vida e da construção de um novo homem e de uma nova mulher: 

(...) um olhar, um sentimento mais humano, mas aí um sentimento humano que não 

fica só no sentimento, mas ele busca possibilidades de construir pra ajudar nessa libertação 

no fortalecimento da identidade camponesa ela nos ajuda sim, a gente nunca ficou quieto, aí 

tem Feira do Agricultor Familiar, os espaços de agricultura familiar, da pesca, então, por 

exemplo, hoje na coordenação como é que a gente atua a gente busca parceria com o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com o conselho, Pastoral do Pescador, com a Feira do 

Agricultor Familiar com a Arca das Letras que tá nas comunidades camponesas, com a 

EMATER, com as diversas organizações e instituições que atuam no campo com o próprio 

IFPA na formação dos professores então ela nos ajuda na prática articular esses sujeitos, 

essas instituições que estão na formação da Educação do Campo (...) a coordenação que está 

na SEMED orienta como trabalhar com os agricultores, com a Feira do Agricultor Familiar, 

como é que a gente consegue, a gente tem dito assim se a coordenação de Educação do 

Campo se ela não consegue dialogar, por exemplo trazer, o aluno que tá, então a Feira do 

Agricultor, o sindicato ele é a prática, o real (...) é fortalecer a agricultura familiar é trazer o 

agricultor que esta na escola, que tá na formação dos saberes da terra mas na prática ele 

precisa vir pra feira e comercializar o seu produto, ele precisa estar no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais ou da Pesca porque é lá que de fato a sua organização ela acontece, a 

luta pela garantia dos direitos ela também se dá nas bases legais, então fazer essas 

articulações, pensar essas coisas para além do pedagógico ela veio da formação, da 

graduação do campo. (PE 07). 

Porém, embora essas representações evidenciem valores atribuídos à ressignificação 

da prática docente, visto as práticas concretizadas por estes professores conterem as 

conceções da Educação do Campo, têm, igualmente, mostrado que é necessário que estes 

professores continuem a estudar e a melhorar as ações que desenvolviam nas salas de aula de 

EJA do campo, no sentido de vencer o desafio como se pode ver pelos dois próximos 

depoimentos: 
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Representa um desafio, um desafio muito grande trabalhar com essa modalidade, 

porque apesar de tudo, tem algumas formações, mas a gente sempre tem alguma dúvida ou 

alguns... falta algo pra gente complementar e fazer um bom trabalho. (PE 09). 

Eu acho que é um desafio, acho não, é um desafio eu, a gente está constantemente 

aprendendo eu cabei de sair de uma especialização e são formas a gente cursou a 

especialização com esse objetivo exatamente de tentar a gente se aprofundar mais na área, 

aprender mais e poder atender melhor esses alunos então apesar de eu estar trabalhando 6 

anos na EJA eu acredito que tenho muita coisa a aprender ainda então é muito difícil, um dos 

problemas da EJA hoje em dia é a evasão, é esse problema que muitos começam mas não 

findam então esse é um dos desafios que digamos 90% dos professores da EJA se deparam, 

então pra mim é um desafio e eu estou disposto a cada dia a estar buscando a me preparar e 

enfrentar esse desafio né, um desafio prazeroso mesmo. (PE 06). 

Não obstante, a afirmação da necessidade de um processo formativo permanente e 

posterior ao curso, não elimina dos discursos dos professores egressos as imagens positivas 

sobre o contributo da formação para a ressignificação da prática docente: 

(...) uma formação diferenciada, é uma das contribuições que você vai trabalhar no 

campo e para o campo, com conhecimentos realmente relacionados ao campo. (PE 05). 

(...) os conhecimentos teóricos foram fundamentais principalmente os conhecimentos 

teóricos porque prática a gente já tinha, conhecia a realidade dos alunos, mas o 

conhecimento teórico foi fundamental. (PE 12). 

(...) o curso de Educação do Campo a gente conhecia um pouco da prática, mas na 

teoria ele veio a sim a abranger os nossos conhecimentos, ele nos qualificou ainda mais, 

ainda mais valorizar essas culturas, apesar de ser filho do campo a gente conhecia a 

realidade, a gente conhecia algumas práticas mas agora com as teorias que tivemos na 

academia, nos proporcionou muito mais ainda, nos qualificou, apesar da gente trabalhar em 

um curso de alternância que era escola e tempo comunidade isso aqui na verdade nos 

qualificou em algo que muito nós esperávamos, hoje como graduados na Educação do 

Campo temos trabalhado sim valorizando a identidade desse povo, a cultura religiosa e 

assim como as outras culturas sempre estamos trabalhando em cima desses valores. (PE 16). 
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Também é preciso ter em consideração que o processo de ressignificação da prática 

docente se encontra em articulação com o processo de reflexão sobre as experiências 

acumuladas, tanto na prática docente anterior ao curso, como durante e após o curso, bem 

como sobre os próprios conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso. Como diz 

Pimenta (2011, p. 65) “a prática se torna fundamento e referência da verdade da teoria que a 

reflete; e a teoria se converte em órgão de representação e instrumento de orientação da 

práxis”. 

Perante estes depoimentos, é legítimo concluir que o papel do educador do campo, 

no exercício da prática docente da EJA, não configura apenas a tarefa de ensinar conteúdos, 

mas, na medida em que traz à superfície a necessidade da dimensão humana no processo 

formativo dos alunos da EJA, aponta, também, a função de valorizar a identidade dessas 

comunidades e a sua cultura religiosa, como forma de enfrentar o desafio de ensinar o aluno 

da EJA do campo. O que equivale a dizer que, neste processo educativo da EJA do campo, 

educador e educandos são compreendidos como sujeitos aprendentes, históricos, intervindo 

integralmente no mundo. Assim, a preocupação subjacente à educação não se esgota no 

aumento da escolaridade através da certificação, mas vai mais longe, contemplando a 

formação da cidadania. 

A educação é a base de tudo isso, muita das vezes não é a educação escolar, é a 

educação politica, que se faz também dentro desse contexto dos grupos, uma vez eu até falei 

assim, a gente amadurece politicamente, a gente muita das vezes adquire conhecimento muito 

mais fora da escola do que dentro da escola, porque eu percebo isso das pessoas com que eu 

me relaciono, do grupo de mulheres, do pessoal da Pastoral da Criança, quantos 

conhecimentos, quanta coisa a gente aprende, dos espaços, das lutas, do movimento, da 

dinâmica da comunidade e que muita das vezes esses saberes não estão dentro da escola, a 

educação não nesse contexto da educação informal, mas como a educação formal pode 

contribuir com esse sujeito que já tem essa visão. (PE 04). 

(...) que a gente possa fazer com que a educação tenha sentido na vida desse sujeito, 

eu não estudo pra ter um certificado, eu estudo pra ter uma vida melhor, acho que o desafio é 

fazer com que as pessoas estudem e permaneçam no seu lugar, não fixar o homem no campo, 

mas que ele tenha oportunidade de escolher viver no campo de forma digna, e as vezes a 

gente diz, mas vocês defendem uma politica de educação no campo que vai fixar o homem no 
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campo, não é isso, a gente só não quer que o homem seja é...que o sujeito do campo continue 

tendo sua vida miserável no campo, trabalhando, trabalhando e sendo explorado, a gente 

quer que ele tenha conhecimento, que ele seja autônomo, que ele seja dono da sua força de 

trabalho, que ele tenha uma vida melhor, que ele não aceite ser submetido a preços tão 

baixos da farinha e do caranguejo que vem o atravessador de fora, só pega o seu produto e 

leva, então a gente defende uma politica de educação no campo que permita que o sujeito 

decida estar no campo mas lutar por condições melhores. (PE 07). 

É possível inferir das palavras dos sujeitos entrevistados que o contributo do curso de 

Licenciatura em Educação do Campo para a formação dos professores egressos, teve como 

efeitos, para além da (re)construção identitária, a ressignificação da prática docente da EJA do 

campo, que passa a incluir o compromisso com a humanização da educação e com a 

transformação da realidade do alunos da EJA, articulando a educação com um projeto de 

desenvolvimento de campo comprometido com os princípios da sustentabilidade 

agroecológica.  

(...) agente está para contribuir, para aproximar essa relação e fazer com que o 

professor entenda que as comunidades, a escola, elas precisam ter autonomia pra 

desenvolver projeto que respeite essa questão da diversidade, dos conhecimentos locais, 

então eu acho que a gente contribuiu em algumas comunidades nesse sentido né de perceber, 

de fazer com que o professor percebesse enquanto sujeito que ele precisava ter uma atuação 

para além da escola, que ele precisava ter mais contato com as pessoas da comunidade, com 

o líderes, com a ACS, com o coordenador da comunidade, da igreja, porque não é só o 

professor, mas de que forma a escola, o professor enquanto escola pode estar fomentando 

isso nesse contexto da comunidade e a gente fazia isso porque a gente acreditava nisso e faz 

parte também das nossas práticas dentro da própria comunidade, não é só o professor e a 

gente estar envolvido em outros espaços e isso acaba criando uma relação mais próxima com 

a comunidade. (PE 04). 

(...) para além da sala de aula trabalha o que ele tem lá pra ele valorizar muito mais 

eu trabalhei em uma comunidade que lá tem uma criação de extrativismo da ostra e com essa 

formação nossa da Educação do Campo nos começamos a trabalhar com os alunos os 

valores das coisas que ele tem na comunidade e outras comunidades como a comunidade 
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pesqueira, sempre valorizando através do próprio currículo da escola, do calendário escolar 

no tempo das safras do feijão valorizando aquele aluno na comunidade. (PE 16). 

 (...) tentei fazer o negócio do lixo, lixo na comunidade o que é que eu fiz com meus 

alunos falei pra eles o quanto era importante reciclar ou se não reciclar porque pegar o lixo 

e jogar no rio Caetê se o carro passa três vezes por semana (...) esta jogando na rua, nós 

podemos jogar no lixeiro e também as folhas que muita gente toca fogo, é só enterrar acaba, 

vira adubo (...) não corta a árvore que vai fazer sombra pra sua casa e também se você tirar 

uma árvore vai aumentar a temperatura da sua casa (...) vamos plantar, na escola também 

conseguimos temos umas plantas de dois anos já, conseguimos desenvolver na escola porque 

na escola não tinha árvore nenhuma, agora deve ter umas quinze a mudança foi lá e mostrar 

para os alunos (...) a importância (...) uma grande mudança na escola. 

Nos seus depoimentos, os professores egressos passam a ideia de que os conteúdos 

tratados no âmbito da prática docente também estão relacionados com questões de pertença 

dos sujeitos, isto é, há uma relação entre educação e trabalho. 

(...) nossas experiências lá na graduação, nós trouxeram essas experiências, essas 

práticas (...) pra dentro da sala de aula, tipo assim, nós implantamos na nossa escola uma 

horta, e essa horta até hoje tá dando certo, dentro de sala de aula, dentro da escola, mas nós 

não aplicamos somente para a escola, nós tivemos a escola como um exemplo pra eles, os 

alunos e a gente sabem também que muita coisa, principalmente na parte económica ele 

contribui muito, porque assim as pessoas do campo, eles não tem ideia daquilo que eles tem 

dentro do campo, sabe, a riqueza que eles tem dentro do campo, eles saem do campo pra 

fazer a compra deles na cidade e a partir dessa experiência nós fizemos com que eles 

tivessem uma visão diferenciada (...) nós fizemos com que na parte económica eles 

valorizassem aquilo que eles tinham, tipo assim, tem a época do caju, nessa época o que eles 

fazem, eles tiravam somente a castanha do caju e vendiam (...). Mas com a nossa experiência 

nós vamos passando a trabalhar com esse povo pra eles valorizarem aquilo que eles tem, tipo 

assim, guarda a polpa do caju, não utiliza somente a castanha, e com isso contribuiu muito 

com eles, na fonte de renda pra eles. (PE 01). 

(...) construí o ano todinho um livro, eu coletei a história de vida deles, eles tiveram 

que entrevistar os avós, procuraram saber aonde foi que eles nasceram, procuraram saber a 
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origem do lugar, tanto é que a Semed ficou ainda com um livro meu (...) levei pra escola da 

Terra, compartilhei com os demais (...) faz parte do nosso trabalho. (PE 03). 

(...) faz com que a gente acredita, se apaixone por essa Educação do Campo que ta 

aí pra fazer com que a gente faça mudança, minimamente, mas se a gente conseguir mudar 

no nosso local, na nossa micro realidade, eu digo que Tamatateua é a minha micro realidade 

depois que eu mudei pra Semed, nas nossas tantas realidades da agricultura, do rio, da 

pesca, enfim é uma diferença muito grande pra quem tá aqui no Tamatateu quando eu fui pra 

região do Cacoal do Montenegro eu entrei em crise (...) porque é uma diferença muito 

grande, a escassez de alimentação a gente mora em uma comunidade muito rica (...) pensar 

no mangue de forma pedagógica, não ir no mangue somente na primeira semana de junho, 

pensar na natureza, mas como trazer isso pro dia a dia da escola, como pensar na horta e a 

gente tem algumas produções bem significativas a partir do complexo temático que é algo 

novo no nosso município, inovador diferente, quantos municípios tem que procura fazer ter 

um proposta de educação como a nossa, o complexo temático é algo inovador que permite 

que o sujeito problematize a sua realidade (...) nós produzimos livros, materializado, tem um 

arquivo, isso ninguém apaga, as nossas produções, aquilo que foi conseguido, o que a gente 

conseguiu mudar, ninguém apaga e o nosso conhecimento voltado pra essa questão mesmo 

da problematização, da identidade, da cultura. (PE 04). 

Tendo em atenção o trabalho de investigadores na área da formação de professores 

como Alarcão (1996), Marin (2004), Nóvoa (1995b) e Rodrigues & Esteves (1993), que 

consideram fundamental os efeitos positivos do processo de formação docente na prática dos 

professores, convém destacar que as necessidades formativas dos professores egressos no 

curso de Licenciatura em Educação do Campo foram dialogadas e pensadas a partir dos 

movimentos sociais por uma Educação do Campo, o que se coaduna com a questão da práxis 

e a ressignificação da prática docente. 

Com efeito, a formação não se consolida, apenas, pelo conjunto dos componentes 

teóricos, mas pela crítica entre as práticas e a (re)construção permanente, na vivência cultural 

e nos saberes do professor, como defendem Goodson (1992), Huberman (1992) e Nóvoa 

(1992), ao chamarem a atenção para a relação do saber com a experiência. 
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Mesmo compreendendo que a necessidade de formação ultrapassa o desejo de uma 

formação especifica, já que esta se encontra articulada com um projeto e uma conceção de 

educação que se quer construir na realidade do campo, no Brasil, os seus efeitos positivos 

também ganham força no discurso dos professores egressos, na medida em que foi ao 

encontro da natureza do contexto no qual esse professor egresso atuava e atua. Logo, a 

ressignificação da prática docente do professor está, também, na natureza do contexto no qual 

este atua. 

Assim, acreditamos que as representações sociais dos Professores do Campo sobre o 

processo de formação e seus efeitos na prática docente da EJA do Campo ressaltam sentidos e 

significados que convergem com os objetivos do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo, no que se refere à prática diferenciada como forma de adequação às especificidades 

das populações do campo. De resto, os efeitos não se fizeram sentir, exclusivamente, na 

prática docente, mas estenderam-se a outras práticas significativas, como se verá a seguir.  

 6.3.1.3. Transformações e Práticas Sociais. 

No âmbito da terceira temática dos elementos constituidores das Representações 

Sociais, as objetivações e ancoragens dos professores egressos do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, a respeito dos efeitos da formação na prática docente da EJA do campo, 

procurou-se saber, através dos seus depoimentos, de que modo a formação influi sobre outras 

práticas concretas relativas aos princípios da Educação do Campo, no sentido de provocar 

mudanças e transformação social.  

(...) Eu que moro aqui na comunidade, eu participo de grupo de mulheres, participo 

de associação, então o que acontece, antes eu até participava, mas pra mim não era...não 

tinha total importância, eu por exemplo, ah sempre um professor do campo ele é professor, 

ele é médico, ele é psicólogo, ele é um monte de coisa, mas assim o professor faz isso por 

fazer, quem reside no campo e quem trabalha, mas a partir da licenciatura eu percebi que eu 

posso contribuir muito mais dentro da minha comunidade, dentro do lugar onde eu estou 

convivendo, do lugar que os meus alunos convivem, porque por exemplo o meu trabalho de 

artigo da educação de jovens e adultos, eu tô trabalhando realmente o campo em movimento, 

o campo em busca dos seus ideias, de melhorar a vida no campo, não é porque eu tô vivendo 

no campo que eu vou viver sempre sem uma farmácia, sem um posto médico, então essa 
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relação ela mudou totalmente, essa minha relação com as organizações sociais, com os 

grupos sociais, então não é só a escola, mas é a escola/comunidade, comunidade/escola, uma 

busca constante de conhecimento teórico, mas também conhecimento da própria realidade, 

de mudança, de transformação social, de algo que não fique só no papel mas que a gente 

realmente consiga trazer pra nossa comunidade melhorias que possam ser transformadoras 

realmente de vida, de melhoria de vida para a comunidade. (PE 05). 

Como se pode ver, o papel do professor egresso não consiste na mera transmissão de 

conteúdos aos alunos, mas engloba entender a realidade dos sujeitos de direitos, ao 

perceberem que ao participarem na comunidade, para lá da sala de aula (embora, em certos 

momentos, se realizem tarefas iguais para fins de formação), que valorizam o exercício da 

coletividade, por meio da consciência da existência de interesses comuns. O que significa que 

pensar ações relacionadas com a transformação das realidades das comunidades amazônicas 

campesinas, a partir do que circula no quotidiano dos professores como sujeitos 

(co)participantes dessa transformação, ultrapassa os limites físicos das escolas, e que essas 

ações devem ampliar, como foi dito anteriormente, a participação dos professores nos 

movimentos sociais das suas comunidades. 

(...) Uma das coisas que acabou me fortificando muito a partir desse curso foi em tá 

organizado em movimento, associações, quando eu entrei já fazia parte de uma associação 

aqui e hoje inclusive sou presidente dessa própria associação, então foi uma coisa assim que 

o curso acabou dando uma vacina positiva para atuar nisso aí, que é uma forma assim de tá 

organizado e tá trocando ideais, os direitos, então eu vejo assim que isso aí ficou marcado 

nessa questão de tá em movimentos, de tá contribuindo de alguma forma, eu me sinto assim 

nesse trabalho, contribuindo, uma coisa concreta é essa, com relação a sala de aula, a gente 

faz alguns trabalhos, concreto também, e o que fica de concreto é aquilo que a gente 

consegue deixar que o aluno faça perpetuar, é essa questão. (PE 02). 

Como acreditava Freire (1987), a hominização da humanidade, que também se faz 

por processos de transformação social dos sujeitos, implica a possibilidade de produção de 

outras realidades, seja por via do processo de formação, ou de outras inquietações que vão 

surgindo no quotidiano dos sujeitos do campo. Isto significa que um processo formativo que 

não contribui para a co-responsabilidade e a co-participação dos sujeitos na realidade em que 

estão inseridos, através das suas ações e dos movimentos sociais, será insuficiente, 
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relativamente às atitudes que assumimos, enquanto sujeiros sociais comprometidos com a 

realidade em que vivemos.  

É importante destacar, contudo, que a questão apresentada pelos professores egressos 

está relacionada com o modo como a sua participação na comunidade é por eles concebida e 

se reflete no seu discurso. Se já constitui um desafio, para esses professores, o exercício da 

docência, no campo, em turmas da EJA, em função, nomeadamente, das condições estruturais 

precárias ou inexistentes, mais desafiante se torna, quando se espera que assuma o papel de 

agente de transformação nos diversos contextos da Amazónia paraense, cada um com as suas 

particularidades.  

(...) o desejo é que todas as outras licenciaturas que elas tivessem os princípios da 

Educação do Campo, acho que a licenciatura ela me ajudou, ela nos ajudou a entender muita 

coisa, aí a gente tem percebido que outros cursos de Educação do Campo que estão vindo 

eles não têm o mesmo direcionamento, eu acho que o PROCAMPO ele se aproximou daquilo 

que é a luta dos movimentos sociais, eu acho que foi o mais próximo, essa aproximação com 

a luta dos movimentos sociais com o querer, com essa construção coletiva e também 

construção daqueles que estão na luta por uma Educação do Campo ela acabou 

incorporando muito isso que é a mística, as vivências elas estavam muito presentes e aí ele 

contribui nesse sentido de ser agente de transformação, que a construção coletiva ela não 

vem de qualquer jeito ela é resultado de lutas, ela é conquista, conquista daqueles e daquelas 

que acreditam nessa Educação do Campo uma educação diferenciada que respeita os 

sujeitos e assim eu acho que todos aqueles que passaram pela licenciatura eles saíram com 

condições, com formação teórica, cientifica e com condições também de atuar nos diversos 

espaços da Educação do Campo, não só na sala de aula mas aí com associação, com 

cooperativa, com movimentos, com grupos de mulheres ela possibilitou, ela foi ampla, 

possibilitou atuar nas coordenações, hoje na coordenação de Educação do Campo a gente 

consegue ver e dialogar muito daquilo do que a gente aprendeu na licenciatura e muitas das 

coisas que as vezes ela não é a legal, a que ta pautada mas ela precisa acontecer porque ela 

tem significado, nas entrelinhas tem coisas que precisam ser feitas, como que a escola 

dialogo com a comunidade, como que a escola escuta as organizações da comunidade, como 

ela traz isso pra dentro da escola, a licenciatura ela nos ajudou a isso ter um olhar 

diferenciado. (PE 07). 
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(...)no meu caso me ajudou bastante (...) a escola que eu trabalhava antes a gente 

mudou a vida praticamente de uma comunidade trabalhando com a família dos alunos a 

partir do curso que eu fiz, a gente começou a trabalhar com a família em torno da produção 

e eu voltei lá esse ano e eles faram assim numa felicidade, a senhora sabe (...) hoje eu tenho 

meus 3, 4 hectares de açaí foi graças a senhora que trabalhou com a gente quer dizer quem 

está cuidando disso aí não são mais os pais são os que eram meus alunos, então hoje essa 

comunidade cresceu economicamente muito (...) não vou dizer que eu transformei, mas o 

trabalho deles, os esforço deles, a gente conscientizando, a gente mostrando que isso aqui 

daria retorno, era possível e eles acreditaram e fizeram, realmente eles mudaram de vida, 

então ajudou muito.(PE 12). 

Contudo, é ao abordar os desafios colocados pela prática docente na EJA que se 

percebe que o papel do professor, como sujeito de transformação social, se fortalece através 

da relação educação - desenvolvimento das comunidades, na perspetiva de potencializar 

melhores condições de vida e uma maior humanização.  

(...) além da gente está em sala de aula a gente faz um trabalho social também com a 

comunidade (...) a gente fazia muito essa questão, ah o fulano tá pra fazer a casa, que ainda 

tem muita casa de taipa de barro, então a gente fazia aquele papel, tirava um dia pra isso (...) 

gente ajudava, fazia muita cesta básica no final do ano pra sortear (...) fazia algumas coisas 

com relação a dia das crianças, dia das mães chamava todas as mães da comunidade, fazia 

aquele trabalho, então ele ajudou bastante nessa questão. (PG 15). 

É preciso considerar que estas práticas potencializam a realização da necessidade 

humana de educação. São vistas como a possibilidade de garantir a estas pessoas, além do 

direito à educação (historicamente negado aos sujeitos do campo) outros direitos; de atingir os 

“direitos sociais [na sua plenitude] indispensáveis para ter uma vida digna” (Barreto, 2003, 

p.131). 

Com base nos depoimentos dos professores participantes desta pesquisa, é possível 

estabelecer que, através da educação e da formação de formadores de jovens e adultos 

camponeses amazônidos se consegue reclamar uma cidadania negada. Assim, identifica-se 

como efeito a ideia de que o professor egresso passou a sentir-se participante da sua 
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comunidade, na medida em que esta passou a reconhecer o seu trabalho e a sua luta pela 

conquista de outros direitos que não apenas a escolarização: 

(...) nessa dimensão, a maior contribuição aconteceu dentro de mim porque a gente 

só externa aquilo que esta dentro. (...) às vezes a gente faz algumas práticas assim que a 

gente pensa que ninguém vê, a gente pensa que ninguém observa mas é muito gratificante a 

gente ser reconhecida por aquilo que a gente faz (...) quando a gente faz aquilo que a gente 

gosta, a gente faz aquilo que a gente acredita, a gente quer que as pessoas valorizem e 

respeitem e eu acredito muito assim naquilo que a gente construiu a partir da coordenação 

de Educação do Campo, aquilo que as pessoas esperavam de nós. (PE 04). 

Com efeito: 

A grande revisão das finalidades dos sistemas educativos deve-se, nesta 

medida, às profundas alterações sentidas no seio da própria sociedade. O homem na 

sua plenitude e a garantia do seu bem-estar, no presente e no futuro, e os valores e 

princípios inerentes, viriam a refletir-se na educação, tanto na teoria como na 

prática. Se a educação é uma condição necessária para um desenvolvimento humano 

(e) sustentável, não menos o será para um desenvolvimento pessoal e integral dos 

indivíduos e para o estabelecimento de valores como a solidariedade, justiça e 

equidade (Gómez, Freitas & Callejas, 2007, p.181). 

Partindo do entendimento de Jodelet (1998), de que é nas relações e interações 

sociais que se constroem as representações, que expressam tanto a resistência à mudança, 

como as sementes da própria mudança, é legítimo concluir que a formação dos professores 

egressos, a partir da Licenciatura da Educação do Campo, consubstanciada na perspetiva de 

fomentar mudanças e transformações sociais, no contexto do campo, valida a noção de que 

não há neutralidade política na ação docente, e torna a escola parte integrante de um 

importante projeto político que acontece no campo, conferindo aos professores egressos uma 

consciência orgulhosa do seu papel e da valorização da sua profissão (Beltrame, 2000). 

O debate em torno da educação para a transformação social e, consequentemente, 

para o desenvolvimento local, na perspetiva da formação humana, atitudes críticas 

relativamente à formação e atuação dos professores, sem perder de vista que a educação 

conduz à liberdade, e que foi através desta que “o ser humano foi transformando a vida em 

existência e o suporte em mundo” (Freire, 2000, p. 56), compreendido “como atitude de 
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ousadia e busca frente ao conhecimento, aspectos que envolvem a cultura do lugar onde se 

formam professores” (Fazenda, 2008, p.17).  

Os estudos de Freire (2000), Gomez, Freitas e Callejas (2007), Loureiro (2012), e, 

mais concretamente, os de Neves (2014) e Hage (2012) sobre a realidade amazônica paraense, 

contribuem para o debate contemporâneo, permitindo uma reflexão sobre a educação e a 

formação dos sujeitos excluídos, ao chamarem a atenção para a necessidade de romper com 

modelos educativos de orientação urbanocêntrica destinados às populações excluídas, a quem 

são, simplesmente, impostos, como acontece com os sujeitos do campo. 

No campo das representações sociais, podemos inferir que estes professores 

egressos, imersos nas relações educativas nas comunidades em que trabalham, construíram 

sentidos e significados sobre o curso de Licenciatura em Educação do Campo que 

ressignificaram o modo de se definirem como professores do campo, ao darem-se conta do 

seu compromisso politico e social com as questões e problemas que atingem as comunidades 

onde trabalham. 

(...) fortaleceu (...). Tanto é que eu nem penso em sair de Bragança e da Escola do 

Campo, eu adoro onde eu trabalho, a comunidade adora, eu construí um livro “Minha 

História de Vida” do sujeito do campo. (PE 03). 

Assim, as respostas à questão que identifica as representações sociais sobre o que se 

sabe e com que efeito – que diz respeito à terceira dimensão de análise desta investigação – 

revelaram as imagens e sentidos sobre as construções e relações das experiências mais 

significativas da formação vividas ao longo do desenvolvimento do curso, que corresponde ao 

que Jodelet (2005) designa por “vivido”, que mostram que se teceu relações entre 

experiências e representações sociais. A experiência vivida é definida por Jodelet (2005, p. 

29) como: 

O modo através do qual as pessoas sentem uma situação, em seu foro íntimo, e o 

modo como elas elaboram, através de um trabalho psíquico e cognitivo, as ressonâncias 

positivas ou negativas dessa situação e as relações e ações que elas desenvolveram naquela 

situação. 

Em síntese, relativamente à discussão das subcategorias que compõem a terceira 

análise desta investigação: 1) (Re)constituição Identitária no campo e na EJA; 2) 
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Ressignificação da Prática Docente na EJA e no campo; 3) Transformações e Práticas Sociais, 

é possível afirmar que as representações sociais dos professores egressos sobre a sua 

formação e os efeitos desta na prática docente da EJA do campo se constituem a partir do 

vivido no curso e dos contextos de trabalho no campo. E embora cada um desses professores 

egressos participante desta tese carregue histórias de vida com laços identitários com o campo 

e com a EJA, em contexto social diferente, não se distanciam da similitude que os define 

como Professores do Campo que ressignificaram as suas práticas na EJA e do campo no 

quotidiano da formação como um todo e, consequentemente, no contexto de trabalho (escola 

do campo).  

No que toca à primeira questão, a (Re)construção identitária no campo e na EJA, 

as representações sociais são tomadas como: a) sentimentos de pertença; b) valores positivos 

relacionados com o campo e a docência da EJA; c) condições materiais e sociais; d) 

retribuição concreta nas relações.  

Quanto à segunda questão, a Ressignificação da Prática Docente na EJA no 

campo, as representações sociais são inscritas como: a) conhecimento do fazer docente; b) 

aperfeiçoamento da prática; c) reflexão das experiências acumuladas; d) implicações na 

natureza do contexto.  

Finalmente, no que diz respeito à terceira questão, as Transformações e Práticas 

Sociais, as representações sociais correspondem a: a) relação educação e desenvolvimento; b) 

exercício da coletividade, c) (co)participação e (co)responsabilidade social. 

Perante as questões enunciadas nesta dimensão, apresenta-se as representações 

sociais construídas, relativamente aos efeitos do processo de formação na prática docente da 

EJA do campo, que constituem a teia representacional da terceira dimensão de análise – sobre 

o que sabe e com que efeito? (Figura 18). 
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OS EFEITOS DA 

FORMAÇÃO 

(Re)construção 
Identitária no Campo e 

na EJA 

(Objetivação) 

Ressignificação da 
Prática Docente na 

EJA do campo 

 
(Objetivações) 

Transformações e Práticas 
Sociais 

(Objetivações) 

Conhecimento na ação docente, 
aperfeiçoamento da prática, 

reflexão das experiências 
acumuladas e pela natureza do 

contexto. 

             (Ancoragens) 

Sentimento de pertença, valores 
positivos com o campo e com a 

EJA, condições matérias e 
sociais. 

(Ancoragens) 

Relação educação e 
desenvolvimento, exercício da 
coletividade, (co)participação 
e (co) responsabilidade social 

            (Ancoragens) 

 

Figura 18 - Teia Representacional da Terceira Dimensão de Análise. 
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Deste modo, o caminho trilhado desde o início desta tese, com discussões em torno 

das aproximações ao objeto de investigação, as representações sociais sobre o processo de 

formação dos Professores do Campo e os seus efeitos na prática docente na EJA do campo, na 

Amazônia paraense, foi respondendo às questões de partida, tornando possível alcançar os 

objetivos propostos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: UM OLHAR SOBRE A CAMINHADA 

De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estava sempre 

começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de que seria 

interrompido antes de terminar. Fazer da interrupção um caminho novo, fazer 

da queda um passo de dança, do medo, uma escada, do sonho, uma ponte, da 

procura, um encontro. 

(Sabino, 1956, p.145) 

Ao chegar ao fim desta caminhada, volve-se o olhar sobre as etapas vividas, sobre o 

todo e o modo de fazer, sobre o caminho que foi trilhado. Tratou-se de um desafio que 

conduziu ao experimentar de caminhos diversos, de encontros e desencontros. Todavia, a cada 

momento de pausa, as margens do caminho contribuíram para arquitetar os constructos, pelo 

que a investigação realizada significou um momento intenso de aprendizagem. 

O processo de formação inicial e os seus efeitos na prática docente, objeto de 

representação deste estudo, foi compreendido com base nos pressupostos teóricos da Teoria 

das Representações Sociais, a partir dos quais se procurou analisar, compreender e identificar, 

através dos depoimentos dos professores que participaram neste estudo, as representações dos 

egressos do curso de Licenciatura em Educação do Campo sobre o processo de formação 

inicial e os seus efeitos na prática docente da EJA do campo e, consequentemente, o contexto 

em que essas representações foram construídas e partilhadas. 

Conhecer as representações que os professores egressos construíram foi importante 

para a compreensão do que pensam a respeito do seu próprio processo de formação, do que 

internalizaram relativamente à sua prática docente, bem como para a análise e compreensão 

da formação inicial, através da Licenciatura em Educação do Campo, que constitui parte da 

oferta educativa, no interior da Amazónia paraense. 

Pretendeu-se, então dar resposta à seguinte questão: Como se constituem as 

representações sociais dos professores do campo sobre o processo de formação inicial e os 

seus efeitos na prática docente da EJA no campo, no interior da Amazónia paraense? Para tal, 

enveredou-se pelo campo teórico-metodológico das representações sociais, o que suscitou 

novas interrogações, numa linha de investigação que está, de resto, em linha com o 

pensamento de Jodelet (2001): “Quem sabe e de onde sabe?”; “O que se sabe e como se 
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sabe?”; “Sobre o que sabe e com que efeito?”, que passaram a corresponder aos trilhos do 

caminho para a compreensão da problemática subjacente a este estudo.  

A primeira questão - Quem sabe e de onde sabe? - apontou na direção dos 

professores egressos, sujeitos sociais, e para as condições em que ocorre a produção e a 

circulação das representações sociais sobre o processo de formação.  Na sua condição de 

egressos do curso, revelaram nos seus depoimentos, uma representação positiva da 

importância do processo de formação adquirida ao longo do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, que se constituiu em torno das experiências vivenciadas durante e 

depois do Curso, no seu fazer pedagógico, nas escolas do campo, imersas em contextos 

sociais variados que demarcam a realidade campesina, no interior da Amazônia paraense, o 

que os define como Professores-Camponeses.  

Os dados recolhidos no decurso desta investigação mostram que esta representação 

Professor – Camponês, porque estreita os vínculos identitários destes profissionais com o 

campo. Como se observou na primeira dimensão de análise, as condições históricas sociais e 

económicas marcam as suas escolhas profissionais e a sua identificação com o campo, 

revelando assim, uma nova e significativa categoria de classificação do professor, a de 

Professor-Camponês.  

Assim, a resposta à primeira indagação - quem sabe? – é: o Professor-Camponês; e 

sabe a partir da prerrogativa de ser oriundo do campo, de ter passado por diferentes processos 

de exclusão social que fizeram com que só tardiamente tivesse recebido uma formação, e de 

ter sido sujeito de um processo de formação universitária, no curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, num campus do IFPA, no interior da Amazónia paraense.  

Relativamente à segunda questão - O que se sabe e como se sabe? – visando os 

sentidos e significados do curso de Licenciatura em Educação para os professores egressos, as 

imagens e significados do pensamento consensual sobre o curso foram obtidas por intermédio 

dos seus depoimentos, que permitiram compreender o processo de objetivação e ancoragem 

das representações sobre o curso. A objetivação e a ancoragem foram construídas sob a forma 

de oportunidades, identificação pessoal e profissional, formação diferenciada e, finalmente, 

relação teoria/prática. 
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Ao longo do estudo foi sendo possível constatar que a implementação da proposta do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo com o objetivo de formar professores do 

campo representa uma construção simbólica que deu origem a representações afirmativas de 

mudança e de (re)construção da condição de ser e fazer-se professor do campo. Nas palavras 

de Freire (1983, p. 83), “a educação, assim pensada, é um que fazer permanente. Na razão da 

inconclusão dos homens e do intervir na realidade”. 

A Licenciatura em Educação do Campo tem sido um grande desafio permanente à 

melhoria da Educação do Campo (Molina, 2011), representando uma estratégia de formação 

que ousa afirmar a existência de um novo perfil de professor, consubstanciado no sujeito que, 

durante o processo de formação, acumula experiências que depois transforma em contributos 

para as políticas públicas de Educação do Campo. 

Foi possível perceber, pelos depoimentos dos professores egressos, que a 

Licenciatura que frequentaram num campus do interior da Amazónia paraense, correspondeu 

ao que foi proposto no Projeto Pedagógico do Curso, na medida em que as atividades 

curriculares do curso estavam ligadas à realidade de vida dos sujeitos envolvidos, associando 

toda a organização curricular à dinâmica das condições de vida do campo, ao trabalho e à 

cultura local, em que estão submersos. Confirma-se, assim, os pressupostos de Caldart (2008, 

p. 77) de que o que deu origem à Educação do Campo foi “a materialidade e a concretude dos 

processos vividos por esses sujeitos na luta cotidiana da busca de sua humanidade.” 

Constatou-se que a imagem construída e partilhada pelos professores egressos sobre 

o curso de Licenciatura em Educação do Campo parece bem estruturada em torno da 

importância dos conhecimentos adquiridos no curso, no TA e no TC, para a sua prática 

docente. Esta imagem do curso aponta para os elementos constitutivos dessas representações, 

pois o vivido no curso é representado pelo coletivo dos professores egressos como espaço de 

conhecimento novo, significativo e necessário à formação do professor do campo, que rompe 

com uma conceção de educação descontextualizada, fragmentada e generalista, assim, e dá 

lugar a uma nova perspetiva do lugar da docência do campo, que passa pela fase de transição 

entre a manutenção da lógica urbanocêntrica das estruturas de ensino, nas escolas do campo, e 

o reconhecimento da necessidade de um profissional diferenciado. 
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Na terceira questão - Sobre o que sabe e com que efeito? – partiu-se da análise das 

objetivações e ancoragens sobre os efeitos da formação na prática docente da EJA do campo, 

que compreende a lógica das categorias extraídas dos conteúdos das entrevistas 

semiestruturadas: (Re)construção Identitária, Ressignificação da Prática Docente e 

Transformações e Práticas Sociais. A partir dos relatos dos egressos, foi possível inferir que 

as suas representações sobre o processo de formação a que se submeteram confirmam uma 

ressignificação da prática docente da EJA do campo depois do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo. O que significa dizer que os conhecimentos que decorrem do processo 

de formação em termos da relação teoria/prática se conjugam para abrir caminho a novas 

formas de compreender as necessidades dos contextos de trabalho da EJA do campo, mais 

ricos de saberes ressignificados.  

Como a firma Paiva (2010, p. 147), nos processos de formação, “os projetos se 

propõem a revirar/pesquisar/esgarçar as práticas desenvolvidas, escavar em torno de conceitos 

estabelecidos, resolvendo os solos que se esparramam os trançados rizomáticos dos saberes.” 

Constituem o que Freire (1983) designou por processo dialético do ensinar-aprender-ensinar, 

conduzindo a uma ação investigativa sobre o mundo tomado a si, para tranformá-lo. 

Relativamente a esta questão, percebeu-se, igualmente, que a conceção do papel de 

professor do campo, enquanto agente de mudança e transformação social, que o TA e o TC 

proporcionaram, foi entendida, após o curso, como tendo efeitos positivos, nomeadamente: a 

possibilidade de contribuir para a organização social, o desenvolvimento local e a assunção de 

(co)reponsabilidade em relação a outras questões sociais para além da escola. Esses efeitos 

refletiram-se, naturalmente, no envolvimento e fortalecimento do vínculo identitário e 

permitem compreender que a educação que transforma e que participa de um outro projeto de 

sociedade, que ultrapassa os muros das escolas, vai para além da escolarização e da 

universidade (Paiva, 2010). 

A intencionalidade formativa inicialmente desenvolvida pelos movimentos sociais 

tem caminhado no sentido de formar professores para atuar junto dos sujeitos do campo, 

estendendo a sua ação para além das salas de aula. Isso mesmo se depreende dos depoimentos 

dos professores egressos ao referirem as práticas sociais desenvolvidas nas comunidades onde 

trabalham, a partir da inter-relação do conhecimento, do desenvolvimento profissional, da 

(re)construção de novas possibilidades de vida e permanência nas comunidades campesinas, 
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já que são, também, sujeitos sociais desse contexto. Uma atitude que se coaduna com o perfil 

de professor do campo que os movimentos pretendem e que “exige uma compreensão 

ampliada de seu papel” (Molina, 2011, p. 191). 

De resto, essa é a posição de Arroyo (2005, p. 10), quando ressalta que: 

[...] essa estreita relação entre função educativa, diretiva e organizativa 

passará a ser um traço do perfil de educador que os movimentos formam [...] A 

ênfase nesses vínculos entre educadores e dirigentes, “interventores” na realidade do 

campo, formuladores e implementadores de políticas mais amplas, com finalidades 

gerenciais educativas e políticas traz consequências para o perfil de educador das 

escolas do campo e para sua formação. Dá novas funções sociais à escola e a seus 

profissionais, assim como crescem no conjunto dos profissionais, novas 

sensibilidades educativas para suas funções e os aproxima da escola e esta se 

aproxima da dinâmica das comunidades [...] O campo não se desenvolve na lógica 

fragmentada com que a racionalidade técnica recorta as cidades, onde cada 

instituição e campo profissional é capacitado para dar conta de um recorte do social. 

No campo, nas formas produtivas em que os diversos povos se organizam, tudo é 

extremamente articulado. Os movimentos sociais percebem e respeitam essa 

dinâmica produtiva, social e cultural organicamente irrecortável. O produtivo, a 

sociabilidade, a educação, a cultura estão tão imbricados que seus profissionais e 

suas instituições têm de estar capacitado a intervenções totais. 

Assim sendo, é legítimo concluir que, não obstante a existência de algumas lacunas 

quanto ao aprofundamento das componentes curriculares, nas duas áreas de conhecimento e à 

formação de formadores, no geral, a Licenciatura em Educação do Campo, enquanto 

formação de professores do campo, apresentou fortes potencialidades nos efeitos das práticas 

pedagógicas (transformadas e transformadoras), nas escolas do campo, no que toca ao ensino 

da EJA, no contexto campesino estudado. 

Para chegar a conclusões significativas (respostas) no âmbito desta investigação, foi 

necessário trilhar determinados caminhos, a partir dos objetivos formulados; recorreu-se, por 

isso, à inquirição dos sujeitos participantes através de um questionário, entrevistas 

semiestruturadas e da recolha documental de dados.  

Verificou-se, então, que em relação ao perfil dos profissionais que atuam ao nível da 

EJA do campo (primeiro objetivo), é possível identificar um grupo, constituído por docentes 
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com variadas experiências com o campo, anteriores à licenciatura, que evidenciam fortes 

laços identitários com essa realidade, tendo iniciado a sua atividade no campo, onde 

permanecem, até hoje, e vivem as dificuldades do dia-a-dia do professor que trabalha com 

turmas de EJA, no campo. Trata-se, maioritariamente, de professores homens, com tempo de 

docência no campo antes de terem ingressado no curso, que beneficiaram tarde da formação 

inicial, e estão imersos nas dinâmicas e lógicas da realidade do campo. Enquanto professores, 

procuram reinventar as condições de permanência, juntamente com as suas famílias, no 

campo. 

No que diz respeito aos sentidos e aos significados do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo para os professores egressos (segundo objetivo), constatou-se que, 

apesar das lacunas existentes, decorrentes de se tratar de um curso novo entre a oferta de 

licenciaturas, no contexto educativo brasileiro, os professores construíram sentidos e 

significados positivos sobre a Licenciatura em Educação do Campo que ressignificaram o 

modo de se definirem como professores do campo, entendendo a sua função muito para além 

da sala de aula.  

As ancoragens e objetivações sobre os efeitos da formação na prática docente da EJA 

do campo (terceiro objetivo) constituíram-se a partir do vivido no curso, tanto no TA como no 

TC; os professores ressignificaram as suas práticas no quotidiano da formação, como um 

todo, e no contexto do trabalho com as turmas de EJA, nas escola do campo, o que demonstra 

a necessidade de fomentar o debate acerca da relevância da Pedagogia da Alternância, em 

torno de uma proposta metodológica e de políticas curriculares visando os cursos de formação 

inicial. 

Uma outra questão pertinente acerca deste processo de formação tem a ver com a 

noção de que os professores egressos do curso de Licenciatura em Educação do Campo, 

professores de EJA, são, também eles, sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, que viveram 

o processo de formação inicial numa fase tardia e estão em pleno processo de aprendizagem. 

A situação decorre não só da ideia de inacabamento de homens e mulheres, de que fala Freire 

(1983), e que a Declaração de Hamburgo (1997) confirmou, mas de enfrentarem condições 

adversas, como a falta de oportunidade, de valorização do professor do campo, de acesso à 

educação, a que se soma o serem vítimas, também, de exclusão social, enquanto parte de uma 

população do campo. 
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No entanto, apesar de terem tido acesso à formação numa fase tardia das suas vidas, 

comparativamente aos alunos do ensino regular, os professores do campo começaram cedo 

uma carreira no magistério no campo, já que a formação não constituía uma exigência para se 

ser professor do campo. Tendo em atenção as inúmeras possibilidades para a docência, 

principalmente da EJA do campo, levantam-se, ainda, várias questões sobre a especificidade 

da formação do professor de EJA e sobre a sua identidade. 

Os dados desta investigação revelam que os professores egressos, na sua maioria, 

procuraram complementar a formação em Educação do Campo com uma pós-graduação ao 

nível da especialização em EJA, com a qual a maioria se identificou. O que não invalida os 

méritos do curso de Licenciatura em Educação do Campo como um processo único e singular 

de saberes (re) construídos, que ressignificaram a prática docente dos que o frequentaram, 

refletindo o conceito freireano (1983) de inédito-viável, a reflexão acerca da possibilidade de 

os sujeitos serem capazes de superar situações-limite, que constituem freios, barreiras, 

obstáculos à vida pessoal e social. 

O processo de formação experienciado pelos professores do campo revelou-se um 

caminho de apropriação e ressignificação da prática docente da EJA do campo. Na dinâmica 

do TA e do TC, pautada pela Pedagogia da Alternância e pelos seus eixos temáticos, os 

professores puderam (re)construir imagens e significados do campo e da docência no campo 

que passaram a orientar uma nova conduta de ser professor do campo. 

Assim, nas três dimensões que, no âmbito desta tese, agrupam as estratégias de 

análise dos significados e imagens que os professores egressos do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo constituíram sobre o processo de formação e os seus efeitos na prática 

docente da EJA do campo, foi possível identificar quão importante é o processo de formação 

inicial de professores e as mudanças que provoca no desenvolvimento pessoal e profissional; 

além de que traz para o debate outras questões mais abrangentes, como a transformação 

social. 

Neste sentido, a compreensão processual, no campo teórico metodológico das 

Representações Sociais, permitiu construir a teia representacional que responde às 

representações dos professores do campo sobre o processo de formação e os seus efeitos na 
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prática docente da EJA do campo, a partir dos pressupostos de Jodelet (2001), de acordo com 

a proposição metodológica inicial das dimensões de análise.  

Em termos das representações sociais, o processo de formação, para esse grupo de 

professores do campo, foi único, singular e significativo, logo, a sua lógica de pensar e 

conceber a EJA, as suas práticas pedagógicas e sociais nos contextos de trabalhos, é entendida 

e manifestada individual e coletivamente. 

Naturalmente, o reconhecimento destas representações sociais, indica e reivindica 

uma reflexão sobre o processo de formação de professores do campo e sobre os seus efeitos 

na prática docente da EJA do campo e a importância dessa formação para os professores do 

campo, não obstante tratar-se de um curso novo, entre as licenciaturas já existentes, e no 

centro das raras especificidades que se conquistou, até ao momento, na história da educação 

no Brasil. Com efeito, a Licenciatura em Educação do Campo, além de ser uma formação 

específica para as populações do campo, representa para aqueles que ingressaram no 

magistério sem uma formação inicial, a oportunidade de a ela terem acesso, na fase adulta, 

embora que tardiamente.  

No geral, observou-se, através dos depoimentos dos participantes desta investigação, 

que a Licenciatura em Educação do Campo foi necessária para (re)pensar e inovar as práticas 

docente, bem como para ajudar a compreender a dinâmica social e política do modo de ser e 

viver dos sujeitos do campo, de onde se pode concluir que é fundamental para as mudanças 

do cenário educativo das escolas do campo, no contexto da Amazónia.  

Em conclusão, a presente investigação, realizada no interior da Amazónia paraense, 

no norte do Brasil, procurou constatar a seguinte Tese:  

Os professores egressos do curso de Licenciatura em Educação do Campo, 

professores do Campo em turmas de EJA, representam a sua formação como uma 

oportunidade de colmatar as suas necessidades de formação especifica no domínio do ensino 

da modalidade de Educação do Campo, e em particular, da EJA, e os efeitos dessa formação 

configuram um movimento de empoderamento dos sujeitos do campo para atuarem na 

docência e nos movimento sociais, junto das suas comunidades e dos municípios da 

Amazónia paraense. 
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Com este estudo, espera-se ter aberto os caminhos necessários a outras inquietações 

sobre a realidade da educação do campo, na Amazônia, permitindo um redimensionamento 

das questões sobre a institucionalização do curso, nas demais instituições de Ensino Superior, 

no Brasil, de modo a que deixe de ser uma exigência do momento, a que se procura dar 

resposta através de Programas de Formação de Professores como o PROCAMPO e o 

PARFOR. Não obstante o mérito destes programas, o problema não se compadece de 

soluções transitórias, pois há sempre uma procura à espera de oportunidade, um jovem ou um 

adulto que sonha cursar a Licenciatura em Educação do Campo antes de iniciar a docência no 

campo. 

Finalmente, com a curiosidade epistemológica dos momentos vividos de quem se 

deixou lançar neste desafio que constituiu a elaboração desta tese de doutoramento, retoma-se 

o olhar sobre o caminho trilhado, encontrando, aí, uma maior motivação para um 

compromisso político-social, uma certeza de que é possível vencer, quando se acreditas na 

potencialidade do ato de sonhar, de sonhar coletivamente, por uma educação do campo 

melhor, que seja, tal como Freire defendia (1996, p. 18), “um dos saberes fundamentais mais 

requeridos para o exercício d[o] testemunho […] que se expressa na certeza de que mudar é 

difícil, mas é possível e urgente.” 
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ANEXOS 

ANEXO 1. DOCUMENTO DE AUTORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Autorizo a realização da investigação "Representações Sociais dos professores do 

campo sobre o processo de formação e seus efeitos na prática docente na EJA no campo: um 

estudo na Amazónia paraense." no IFPA/Campus 

Bragança, no que se refere ao acesso do acervo documental relacionado ao curso 

Licenciatura em Educação do Campo, via PROCAMPO e aos dados dos alunos egressos do 

referido curso, da turma 2009, na qual exerço o cargo de Coordenadora do Curso. 

Estou ciente de que essa investigação constitui uma tese de doutoramento do 

Programa de Pós-Graduação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro UTAD 

Portugal, e está sendo realizada pela doutoranda Alessandra Sampaio Cunha, sob a orientação 

do professor Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro e como coorientadora professora Dra. 

Joana d' Arc de Vasconcelos Neves, e que tem por objetivo investigar o processo de formação 

dos professores do campo (egressos do curso de Licenciatura em Educação do Campo) e os 

efeitos dessa formação na prática docente na EJA no campo. Tomei conhecimento do termo 

de compromisso a ser assinado pelos participantes da investigação, assim como dos deveres 

éticos cabíveis para realização de uma investigação a ser cumprido. 

A leitura e anotações referentes aos documentos citados acima será realizado no 

próprio departamento da coordenação. 

Estou ciente de que será garantido o anonimato dos professores/egressos participantes 

e que o estudo não trará riscos morais a estes. 
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ANEXO 2. INQUÉRITO POR QUESTIONÁRIO 

 

              Caro(a) professor (a), 
 
        O presente questionário foi elaborado no âmbito do Doutoramento em 

Ciências da Educação, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em 
Vila Real/ Portugal. Com intuito de realizar uma investigação acerca das 
Representações Sociais dos professores do campo sobre o processo de formação e 
seus efeitos na prática docente na EJA no campo. Este inquérito por questionário 
tem como principal objetivo traçar o perfil socioprofissional dos(a) senhores(a) 
enquanto participantes desta investigação (professores/egressos). A sua participação é 
muito importante para a qualidade final deste estudo. 

          O inquérito é anónimo e confidencial, todos os dados recolhidos serão 
apenas utilizados para fins académicos.  

 
           Agradecemos a sua colaboração e disponibilidade. 
 

 

I. Dados de caracterização socioprofissional. 

1. Faixa etária:  

a) ( ) 20-25 anos     b) ( ) 26-30 anos    c) ( ) 31-35 anos     d) ( ) 36-40 anos     

e) ( ) 41-45 anos     f) ( ) 46-50 anos     g) ( ) 51-55 anos     h) ( ) mais de 55 anos  

2. Gênero: a) Masculino ( ) b) Feminino ( ) 

3. Estado civil: a) Solteiro ( ) b) Casado ( )  c) Separado ( ) d) Divorciado ( ) e) Viúvo( )  

f) Outros ( ).....................   

4. Naturalidade: a) campo (  ) b) cidade (  ) 

5. Trabalha Onde? a) campo (  ) b) cidade (  ) 

6. Qual o tempo de serviço que tem enquanto professor (a): 

a) (  ) 1 a 5 anos  b) (  ) 6 a 10 anos  c) (  ) 11 a 15 anos  d) (  ) 16 a 20 anos   

 e) (  ) mais de 20 anos 
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7. Há quantos anos você atua como professor do campo? 

a) ( ) menos 5    b) ( ) 6 a 10     c) ( ) 11 a 15     d) ( ) 16 a 20    e) ( ) mais de 20 anos 

 

8. Há quantos anos você atua como professor da EJA no campo? 

a) ( ) menos 5      b) ( ) 5 a 10     c) ( ) 10 a 15    d) ( ) 15 a 20  e) ( ) mais de 20 anos 

9. Além da sua atuação como professor na EJA no campo, você trabalha em outra 

modalidade de ensino? 

a) ( ) sim. Em qual?_______________ b) Há quanto tempo? _____________ 

c) ( ) não. 

10. Você exerce alguma outra atividade profissional além de lecionar na EJA ou em 

outra modalidade de ensino? 

a) (  ) sim. Qual ou quais? _____________________________ 

b) (  ) não 

11. Tipo de contrato de trabalho: 

a) ( ) efetivo (concursado) 

b) ( ) contrato temporário 

 

12. Formação continuada 

a  ( ) Pós-Graduação Lato sensu. Qual?......................................................... 

b) ( ) Pós-Graduação stricto sensu. Qual?....................................................... 

c) Outra (s) Qual (s)?.................................................................................... 

d) Não possui (   ) 
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ANEXO 3 INSTRUMENTO DE RECOLHA DE DADOS (CG) 

 
 

GUIÃO DE ENTREVISTA 
 

 Aos alunos(as) egressos dos Cursos de Licenciatura em Educação do Campo que estão 
atuando nas escolas do campo na EJA na Amazônia paraense. 

 
Objetivo: Investigar as representações sociais dos Professores do campo sobre o processo de 
formação e seus efeitos na prática docente na EJA do campo. Essa entrevista semiestruturada 
com perguntas abertas e fechadas se realiza somente com os professores que estão atuando 
nas escolas do campo na modalidade de ensino EJA.  

 
 
  

Data da entrevista:___/___/___ 
Entrevista nº_____ 
1. Identificação do entrevistado: Professor Egresso (PE...) 
2. Gênero___________________________________________  
3. Por que razão (ões) resolveu frequentar o curso de Licenciatura em Educação do Campo 
via o Programa PROCAMPO?  
 
4. O curso correspondeu às suas expectativas? Sim, não, porquê? 
 
5. O que é para si a EJA e a escola do campo?(Qual relação que você faz entre ambas?) 
 
6. Quais os sentidos e significados da concepção que você tem da EJA e de docência da EJA 
nas escolas do campo, construídos no Curso de Licenciatura em Educação do Campo? (Ou 
seja, a Licenciatura em Educação do Campo contribuiu para a construção desses sentidos e 
significados da concepção que você tem da EJA e da docência da EJA nas escolas do campo? 
Se sim, de que forma contribuiu? Se não contribuiu pode dizer porquê?). 
 
6.1. Diga o que significa EJA para você usando 3 palavras? Justifique. 
 
6.2. Diga o que significa docência na EJA nas escolas do campo usando 3 palavras? 
Justifique. 
 
6.3. O curso contribui ou não para construção desses sentidos? Como? 
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7. O que representa para si ser professor da EJA nas escolas do campo? 
 
8. A partir de sua experiência e prática docente que conhecimentos são necessários para ser 
docente na EJA do campo?  

9. O Curso de Licenciatura em Educação do Campo o/a ajudou a cumprir o papel de docente 
da EJA nas escolas do campo? Se sim, como, diga as principais contribuições, justifique. Se 
não ajudou, porque acha que o Curso não teve esse/s efeito/s na sua prática docente? Situe as 
principais lacunas. Justifique. 

10. Em sua opinião, o curso superior de Licenciatura em Educação do Campo possibilitou a 
formação teórica e prática para atender os princípios da Educação do Campo dos vínculos 
identitários e no sentido da prática diferenciada? Se sim, de que forma/s? Se não possibilitou, 
porquê? 

 

11. Em sua opinião O curso superior de Licenciatura em Educação do Campo ajuda os 
docentes da EJA das escolas do campo a sentirem-se e a tornarem-se agentes de 
transformação, de mudança, de melhoria das condições de vida dos sujeitos do campo e das 
comunidades amazônicas onde essas escolas estão inseridas?  
 
11.1. Se sim de que forma, de que maneira o Curso de Licenciatura dá essa ajuda?  
 
 
11.2. Se não ajuda, porquê não ajuda? 
 
 
12. No seu caso concreto o curso de Licenciatura em Educação do Campo contribuiu de 
alguma forma para que se tenha sentido e se tenha tornado em um/a agente de transformação, 
de mudança, de melhoria das condições de vida dos sujeitos do campo e das comunidades 
amazônicas onde a ou as escolas em que tem sido docente estão inseridas?  
 
 
12.1. Se sim de que forma, de que maneira o Curso de Licenciatura deu esse contributo? Pode 
dar exemplos concretos desse seu papel de agente de transformação? 
 
 
12.2. Se não contribuiu, porquê não contribuiu? 
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13. O Curso de Educação do Campo lhe proporcionou uma formação diferenciada de 
educador? Se sim, justifique de que forma? Se não contribuiu, quais são, na sua perspectiva, 
as propostas para formação de professores da EJA no contexto da Educação do Campo na 
Amazônia paraense? Essa formação é aceita ou não no sistema de ensino? 
 
14. O que representou para você o processo de formação (inicial) em Educação do Campo 
enquanto professor(a) das escolas do campo? 
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ANEXO 4. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

Eu __________________________________________________________, 

RG________________ declaro estar de acordo em participar da investigação realizada pela 

Professora Alessandra Sampaio Cunha, CPF 634567452-49, intitulada “As Representações 

Sociais do professor do campo sobre o processo de formação e seus efeitos na prática 

docente na EJA no campo: um estudo na Amazônia Paraense”, orientada pelo Professor 

Dr. Armando Paulo Ferreira Loureiro, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

(UTAD/Portugal) e pela Professora Dra. Joana d’ Arc de Vasconcelos Neves (UFPA/Brasil). 

                   Estou ciente de que receberei resposta ou esclarecimento a qualquer 

dúvida 

acerca de assuntos relacionados ao objeto da investigação e que investigadora 

manterá o caráter oficial das informações relacionando-as com a minha privacidade, sem que 

ocorra qualquer tipo de coerção ou prejuízo. 

                 Quanto a custos e receita, estas são nulas, não havendo qualquer tipo de 

despesa de minha parte, ou ganho com minha participação nesta investigação. 

 

Ciente dos termos propostos, concordo em participar da investigação. 

 

 
 

Data, _____ de __________ de 2014. 
 
 

_______________________________________ 
Assinatura do participante 

 

 


