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RESUMO 
 

 

MALLAT, Juliana Domit. O Campo da Didática e a Formação Inicial de Professores por 

área do Conhecimento: um olhar sobre a Licenciatura em Educação do Campo no Estado 

do Paraná. 2017. 195 p. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual 

do Centro-Oeste, Guarapuava, 2017. 
 

 

 
Resumo: Analisa a formação inicial de professores por área do conhecimento nos Cursos 

de Licenciatura em Educação do Campo no estado do Paraná e considera complexa a 

questão da didática na área da educação, especialmente nas últimas décadas. Assume o 

carácter qualitativo na investigação em educação e, metodologicamente alicerça a 

pesquisa em estudos bibliográficos e a análise documental, mediada pela análise de 

conteúdo (BOGDAN; BIKLEN, 1994). Faz uso da análise de conteúdo a partir das 

ementas e planos de ensino para produzir os dados. Questiona o lugar da didática na 

formação inicial de professores por área do conhecimento nos cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo das Universidades públicas do Paraná. Reúne o Projeto Político-

pedagógico e os Planos de Ensino dos cursos e analisa como os currículos apresentam a 

questão da didática. Verifica se há elementos que apontam para a constituição de uma 

didática por área do conhecimento. Ressalta que a formação inicial de professores e a 

didática têm implicações circunstanciadas internamente nas instituições formadoras, 

desde então produz contribuições teórico-práticas para formação de inicial de professores 

no âmbito da Educação do Campo. Considera que prevalece uma formação desarticulada 

no que se refere aos conhecimentos, que compõem a totalidade do campo da didática na 

formação inicial de professores. Evidencia a preocupação dos cursos com a didática geral 

e destaca a ausência da didática específica e a valorização de conteúdos específicos sob 

as práticas pedagógicas. Considera que os cursos caminham para uma aproximação com 

a proposta da formação inicial de professores por área do conhecimento e argumenta da 

necessidade de constituição da tríade, didática geral, didática específica e didática por 

área do conhecimento. Sustenta a tríade a partir de princípios formativos que permitem 

um repensar a constituição de uma didática por área do conhecimento: Relação intrínseca 

entre ser Professor e Educador, Postura crítica frente ao Conhecimento Escolar, 

Planejamento Coletivo, Interdisciplinar e a partir da Realidade, Visão de totalidade nos 

processos de Ensino, Transgressão do modelo classificatório e excludente na avaliação e 

Organização do trabalho pedagógico e a escola do campo. Considera que os princípios 

formulados devem se materializar nos currículos e na prática da formação inicial dos 

professores nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo.  

 

Palavras-chave: Formação inicial de Professores. Tríade: didática geral, didática 

específica e didática por área do conhecimento. Licenciatura em Educação do Campo. 
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ABSTRACT 

 

 

MALLAT, Juliana Domit. Initial Formation of Teachers and the Didactics ‘Country by 

area of knowledge: a look at the degree in Country Education. 2017. 195 p. Dissertation 

(Master in Education) - State University of the Center-West, Guarapuava, 2017. 

 

 

 

Abstract: It analyzes the initial formation of teachers by area of knowledge in the Courses 

of Graduation in Country Education in the state of Paraná and considers complex the 

question of didactics in the area of education, especially in the last decades. It assumes 

the qualitative character in the research in education and methodologically, bases the 

research in bibliographic studies and the documentary analysis, mediated by the content 

analysis (BOGDAN; BIKLEN, 1994). It makes use of the content analysis from the 

menus and teaching plans to produce of data. Question the place of didactics in the initial 

formation of teachers by area of knowledge in the courses of Graduation in Country 

Education of the Public Universities of Paraná. It brings together the Political Pedagogical 

Project and the Teaching Plans of the courses and analyzes how the curricula present the 

didactics question. It verifies if there are elements that point to the constitution of a 

didactics by area of knowledge. It emphasizes that the initial formation of teachers and 

didactics have internally detailed implications in the training institutions, since then it 

produces theoretical and practical contributions for the initial formation of teachers in the 

scope of Country Education. It considers that a disarticulated formation prevails as far as 

the knowledge, that compose the totality of country didactic in the initial formation of 

teachers is concerned. It shows the concern of the courses with general didactics and 

highlights the absence of specific didactics and the valuation of specific contents under 

pedagogical practices. It considers that the courses move towards an approximation with 

the proposal of the initial formation of teachers by area of knowledge and argues of the 

necessity of constitution of the triad, general didactics, specific and by area of knowledge. 

It supports the triad bases on formative principles that allow a rethinking of the 

constitution of a didactics by area of knowledge: Intrinsic relationship between teacher 

and educator, critical posture in front of the school knowledge, collective planning, 

interdisciplinary and from the Reality, Vision of totality in the processes of Teaching, 

Transgression of the classificatory and excluding model in the evaluation and 

Organization of the pedagogical work and at country school. It considers that the 

principles formulated must materialize in the curricula and in the practice of the initial 

formation of the teachers in the courses of Degree in Country Education. 
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INTRODUÇÃO 

 

SITUANDO O SUJEITO DA PESQUISA 

É de sonhos e escolhas que se materializa essa pesquisa, num cenário marcado pela minha 

infância1. Lembro-me de, ainda pequenina, brincando com minhas bonecas de escolinha, na 

churrasqueira da casa dos meus pais em Porto União (SC) onde cresci, horas e horas escrevendo no 

quadro, corrigindo cadernos e ensinando minhas bonecas. 

Depois das brincadeiras de menina e de tanto escrever em meu quadro de giz, a vontade de 

ser professora só crescia. Estar com as crianças e acompanhar seu desenvolvimento era algo tão forte, 

que aos 13 anos auxiliava uma das professoras da educação infantil no Colégio em que estudava, 

cursando ainda as séries finais do ensino fundamental. Quantas meninas ali queriam estar, atendendo 

àquelas crianças, envolvidas com aquela professora, que era diferente de todas as outras, pois exercia 

seu trabalho com uma dedicação extrema, partilhando afeto, respeito à infância, sempre sendo criativa 

em tudo que realizava. Chamávamos carinhosamente de Tia Tati, uma professora inspiradora, e 

naquele momento, profissional em quem me espelhava.  

No decorrer de minha história de vida, alguns obstáculos apareceram.  Eu e meu pai nos 

mudamos para Curitiba, onde morei por 4 anos. Naquele período tentei ingressar no Segundo Grau, 

no Instituto Superior de Educação de Curitiba, instituição muito renomada na década de 1990 na 

formação de professores, que ofertava o curso de Magistério. Infelizmente e até hoje sem ter clareza 

dos critérios de seleção, não fui aprovada, o que acabou me levando a cursar o Segundo Grau em 

Educação Geral. 

Finalizados meus estudos na Educação Básica, foi hora de pensar em trabalho. Para isso, 

recorria semanalmente aos classificados de emprego dos principais jornais de Curitiba. Estava com 

17 anos, já não havia o recreio para a venda de bombons, era hora de buscar meu sustento por meio 

de um emprego formal. Nessa busca nos jornais, encontrei um anúncio da Escola de Educação Infantil 

Tia Chris, que estava contratando professores para uma turma de Jardim II, na faixa etária de 4 e 5 

anos. Imediatamente lembrei-me da Tia Tati e de tudo que havia aprendido com ela e vi, naquele 

anúncio, a retomada pelo desejo de voltar à escola. Foi então que, em 1997, fui contratada como 

professora auxiliar do Jardim II e tive minha primeira experiência profissional com uma turminha de 

14 estudantes da educação infantil. Naquela época, as escolas aceitavam estagiárias que cursavam o 

Magistério e até mesmo a Educação Geral, mas eu, por algum motivo, ou talvez até pela convicção 

                                                                 
1 Optou-se, em parte desta introdução, pela utilização da 1ª pessoa, a fim de apresentar a autora e os motivos que levaram 

ao interesse pela temática abordada. 
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de querer estar na sala de aula, fui privilegiada ao ser contratada sem estar frequentando nenhum 

curso naquele momento. Foram dias felizes, de muito aprendizado.  

Novamente afetada por questões familiares e também pela reprovação no vestibular da UFPR, 

a única instituição pública da capital, em julho de 1998, voltei à minha cidade natal e ausentei-me da 

escola. Num momento de mudança, em que as pessoas se deslocavam do interior para a capital para 

estudar, eu fazia exatamente o movimento contrário, voltava ao interior, buscando cursar uma 

graduação.  

Nessa mudança, parte de meus ideais se perderam. Intensamente influenciada por minha mãe, 

prestei vestibular para Administração. Afinal, dizia ela, que valor tem um professor em nosso país? 

Como se sustentar com o salário de professor? Assim, em 1999, cursei um ano de Administração e, 

na busca por estágio remunerado, fui selecionada na Secretaria Municipal de Educação de União da 

Vitória. Por ironia do destino, fui escolhida entre tantos candidatos para digitar o censo escolar, e 

quando percebi, já estava envolvida na Secretaria, auxiliando os professores e organizando a 

biblioteca da rede.  

Foi então, no ano de 2000, influenciada desde 1999 pelo meu namorado, hoje marido, que 

acompanhava meu desgosto pelo curso e afirmava diariamente que professor tinha valor e que a ele 

não faltava oportunidade de trabalho, tranquei o curso de Administração. Finalmente concretizei 

minhas escolhas, e iniciei o curso de Pedagogia na Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de União 

da Vitória (FAFI). Nesse mesmo ano, assumi inicialmente uma turma de Educação Infantil no Centro 

Municipal de Educação Infantil Zilá Fernandes Luiz, como estagiária. Posteriormente, ingressei em 

uma escola particular, onde passei a atuar nos anos iniciais do ensino fundamental. Assim, de lá para 

cá, a educação como profissão, nunca mais deixou de fazer parte da minha formação e atuação 

profissional. 

Novas mudanças ocorreram, transferi meu curso para Guarapuava e formei-me em Pedagogia 

na Universidade Estadual do Centro-Oeste (2005) e fiz especialização em Gestão Escolar (2010). 

Nessa caminhada, fui professora da rede particular, rede municipal e pedagoga na educação básica, 

sempre envolvida com formações continuada, oficinas pedagógicas, interessada pela formação 

pedagógica dos professores, buscando congressos e oficinas que tratassem dessa questão. 

Em 2012, tive a alegria de ser aprovada em primeiro lugar em um processo seletivo para 

Coordenadora Pedagógica no Centro de Educação Profissional Senac (Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial) de Porto União (SC), oportunidade que me fez crescer, que me permitiu 

desenvolver um trabalho junto a uma equipe de 50 professores, retomando o antigo sonho de cursar 

o mestrado em Educação. No Senac, como pedagoga, proporcionava formação continuada aos 
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professores, que em sua maioria, não possuía cursos de licenciatura e demandava de uma formação 

pedagógica para atuar junto à instituição. Foi nesse trabalho que realmente tive a convicção de que a 

formação de professores, a formação pedagógica, é essencial e que necessitava aprofundar minhas 

leituras e estudos nessa área, em virtude de minhas inquietações. 

Em 2015, motivada a retomar os estudos, inscrevi-me como aluna especial do Programa de 

Mestrado em Educação na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e participei das 

disciplinas de Políticas Educacionais e Teoria e Práticas Pedagógicas na Formação de Professores, e, 

desde a primeira aula, pensei: “É isso que busco e quero para minha pesquisa”. Interessada cada vez 

mais pela formação de professores, senti que era hora de ingressar na academia e passar a fazer parte 

da formação em nível superior. Tal decisão se materializou em mais uma mudança, o que me trouxe 

de volta à Guarapuava e à Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) em julho de 2015, 

onde atuo, hoje, como professora colaboradora no Departamento de Pedagogia. Tomar essa decisão 

não foi nada fácil. Afinal, mesmo aprovada em um teste seletivo, possuía apenas especialização e 

assumi a vaga convicta de que, mais do que nunca, o mestrado era necessário em minha formação.  

Preparei-me para as provas de mestrado e foi então que, em 2016, iniciei os estudos no 

Programa de Mestrado em Educação na Unicentro, na linha de Políticas Educacionais, História e 

Organização da Educação. Naquele momento, como em muitos outros, não tive dúvida de que todas 

as decisões até aqui foram acertadas. 

Assim, atuando já no ensino superior nos cursos de Pedagogia e demais licenciaturas, conheci 

alguns professores por meio do professor Marcos, que eram ligados ao Movimento da Educação do 

Campo, que eu desconhecia, assim como a realidade das Escola do Campo. Em conversas com esses 

professores, fui conhecendo a proposta pedagógica dos cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo e passei a fazer parte do Grupo de Pesquisa Movimentos Sociais, Campo e Educação do 

Campo (MOVECAMPO). Ao mesmo tempo, nas viagens para as extensões que possuem Campi 

Avançados da Unicentro, fui conhecendo um pouco mais da realidade do campo, visto que muitos de 

nossos estudantes pertencem a essas comunidades. 

Nesse contexto, profissional, leciono a disciplina de Didática, e trabalho, especialmente, a 

partir da formação pedagógica do professor, área de interesse e problemáticas já anunciadas aqui. Tal 

interesse, a própria atuação nos cursos de licenciatura e pesquisas acerca da formação de professores 

contribuíram profundamente para o interesse investigativo pela formação de professores por meio 

dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo. 

Outro fator que materializa o objeto desta investigação são os estudantes, especialmente das 

licenciaturas em áreas das Ciências Exatas e Naturais, e há uma fala que fortaleceu muito a minha 
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convicção a respeito da importância desta pesquisa para a formação de professores. Em uma das aulas 

na sexta-feira à noite no curso de Química, em 2016, ouvi de um dos estudantes que ele esperava que 

a disciplina de Didática o ensinasse a ser professor. Imediatamente questionei: como ele chegara ao 

final do 3° ano do curso de Licenciatura sem compreender as especificidades do trabalho de um 

professor? Ele, então afirmou que, ao final dos três anos do curso de licenciatura, dominava os 

conteúdos de sua área, porém, se tivesse que entrar em uma sala de aula, não saberia nem por onde 

começar.  

Diante desse fato, iniciei um estudo exploratório de campo, visando ao cercamento da questão 

investigada, à organização e produção dos dados, a partir de uma pesquisa relacionada à disciplina de 

Didática em todos os cursos de Licenciatura da Unicentro, com resultado apresentado e publicado 

nos anais do Encontro Nacional de Didática e Práticas de Ensino (ENDIPE, 2016).   

Nesse trabalho, constatei aquilo que há anos vem se discutindo: a falta de formação 

pedagógica nos cursos de licenciatura, o que é uma questão complexa na área da educação e na 

didática, especialmente nas últimas décadas. Assim evidenciou-se a falta da presença da Didática 

como um componente curricular, confirmando a visão de Martins e Romanowski (2015) ao alertarem 

para a substituição da disciplina de Didática por outras metodologias de ensino específicas.  

Diante da análise dos quadros curriculares dos cursos de licenciatura ofertados na Unicentro, 

num total de 12 cursos, observei que 6 cursos oferecem a disciplina de Didática, e que desses, quatro 

apresentam a carga horária de 68 h/a para a disciplina, uma delas, 102 h/a e o curso de Pedagogia, 

com 136 h/a. Os cursos analisados também apontam para o trabalho com a Didática Geral e com as 

didáticas específicas, que se constituem como metodologias e práticas de ensino específicas da 

matéria a ser ensinada.  

Essas questões têm implicações circunstanciadas internamente nas instituições formadoras, 

seja no campo da pesquisa ou do ensino. Além disso, aparecem reflexos no contexto da escola e suas 

práticas pedagógicas e, principalmente, no profissional formado para o mundo do trabalho, 

especialmente para escola pública brasileira. Tanto as pesquisas científicas como a prática de 

formação de professores indicam que os currículos dos cursos de licenciatura têm reduzido sua carga 

horária no que se refere ao campo da Didática. Essas considerações permitem considerar que 

prevalece uma formação desarticulada entre diferentes campos de conhecimento, saberes e o processo 

de ensino aprendizagem na formação inicial. Com isso, a Didática perdeu espaço para os 

conhecimentos específicos das licenciaturas, que se consolidam no estudo de determinada área de 

formação, instrumentalizando o professor para o domínio dos conhecimentos específicos e 

fragmentando a relação conteúdo-método, o que fragilizou ainda mais a formação profissional.  
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Posterior à análise das ementas, foi realizado um aprofundamento no campo da Didática, por 

meio dos planos de ensino, observando-se quais conhecimentos da área cada uma das seis 

licenciaturas anunciava para o campo da formação de professores e da formação pedagógica2. O 

trabalho, ao ser finalizado, foi enviado para uma revista, a fim de discutir e provocar reflexões acerca 

da importância do estudo do campo da Didática em todos os cursos de Licenciaturas. 

Após essa discussão proveniente dos cursos de Licenciatura da Unicentro, a partir da 

investigação da temática, passei a investigar os cursos de Licenciatura em Educação do Campo, que 

propõem a formação por área do conhecimento. Diante disso, pesquisei no currículo de duas 

universidades paranaenses, Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e Universidade 

Fronteira Sul (UFFS) como se efetiva a formação pedagógica do campo da Didática, materializando 

o comprometimento com a produção do conhecimento vinculado aos processos de transformação da 

realidade e conhecê-la, empiricamente, já faz parte do processo de conhecer para transformar 

(GEHRKE, 2014).  

O estudo foi apresentado e discutido no III Seminário Internacional de Educação do Campo, 

sendo amplamente debatido entre os professores das universidades e ganhou espaço nas discussões 

do evento. Dessa forma, destaco aqui que tais estudos, discussões e pesquisas voltados à formação de 

professores e à organização curricular estão imersos em uma conjuntura social, política e econômica 

que influencia intensamente a formação e o trabalho do professor nos diferentes âmbitos da educação 

brasileira. 

Diante de tais apontamentos, considero necessário apresentar a conjuntura educacional sobre 

a qual se estabelece a análise. Faz-se necessário dizer de que contexto, além do pessoal, parte-se. 

Afinal, uma análise da realidade, situa e materializa, na prática de formação dos professores, a 

realidade na qual se está inserido. 

 

APROXIMANDO CENÁRIO E A QUESTÃO DE PESQUISA   

 

Essa pesquisa é marcada por um conjunto de fatos que se consolidam num espaço 

contraditório, sob um cenário caótico, em razão da irrelevância da formação de professores na agenda 

política e na própria política. A partir dos anos 1990, após os acordos com organismos internacionais, 

                                                                 
2 Formação pedagógica refere-se aos conhecimentos e habilidades que os professores possuem e que estão relacionados 

com o ensino, com a aprendizagem, com os estudantes; assim como sobre os princípios gerais do ensino, tempo de 

aprendizagem acadêmico, tempo de espera, ensino em pequenos grupos, gestão da classe. (MARCELO, 1999, p. 5) 

Pimenta acrescenta a relação professor-estudante, a importância da motivação e do interesse dos estudantes no processo 

de aprendizagem, as técnicas ativas de ensinar (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 
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a Conferência Mundial de Educação para Todos, a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (LDB 9.9394/96) e o fortalecimento dos financiamentos junto ao Banco Mundial, vê-se 

instauradas na educação as lutas entre o público e o privado, constituindo-se como um espaço 

contraditório.  

O Brasil passou a cumprir as exigências que as agências internacionais mundiais impõem ao 

país e, principalmente, à educação. Observa-se a proliferação das Faculdades isoladas de Educação e 

a Educação a Distância (EaD), que se tornam responsáveis pela maioria dos processos de formação 

de professores. Esse movimento valoriza a formação aligeirada, para formação de força de trabalho 

para as escolas, proposta esta baseada na economia de mercado (VEIGA, 1994). 

A literatura estudada permite considerar que a educação, desde os anos 1990, passou a ser 

compreendida como mercadoria e concebida pelo governo como uma educação adestradora, 

necessária para instrumentalizar a prática do professor e que não carece de um projeto educativo, 

muito menos de uma formação politécnica3 ou omnilateral.4 Esse modelo de formação decorre da 

necessidade do modelo produtivo, que exige do trabalhador especialmente o domínio das novas 

tecnologias, “[...] o aprender a pensar, a resolver problemas novos e imprevistos; precisa ter uma 

formação polivalente. Uma formação que lhe permita realizar tarefas diversas e, além disso, a transitar 

com mais facilidade de um emprego a outro” (TONET, 2016, p 14).  

O contexto das políticas dos anos 1990 reforçou a necessidade de reformas educativas com o 

objetivo de reorganizar as políticas educacionais, subsidiadas por propostas pautadas no ponto de 

vista econômico e não pedagógico, resultando num sistema educativo de mercado. Nesse mesmo 

cenário, houve um movimento de pesquisadores que buscam romper com a lógica dessa formação, 

que concebe a educação como “[...] função essencial de preparar os indivíduos para o trabalho” 

(TONET, 2016, p. 15).  

Essa crítica à formação polivalente considera o ensino a partir da leitura de mundo, da 

interpretação da realidade sob diferentes aspectos, sejam eles sociais, econômicos e políticos. O 

movimento de instauração de uma formação crítica dos professores fortalece-se em meados dos anos 

                                                                 
3 “Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho moderno” (SAVIANI, 2003, p. 140) e de acordo com Manacorda (2000), para além da questão terminológica, é 

importante observar que, do ponto de vista conceitual, o que está em causa é um mesmo conteúdo, isto é, a união entre 

formação intelectual e trabalho produtivo. 
4 Omnilateral é um termo que vem do latim e cuja tradução literal significa “todos os lados ou dimensões”. Educação 

omnilateral significa, assim, a concepção de educação ou de formação humana que busca levar em conta todas as 

dimensões que constituem a especificidade do ser humano e as condições objetivas e subjetivas reais para seu pleno 

desenvolvimento histórico. Abrange a educação e a emancipação de todos os sentidos humanos, pois os mesmos não são 

simplesmente dados pela natureza (FRIGOTTO, 2012, p. 265). 
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1980 e 1990, numa intensa luta contra o projeto mercadológico, por meio dos movimentos sociais e 

de professores que superam a formação para manutenção do status quo5 (SAVIANI, 1991). 

Timidamente, a formação numa perspectiva crítica, oposta à preconizada pelo Estado, insere-

se por meio de luta e muita articulação nas universidades e escolas brasileiras. Essa formação pauta-

se na dialética, na contradição, num processo de formação que valoriza o sujeito e sua realidade. Para 

isso, concebe espaços formativos, superando a lógica do ensino tradicional, apenas no interior da sala 

de aula e passando a materializar a formação para a prática social (LIBÂNEO, 2015). 

A educação numa perspectiva crítica ganha espaço nas instituições de ensino públicas, 

especialmente de ensino superior, que valorizam a formação a partir do ensino, pesquisa e extensão, 

como afirma Santos (2005, p.89): 

 

É importante salientar que a proposta de uma sólida formação de professores se faz por meio 

de conhecimentos teóricos e práticos reflexivos e por meio de pesquisa que, junto aos outros 

fins da universidade, ensino e extensão, tornam-se instrumentos didáticos no campo 

pedagógico. 

 

As universidades públicas concentram um grande número de professores que lutam contra as 

imposições a que a educação vem sendo submetida, tornando-a um espaço de contradição, em que se 

constroem ideologias e hegemonias (BARBOSA, 2012) podendo ser, portanto, espaços de contra-

hegemonia. 

No mesmo cenário em que esses profissionais apresentam conhecimentos e, sobretudo, 

argumentos para partir da análise da realidade pela dialética, segundo Konder (2008), apresentam 

também modos de se pensar as contradições da realidade, de se compreender a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente transformação e fortalecem-se as políticas públicas 

que propõem a formação de professores pela lógica neoliberal6 (FRIGOTTO, 2012), que parte do 

ensino de competências, do aprofundamento de conhecimentos técnicos para o saber fazer, resolver 

problemas, conforme as regras do bem ensinar (VEIGA, 1994), oferecendo condições e habilidades 

de participar da concorrência do mercado, de disputar uma vaga de emprego, na maioria das vezes 

precária, em escolas públicas brasileiras. 

                                                                 
5 Manutenção da ordem social presente, reproduzindo as relações de desigualdades existentes. Enquanto servir aos 

interesses de pequenos grupos, jamais será democrática e instrumento de transformação social (SAVIANI, 2009). 

 
6 Que tira da referência a sociedade e os direitos coletivos e universais e centra-se no superindividualismo, novas noções 

derivam de capital humano (FRIGOTTO, 2012). 
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Nessa perspectiva, é preciso reforçar a concepção do Estado, que divide a sociedade em duas 

classes: os burgueses e os trabalhadores. Essa proposta de formação nega a formação científica à 

grande maioria da população e propõe a essas pessoas uma formação técnica, capaz de operar 

máquinas e ter uma formação mínima para o mercado do trabalho. 

Esse projeto de divisão da sociedade é viabilizado pela reforma do Ensino Médio, por meio 

da medida provisória n° 746 de 2016 (BRASIL, 2016). Segundo Freitas (2016), para acelerar a 

reforma do ensino médio, o governo produziu um cenário de urgência de mudança, justificando, com 

isso, uma MP que, em verdade, aproveita para encerrar a discussão sobre o ensino médio em curso, 

impondo a visão do Estado. Assim, a medida provisória 746/2016 estrangula o acesso da classe 

trabalhadora (FRIGOTTO, 2016) à universidade, num projeto contrário à escola unitária e se definem 

duas escolas: a de pobres e a de ricos.  

Na mesma lógica de reformas educacionais e políticas, o governo anuncia a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC), com a premissa de redução de desigualdades sociais, definindo linhas 

gerais ao processo de ensino e aprendizagem, propondo conteúdos e aprendizagens mínimas a todo 

ensino básico e transformando o currículo das escolas básicas a partir de áreas do conhecimento, 

compreendendo as áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.  

Essa proposta traz fortes impactos ao processo de ensino e aprendizagem, uma vez que que 

articula um receituário minucioso de prescrições a serem universalmente adotadas, a fim, 

exclusivamente, de propor um currículo único à educação brasileira, excluindo a discussão sobre a 

natureza do indivíduo que se quer formar.  

É nessa conjuntura atual, profundamente influenciada pelas questões políticas e econômicas 

que se materializaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação dos Profissionais do 

Magistério para a Educação Básica (BRASIL, 2015), que apresentavam, em sua proposta inicial, 

avanços no que diz respeito à formação pedagógica dos professores nos cursos de licenciatura. Após 

todos os ataques à educação púbica brasileira, as reformas e medidas provisórias, imerge-se em uma 

realidade ainda em materialização, uma vez que as Diretrizes estão em processo de reelaboração e 

certamente atenderão à BNCC e à MP 746/2016 (BRASIL, 2016), influenciando profundamente a 

formação de professores 

Nesse cenário, esse estudo ganha ampla dimensão diante do momento político atual, que 

apresenta, todavia, por se constituir em um movimento que aponta para uma persistência e resistência 

em reconhecer a Didática Geral enquanto campo do conhecimento científico no centro da formação 

profissional dos professores (MARIN e PIMENTA, 2015), contribui para a compreensão do campo 
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da Didática e da formação docente e, consequentemente, para a reelaboração curricular que se 

consolidará após definidas e aprovadas tais políticas.  

Há um dissenso nas ações projetadas nos currículos dos cursos de licenciatura, e o que há de 

concreto é que isso se reproduz nos trabalhos em sala de aula, de toda a educação básica, refletindo 

na escola pública e enfraquecendo a Didática enquanto campo mais amplo da educação e da 

Pedagogia. (LIBÂNEO, 2013). Isso decorre, segundo Gatti (2009), de alguns fatores como a falta de 

relevância nos cursos de licenciatura nas universidades brasileiras e das questões também apontadas 

por Martins e Romanowski (2015), de predominância dos conteúdos específicos sobre as disciplinas 

pedagógicas. 

Os estudos que abordam a formação de professores, como Libâneo (2008, 2015), Pimenta 

(2012), Veiga (1994, 2012) entre outros, declaram que as didáticas específicas nos cursos de 

licenciatura e as práticas de ensino, estão praticamente presentes em todos os cursos, o que condiz 

com a visão liberal7 de ensino, sustentada sobre o saber fazer (BEHRENS, 2013). Nessa perspectiva, 

a Didática Geral é retirada ou pouco relevante, uma vez que emerge do estudo de saberes sociológicos, 

psicológicos e históricos, restringindo seu “[...] papel de acolhimento e integração social dos 

estudantes, levando ao esvaziamento de suas funções em relação ao conhecimento e à aprendizagem” 

(MARIN E PIMENTA, 2015, p. 41). Tais alterações curriculares, estão estritamente relacionadas aos 

documentos organizados pelo Banco Mundial, que exerce bastante influência no processo de ensino 

e aprendizagem e, consequentemente, na formação de professores, promovendo uma anemia teórica 

(MARIN e PIMENTA, 2015), que ecoa o enfraquecimento da teoria pedagógica. 

Essa perspectiva de ensino da Didática Geral nos cursos de licenciatura acarreta ao processo 

de ensino e aprendizagem uma proposta de problematização e investigação, que determina a 

constituição histórica e epistemológica enfrentada ao longo do processo de formação de professores, 

frente à sociedade, à economia e especialmente às políticas educacionais. Saviani (2008) afirma que 

tal formação valoriza os conhecimentos específicos sobre os didáticos, contribui para uma formação 

que reúne conteúdos para ensinar, mas não veicula formas, prevalecendo a dissociação entre aspectos 

que deveriam ser indissociáveis na formação docente.  

Nesse cenário, movida a partir dessas inquietações e desconfortos epistemológicos, a 

Educação do Campo ganha relevância na temática desta pesquisa, por propor uma crítica à formação 

                                                                 
7 A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem por função preparar os indivíduos para o desempenho de papéis 

sociais, de acordo com aptidões individuais. Isso pressupõe que o indivíduo precisa adaptar-se aos valores e normas 

vigentes na sociedade de classe, por meio do desenvolvimento da cultura individual. Devido a essa ênfase no aspecto 

cultural, as diferenças entre as classes sociais não são consideradas, pois embora a escola passe a difundir a ideia de 

igualdade de oportunidades, não leva em conta a desigualdade de condições. (LIBÂNEO, 1990, p. 14) 
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de professores sob uma perspectiva liberal e por valorizar em seu currículo a realidade dos sujeitos 

como espaço formativo, num verdadeiro movimento de indissociabilidade entre a teoria e a prática, 

tão defendido por autores do campo da Didática. 

Partindo da premissa de uma formação interdisciplinar, que rompe com a formação de 

professores para uma única disciplina do conhecimento e a propõe por meio de áreas do conhecimento 

é que se concretiza o problema aqui apresentado. Nesse sentido, Saviani (1991) define que há a 

caracterização de um problema, que não é uma questão em si, mas uma questão cuja resposta se 

desconhece e necessita-se conhecer, uma vez que não há hoje, no ensino superior, além da 

Licenciatura em Educação do Campo, cursos que transcendam a formação para a disciplina específica 

do conhecimento. 

As Licenciaturas em Educação do Campo sustentam seu currículo a partir de áreas do 

conhecimento, valorizando a cultura e ultrapassando a formação para uma única disciplina, como a 

maioria das licenciaturas atualmente. Contempla espaços de formação que transcendem a sala de aula 

e prioriza a produção de conhecimentos contemplando a práxis, valorizando a relação escola e 

comunidade.  

A questão nasce partindo da premissa de que a Licenciatura em Educação do Campo faz uma 

opção por uma formação por área do conhecimento e, para isso, elabora suas diretrizes. Ao optar pela 

formação por área do conhecimento, esta não decorre de políticas públicas governamentais e sim 

consolida-se a partir da reivindicação das populações do campo, sobretudo pela luta do Movimento 

Sem-Terra e da carência de professores nas áreas do conhecimento nos anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio, especialmente na área de Ciências da Natureza e Matemática 

(CALDART, 2009). 

Todavia, há um projeto único que valoriza a área do conhecimento e, consequentemente, uma 

nova proposta para a formação inicial de professores. Ao se propor essa nova formação, insere-se 

nela um repensar sobre o campo da Didática, uma vez que esse campo do conhecimento estuda as 

especificidades do ensinar e aprender e sua relação como conhecimento que se materializa na escola 

(LIBÂNEO, 2013). 

Se há uma formação por área do conhecimento, compreende-se que essa formação colabora 

para alterar a escola, a organização do trabalho pedagógico e a didática. Diante dessas inquietações, 

busca-se uma resposta e, para isso, questiona-se quais as especificidades do campo da Didática nos 

cursos de Licenciatura em Educação do Campo? Há relações formativas entre o trabalho a partir da 

Didática Geral e específica? Há indícios de uma didática por área do conhecimento? Que elementos 
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teóricos e práticos indicam uma didática por área do conhecimento na formação inicial de professores 

nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo?   

Como objetivos de investigação, intentou-se verificar, nas propostas dos cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo no Paraná, se há elementos que decorrem do campo da Didática 

na formação inicial de professores. Observados esses elementos, averiguou-se quais as relações entre 

a Didática Geral e as didáticas específicas.  

A partir desse campo do saber, pretende-se contribuir para as discussões acerca da formação 

inicial de professores dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo e o campo da Didática. A 

partir dessas reflexões, compreende-se a importância de se estender a discussão do campo da Didática 

às demais licenciaturas e contribuir, sobretudo, com o movimento de reestruturação dos cursos, 

indicados pelas DCNs 02/2015 (BRASIL, 2015). 

Para materializar essa trilha metodológica, recorreu-se ao método do Materialismo Histórico 

Dialético, que olha os elementos da pesquisa a partir da conjuntura (SOUZA, 2009) e das contradições, 

da historicidade para a transformação da realidade. A palavra método indica caminho, via de acesso e, 

consequentemente, rumo, discernimento de direção. Tomando por referência as palavras de Chauí 

(1994, p. 354) “[...] methodos significa uma investigação que segue um modo ou uma maneira 

planejada e determinada para conhecer alguma coisa; procedimento acional para o conhecimento 

seguindo um percurso fixado”. Portanto, método é um percurso escolhido entre tantos outros 

possíveis, ajuda a produzir os significados, mesmo quando estes não estão claros ou elucidados pelo 

pesquisador. (GEHRKE, 2009).  

Nessa perspectiva, o método do Materialismo Histórico Dialético reside no fato de que o real 

não se mostra ao homem de modo direto, necessita de um objeto de investigação do imediato. 

Segundo Kosik (1986, p. 37) é sempre “[...] movimento da parte para o todo e todo para a parte, do 

fenômeno para a essência e da essência para o fenômeno, da totalidade para a contradição e da 

contradição para a totalidade”. Dessa forma, a pesquisa dialética tem como base, segundo Freitas 

(2005) uma materialidade objetiva que pode ser conhecida e utiliza-se de fatos que não podem ser 

considerados fora de um contexto social, político e econômico, sendo a realidade contraditória e 

expressa nas relações entre educação e sociedade.  

As pesquisas classificadas como crítico-dialéticas partem de técnicas historiográficas das 

referências do materialismo histórico dialético, de forma que a “[...] ciência é entendida como um 

produto social histórico, um fenômeno em contínua evolução, incluída no movimento das formações 

sociais e determinada pelos interesses e conflitos da sociedade na qual se produz” (GAMBOA, 2006, p. 

43).  Assim, corrobora-se Saviani (2008 p.170) ao expressar que as pesquisas realizadas a partir do 
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método do Materialismo Histórico Dialético buscam intencional e sistematicamente “[...] colocar a 

educação a serviço das forças que lutam para transformar a ordem vigente visando a instaurar uma nova 

forma de sociedade”.  

Buscou-se também em Herbat de Souza (SOUZA, 2009), a análise de conjuntura, que atua em 

um sistema mais amplo e complexo, captando no movimento histórico em que se encontra 

circunscrita, as contradições e conflitos que a envolvem, os limites e possibilidades de ruptura e a 

posição de classe dos sujeitos-atores envolvidos. Assim, a conjuntura se faz, segundo Gehrke (2014), 

num processo de relação de forças, visíveis e invisíveis, quantitativas e qualitativas, sempre em 

movimento e nunca fixas. Para Souza (2009, p. 13), as classes sociais estão em permanente relação, 

que pode ser de confronto, de coexistência, de cooperação e estará sempre revelando uma relação de 

forças, de domínio, igualdade ou de subordinação. 

Selecionou-se como categoria de análise da investigação, a Didática e como subcategoria a 

Formação Inicial do Professor. As categorias de análise, segundo Freitas (2005), permitem enxergar 

melhor a singularidade em um dado objeto investigado. 

Nesse sentido, a investigação assume natureza qualitativa que, segundo Bogdan e Biklen 

(1982, s/p) apud Lüdke e André (1986, p. 13) “[...] envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos 

no contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto 

[...]’’, de forma que o pesquisador colhe, analisa e trabalha com dados especialmente descritivos 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

Nessa perspectiva, os dados não se encontram prontos na realidade, são estabelecidos no 

decorrer da pesquisa, gerados a partir da relação entre pesquisa, pesquisador, realidade e 

fundamentação teórico-prática, assim como dizem Bogdan e Biklen (1994, p. 49), 

 

[...] a abordagem da investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a idéia 

de que nada é trivial, que tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita 

estabelecer uma compreensão mais esclarecedora de nosso objecto de estudo.8 

 

Esse processo envolveu estudos bibliográficos, que se caracterizam pela busca de 

conhecimentos referentes à questão em análise documental, segundo Lüdke e André (1986), uma 

fonte poderosa de pesquisa, que aponta evidências e representa fonte de informação, fundamentando 

informações e declarações no corpus da pesquisa. Tal análise é considerada uma técnica muito valiosa 

                                                                 
8 Optou-se por manter a grafia original em todas as citações aqui apresentadas. 
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que traz contribuições relevantes para o trabalho “[...] seja complementando as informações obtidas 

por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema.”  (LÜDKE; 

ANDRÉ,1986, p.38). Cabe destacar que no estudo bibliográfico, buscou-se teses e dissertações no 

banco de teses da Capes, que tratassem acerca da didática por área do conhecimento, porém não foi 

localizada nenhuma produção acerca dessa temática.  

A análise documental foi realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, 

considerados cientificamente autênticos (LÜDKE; ANDRÉ, 1986), que empreende o esforço de 

estudar, analisar e confrontar a produção teórica com a materialização da realidade concreta. Nesse 

sentido, alguns procedimentos de pesquisa foram adotados a fim de garantir a necessária 

profundidade teórica e a correta apreensão de suas formulações, considerando os documentos como 

fontes importantes de orientações pedagógicas que podem fundamentar as análises do pesquisador. 

Os textos e os autores que fundamentam esta pesquisa, pois são significativos e expressivos 

para se entender a constituição e aprofundamento do trabalho, a partir da linha teórica aqui expressa, 

são Caldart (2009, 2012), Freitas (2005, 2010), Molina e Sá (2012) que tratam da Educação do 

Campo, assim como Libâneo (2013), Martins e Romanowski (2015), Saviani (1983, 2008), Veiga 

(1994, 2012) e Waichowicz (1995) que tratam da Didática. 

A análise se constitui a partir do Projeto Político-pedagógico das Universidades do Paraná que 

ofertam ou já ofertaram o curso em Licenciatura em Educação do Campo, a saber, Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), 

Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS), Universidade Federal do Paraná/Litoral (UFPR)9 e 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Optou-se por analisar as cinco universidades 

tanto porque estas compõem a oferta da Licenciatura em Educação do Campo no estado do Paraná e 

também por ofertarem turmas de Licenciatura organizadas por área do conhecimento. 

 No Projeto Político-pedagógico analisou-se as matrizes curriculares dos nove cursos 

ofertados nessas instituições. Essa análise levou ao exame dos planos de ensino das disciplinas 

identificadas como pertencentes ao campo da Didática, que se constitui por meio da didática geral, 

didática específica e didática por área do conhecimento. 

 

ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

                                                                 
9 Sempre que houver referência à Universidade Federal do Paraná (UFPR), especificamente trata-se da UFPR - setor 

litoral. 
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Organizou-se os dados da pesquisa em três capítulos. No primeiro fez-se um histórico acerca 

da formação de professores no Brasil, anunciando o contexto em que se constituíram ao longo do 

tempo as políticas educacionais para a Educação do Campo, desde a concepção de educação rural até 

a denominação atual de Educação do Campo. Para isso, apresentou-se as principais políticas da 

Educação do Campo (EDOC), como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA) (BRASIL, 1997), que fortaleceu, naquele momento, a então denominada educação 

rural, até o Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(PROCAMPO) (BRASIL, 2009), que instituiu a formação inicial de professores por meio dos cursos 

de Licenciatura em Educação do Campo. Tecido esse histórico, apresentou-se um breve panorama do 

curso de Licenciatura em Educação do Campo no Paraná e sua concepção para a formação de 

professores. 

Aborda-se, no segundo capítulo, o objeto de estudo da pesquisa, o campo da Didática na 

formação inicial de professores, por meio do histórico da constituição da disciplina nos cursos de 

formação inicial e da formação pedagógica do professor. Posteriormente anuncia-se o que vem a 

constituir a Didática Geral, a didática específica e a didática por área do conhecimento.  

No terceiro capítulo, empreende-se a análise de dados, investigando o campo da Didática nos 

cursos de Licenciatura e Educação do Campo no estado do Paraná. A partir da leitura dos PPPs, da 

matriz curricular, das ementas e dos planos de ensino que correspondem ao campo da Didática em 

cada um dos cursos, identifica-se conhecimentos acerca da Didática Geral, específica e por área do 

conhecimento. Para essa verificação, optou-se pela área de Ciências da Natureza e Matemática, 

contemplada nas cinco universidades pesquisadas e por ser a área de maior fragilidade de formação 

de professores nas escolas do Campo, como apresentado na introdução desta pesquisa. 

 Após a apresentação da análise realizada, anuncia-se a constituição de cinco princípios 

formativos que estabelecem os pilares e dão elementos para compor uma didática por área, a partir 

das especificidades da Didática Geral e da didática específica, compondo assim, o entendimento aqui 

apresentado a respeito da totalidade do campo da Didática nos cursos de Licenciatura em Educação 

do Campo, sendo eles: relação intrínseca entre ser Professor e Educador; postura crítica frente ao 

conhecimento, planejamento; planejamento e relações entre totalidade, interdisciplinariedade e 

vínculo com a vida; organização do trabalho pedagógico e a Escola do Campo -  tempos e espaços; 

transgressão do modelo classificatório e excludente na avaliação. 

Por fim, nas considerações finais, retoma-se, de maneira objetiva, os propósitos aqui 

expressados, apresentando, a seguir, as referências e os anexos. 
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1 HISTÓRICO E CONSTITUIÇÃO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS: ENFOQUE NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CAMPO 

 As coisas são   

As coisas vêm  

As coisas vão e vêm  

Não em vão 

 As horas vão e vêm 

  Não em vão  

  (Oswald de Andrade) 

 

A formação de professores no Brasil decorre de avanços e retrocessos, num movimento de vai 

e vem, o que constitui uma preocupação com a educação e, em decorrência, torna-se uma questão 

importante na sociedade, especialmente considerando as formas como as políticas públicas e 

educacionais se consolidam nos cursos de formação inicial de professores.  

Neste capítulo é importante justificar-se que, frente a um longo processo histórico no cenário 

de formação de professores, cenário no qual foram excluídos os sujeitos do campo, optou-se por 

apresentar, primeiramente, um histórico geral da formação de professores no Brasil, não abrangendo 

a formação específica de professores para a Educação Rural ou Educação do Campo. Assim, o Campo 

se insere nesta discussão separadamente, reforçando a falta de inserção desses sujeitos na história das 

políticas educacionais e da formação de professores, num contexto em que o ensino ocorre pela 

massificação, resultando num modelo único de formação (GHEDIN, 2012).  

 

1.1 A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

A questão da formação inicial de professores, vem ganhando notoriedade, em especial, nas 

duas últimas décadas nas discussões acadêmicas. Autores como Libâneo (1990), Martins e 

Romanowski (2015), Pimenta (1998) e Veiga (1994) entre outros, têm apontado uma lacuna entre a 

formação inicial e a prática profissional na educação básica, sendo um dos fatores relevantes para 

isso a falta de formação pedagógica nos cursos de licenciatura. Gatti (2009) anuncia em sua pesquisa 

acerca da formação inicial de professores nos cursos de Licenciatura que, em média, apenas 10% da 

formação nesses cursos destina-se à formação pedagógica, ou seja, aos conteúdos da docência.  

A formação de professores é apontada por Marcelo (1999, p.26) como: 

 

[...] a área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas que, no âmbito 

da didática e da organização escolar, estuda os processos através dos quais os professores – 

em formação ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em experiências 

de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os seus conhecimentos, 

competências e disposições, e que lhes permitem intervir profissionalmente no 
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desenvolvimento do seu ensino, do currículo e da escola, com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação que os estudantes recebem. 

 

Na concepção de Marcelo (1999), deve haver nessa formação a valorização da Didática, o que 

é evidenciado na pesquisa dos cursos de licenciatura por Gatti (2009), como conhecimentos menos 

importantes do que o conhecimento das áreas específicas e anunciados, também, por Martins e 

Romanowski (2015) que afirmam haver uma desarticulação entre teoria e prática e falta da 

valorização de saberes docentes relacionados aos conhecimentos específicos. 

As licenciaturas são, segundo Gatti (2010), cursos que, pela legislação, têm por objetivo 

formar professores para a educação básica: educação infantil (creche e pré-escola); ensino 

fundamental; ensino médio; ensino profissionalizante; educação de jovens e adultos e educação 

especial. Dessa forma, torna-se importante salientar que a formação de profissionais do magistério da 

educação básica tem se constituído em campo de disputas, de maneira geral, em virtude das diferentes 

visões. Estudos e pesquisas indicam a necessidade de se repensar essa formação, sobretudo em 

relação a mudanças políticas e curriculares. 

Mudanças curriculares, começam a se delinear no cenário atual a partir das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da 

Educação Básica (DCNs 002/2015). As DCNs 02/2015 propõem uma valorização da aproximação 

entre ensino superior e escolas de educação básica e discursam pela valorização dos conhecimentos 

pedagógicos na formação inicial e continuada dos profissionais do magistério, como expresso abaixo: 

 

[...] um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base teórica e 

interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, assegurando organicidade 

ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação; a inserção dos 

estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da rede pública de ensino, 

espaço privilegiado da práxis docente; (BRASIL, 2015, p.2) 

 

 

 

Essas diretrizes consideram a importância da formação inicial e continuada e reconhecem as 

escolas de educação básica como lócus de formação docente, o que aproxima a relação teoria e prática 

e demanda uma formação a partir do chão da escola, em todas as licenciaturas. 

No Brasil, o Censo Escolar de 2016, publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), revela que há um grande percentual de professores que atuam 

na educação básica sem formação na área específica, ou seja, sem formação compatível com a 

disciplina que lecionam. Esse número é maior especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental 
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e no Ensino Médio, em que 78,6% dos professores têm nível superior completo com licenciatura 

(BRASIL, 2017). 

O censo também indica  ( BRASIL, 2017) que dentre esses 78% de professores licenciados, a 

maior distorção formação/área acontece na disciplina de Geografia e Matemática, sendo que 

aproximadamente 54% de professores têm formação específica para lecionar essas disciplinas ao final 

do ensino fundamental. Esse cenário ocorre especialmente nas regiões norte e nordeste do país. 

Já no ensino médio, 82,9% professores têm nível superior completo com licenciatura 

(BRASIL, 2017), um índice bastante expressivo. Contudo, esse índice representa uma baixa 

porcentagem, ainda, de professores que atuam nas disciplinas de sua formação inicial. Apenas 24% 

de professores que lecionam a disciplina de Sociologia possuem formação nessa área. O mesmo 

ocorre com as disciplinas de Física (41%) e Filosofia (43%). As disciplinas com maior índice de 

atuação dos professores em sua formação específica são Língua Portuguesa e Biologia, chegando a 

79% (BRASIL, 2017). 

Diante dessa fragilidade na relação entre a formação inicial e a atuação profissional, 

decorrente principalmente da necessidade de formação específica para diferentes área de atuação.  

Nas DCNs (BRASIL, 2015, p.8) compreende-se como formação inicial do magistério da educação 

básica em nível superior: “Cursos de graduação de licenciatura; Cursos de formação pedagógica para 

graduados não licenciados e Cursos de segunda licenciatura”.  

Tal estrutura deve-se ao fato de se tentar garantir a formação dos profissionais não habilitados 

e resgatar a formação em Universidades que priorizam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

para garantir o padrão de qualidade acadêmica, preferencialmente de forma presencial, com elevado 

padrão científico, cultural e acadêmico. Essa recomendação é uma tentativa de diminuir os impactos 

causados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL,1996) que abriu espaço desenfreado 

para a educação superior a distância e para as Faculdades Isoladas, podendo ou não estarem ligadas 

às Universidades, o que colaborou para um processo de expansão da privatização e mercantilização 

do ensino (ENS; GISI, 2011). 

Nesse contexto, a formação dos profissionais do magistério se constitui como um campo de 

disputas de concepções políticas e curriculares, apontando para a necessidade de se repensar uma 

formação que estabeleça uma base, fundamentada especialmente na articulação e inseparabilidade 

entre o conhecimento científico e o saber pedagógico, na conciliação da formação inicial e continuada 

e no diálogo entre as universidades e escolas de educação básica. 
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De maneira especial, com a apresentação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica (BRASIL, 2015), 

temos a oportunidade de discutir, repensar e reestruturar a formação docente numa perspectiva 

formativa e agora também política, que sustenta as ações e apontamentos que norteiam esta pesquisa.  

A conjuntura atual aponta um repensar na formação de professores, uma vez que diversas 

áreas de formação ainda apresentam em seu currículo a desarticulação entre as instituições de ensino 

superior e a educação básica. A falta de interesse pelos cursos de licenciatura acentua-se cada vez 

mais, o que reforça a necessidade de se produzir pesquisas e buscar soluções, especialmente de cunho 

político, econômico e curricular para alterar essa realidade. 

Nesse sentido, será feito um breve histórico, demarcando períodos que apontam para a 

organização das políticas educacionais para a formação de professores ao longo da história da 

constituição da educação brasileira. 

 

1.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL  

 No Brasil, a questão da formação de professores emerge de forma explícita após a 

independência, quando se considerou a necessidade de organização da instrução popular. Segundo 

Saviani (2009, p.144), durante todo o período colonial não se manifesta explicitamente preocupação 

com a formação de professores. Somente com a Lei de 15/10/18271 que “[...] manda crear escolas de 

primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império” (BRASIL, 1827, 

p.1) essa preocupação apareceu pela primeira vez, passando a ser realizada nas primeiras escolas de 

ensino mútuo2 instaladas no Brasil (SAVIANI, 2009). 

Após a promulgação do Ato Adicional de 1834 (BRASIL, 1834), a instrução primária ficou 

sob a responsabilidade das províncias, e estas adotaram o modelo que estava sendo seguido nos países 

europeus, criando as Escolas Normais, que possibilitavam ao professor uma formação específica para 

atuação em escolas primárias. 

Entre 1835 e 1846, era comum a introdução da disciplina de pedagogia nas escolas de nível 

médio que seguiram com os estudos pedagógicos nas Escolas Normais, “[...] todavia, foram 

                                                                 
1 Designava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império, 

estabelecendo exames para mestres, determinando que o ensino fosse desenvolvido a partir do ensino mútuo. 
2 Consistiam em ensinar um maior número de estudantes, usando pouco recurso, em pouco tempo, por meio do método 

no ensino oral, baseado na repetição e, principalmente, na memorização, porque acreditava que esta inibia a preguiça, a 

ociosidade, e aumentava o desejo pela quietude. (SAVIANI, 2008). 

 



19 
 

instituições muito instáveis, improvisadas, pouco eficazes para atender sua função de formar 

professores primários” (LIBÂNEO, 2013 p.88).  

No período republicano, por volta de 1889, foram realizadas reformas de ensino, muitas de 

caráter mais administrativos que pedagógicos, com destaque para a Reforma Republicana do Ensino 

Público Paulista, no período 1890-1996, baseada no modelo da educação norte-americana 

(LIBÂNEO, 1991, p.89 e 90).   

Mais tarde, já em 1924, com a criação da Associação Brasileira de Educação (ABE), que 

reuniu adeptos das novas ideias pedagógicas, a moderna concepção humanista de Filosofia da 

Educação se fortaleceu e passou-se a divulgar o ideário da Escola Nova, que buscou romper com o 

ensino tradicional e atender às necessidades de um ideário de desenvolvimento econômico e político, 

denominado também por Nagle (2004) como otimismo pedagógico. O otimismo pedagógico 

materializava-se pela crença na virtude dos modelos e segundo Nagle (2004, p. 265) “São novos 

valores e princípios a fundamentar a organização escolar, novos modos de relacionamento entre 

professor e estudantes, novo significado das matérias ou disciplinas, novos métodos. Enfim, novo 

modelo”. 

Na década de 1930, a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública em 14 de 

novembro, pelo Decreto nº. 19.402 (BRASIL, 1930), foi um dos primeiros atos do Governo de 

Getúlio Vargas que tratava de questões relativas ao ensino e à saúde no Brasil. Naquele momento, 

Francisco Campos, nomeado como ministro, instituiu a Reforma Francisco Campos, que objetivava 

organizar o ensino secundário e as universidades brasileiras, contribuindo para a necessidade de uma 

reorganização nacional, de cunho político. A proposta ficou conhecida como Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova3.  

O Manifesto dos Pioneiros, concebido e implantado por Anísio Teixeira e dirigido por 

Fernando de Azevedo, iniciou uma nova fase na educação brasileira, consolidando a criação dos 

Institutos de Educação. Propõe, por meio da reforma instituída pelo decreto n. 3.810, de 19 de março 

de 1932 (BRASIL, 1932), erradicar aquilo que se considerava o “vício de constituição” das Escolas 

Normais. Para isso, tal formação, que valorizava o ensino da cultura geral e profissional, passou a 

conceber uma concepção com bases sociológicas, biológicas e psicológicas, que valorizava as 

práticas de ensino a partir da experimentação e da observação (VEIGA, 1994). 

Acerca da formação superior no Brasil, os pioneiros afirmavam que, até aquele momento, ela 

estava apenas a serviço das profissões ditas liberais, que atendiam à engenharia, à medicina e ao 

                                                                 
3 Liderados por Anísio Teixeira e Fernando de Azevedo, compreende um grupo de 26 intelectuais, entre os quais Anísio 

Teixeira, Afrânio Peixoto, Lourenço Filho, Roquette Pinto, Delgado de Carvalho, Hermes Lima e Cecília Meireles. 



20 
 

direito (MACHADO; TERUYA, 2007). Dessa forma, contestavam a necessidade de expansão da 

formação superior gratuita, ultrapassando a formação técnica e valorizando os demais ramos de 

conhecimentos humanos (AZEVEDO, 1932, p.62). 

Nessa perspectiva elitizada não havia espaço para a formação de professores, a esses, bastava 

o ensino secundário de cultura geral.  Foi nesse cenário que a Reforma Francisco Campos e o ideário 

dos pioneiros anunciavam a necessidade de formação universitária aos docentes: 

 

A formação universitária dos professores não é somente uma necessidade da função 

educativa, mas o único meio de, elevando-lhes em verticalidade a cultura, e abrindo-lhes a 

vida sobre todos os horizontes, estabelecer entre todos, para a realização da obra educacional, 

uma compreensão recíproca, uma vida sentimental comum e um vigoroso espírito comum 

nas aspirações e nos ideais. (AZEVEDO, 1932, p.24) 

 

Assim, por meio da concepção da educação enquanto instrumento de ação política contra a 

ordem vigente (VEIGA, 1994), tem-se a organização da primeira universidade para a qualificação do 

magistério, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, vinculada a 

um projeto central para a renovação de ensino. A Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras concebia 

uma formação de professores para lecionar nos cursos secundários e apresentava características da 

universidade moderna: ensino, pesquisa e extensão, tornando-se, segundo Saviani (2009), referência 

para as demais escolas de nível superior. 

 Em 1939, o decreto-lei n. 1.190 de 4 de abril (BRASIL, 1939) foi estendido para todo o país 

e compôs o modelo de formação instituído como “esquema 3+1” adotado na organização dos cursos 

de licenciatura e de Pedagogia. Teve como objetivo principal a formação para cursos secundários, 

dividindo-se em 3 anos para a formação específica e mais 1 ano para a formação pedagógica/didática, 

estabelecendo uma formação genérica, impregnada de transmissão da cultura geral (VEIGA, 1994). 

Cabe observar que, ao ser generalizado, o modelo de formação de professores em nível 

superior perdeu sua referência de origem, que havia se consolidado por meio dos Institutos de 

Educação, o que também ocorreu com o ensino normal, com a aprovação em âmbito nacional do 

decreto-lei n. 8.530, de 2 de janeiro de 1946, conhecido como Lei Orgânica do Ensino Normal 

(BRASIL, 1946).  Tal decreto oficializou a finalidade do ensino normal, visando “[...] promover a 

formação de pessoal docente necessário às escolas primárias, habilitar administradores escolares 

destinados às mesmas escolas e desenvolver e propagar conhecimentos e técnicas relativas à educação 

na infância” (ROMANELLI, 1984, p. 164). O mesmo decreto estabeleceu também a formação de 

professores por meio de três tipos de estabelecimento de ensino Normal que, segundo Pimenta (2012), 
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eram os cursos de regente de ensino primário, realizados por meio da formação secundária de 4 anos; 

a formação a partir do colegial em 3 anos, para a formação de professores primários; e, finalmente, 

os cursos de especialização para professores, que envolve os cursos destinados aos professores já 

formados e cursos de habilitação para a administração escolar. Tais formações ficavam sob a 

responsabilidade de três tipos de estabelecimento: o curso Normal regional, a Escola Normal e o 

Instituto de Educação. Todos os currículos apontavam para a necessidade de se ter a participação real 

dos estudantes nos exercícios de observação (PIMENTA, 2012). 

No campo popular, desenvolveu-se uma luta interna para ampliação do acesso à educação 

pública, resultando na primeira Lei e Diretrizes da Educação Nacional (LDB), lei 4.024 de 20 de 

dezembro de 1961 (BRASIL, 1961), determinando que a formação de docentes para o ensino primário 

seria realizada em escolas normais de grau ginasial com, no mínimo, quatro séries anuais, sendo 

ministrada formação pedagógica. A formação para o ensino médio seria feita nas faculdades de 

Filosofia, Ciências e Letras, para as disciplinas específicas.  

Sob a vigência do decreto-lei n° 4024/61, o esquema 3+1 foi extinto pelo Parecer n° 292/62, 

que fixou disciplinas pedagógicas como Psicologia da Educação, Didática e Prática de Ensino 

(VEIGA, 1994), estabelecendo currículos mínimos para a formação de professores. 

Em meados de 1964, o regime militar reposicionou a educação, a sociedade e as políticas 

públicas, expandindo intensamente o processo de industrialização, renovação de serviços e capital 

privado. A combinação desses fatores foi denominada milagre econômico e, consequentemente, 

contribuiu para a ampliação das escolas e do ensino superior. O golpe militar fez, segundo Gritti 

(2003, p.12-13): 

 

[...] prevalecer o interesse do grande capital sobre as organizações populares, a implantação 

desse modelo econômico tinha como objetivo consolidar o sistema capitalista no país, 

integrado ao capitalismo internacional. Como a meta era atingir o crescimento econômico a 

qualquer preço, as políticas públicas nas áreas de saúde, educação e habitação não eram 

consideradas prioritárias. Nesse período aumentou sensivelmente a busca pela escolarização, 

especialmente do ensino superior. Conjugada aos fatores da demanda da população, às novas 

exigências do modelo econômico que se legitimava com o golpe militar, à incapacidade do 

sistema educacional de dar resposta àquelas demandas, instalou-se a crise educacional. 

 

Na década de 1970, o país vivia um movimento desenvolvimentista4 e promulgou a lei 

5.692/71 (BRASIL, 1971), que definia a reforma da educação básica brasileira, extinguindo as escolas 

                                                                 
4 Desenvolvimentista, segundo Saviani (2008), refere-se ao período em que atribuíam ao Estado a tarefa de planejar o 

desenvolvimento do país, libertando-o da dependência externa, e aquelas que defendiam a iniciativa privada, contrapondo-

se à ingerência do Estado. 
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normais para a formação de professores e inserindo a formação a partir da habilitação em cursos de 

Magistério. Dentre as mudanças desse período, o Estado ampliou seu sistema de ensino, passando o 

ensino primário de quatro para oito anos, e exigindo do professor uma formação pedagógica: 

 

Art. 30. Exigir-se-á como formação mínima para o exercício do magistério: a) no ensino de 

1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 

 b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau superior, ao nível de 

graduação, representada por licenciatura de 1o grau, obtida em curso de curta duração;  

§ 1º Os professores a que se refere a letra ‘a’ poderão lecionar na 5ª e 6ª séries do ensino de 

1º grau se a sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou, quando em três, mediante 

estudos adicionais correspondentes a um ano letivo que incluirão, quando for o caso, 

formação pedagógica.  

§ 2º Os professores a que se refere a letra ‘b’ poderão alcançar, no exercício do magistério, a 

2ª série do ensino de 2º grau mediante estudos adicionais correspondentes no mínimo a um 

ano letivo.  

§ 3º Os estudos adicionais referidos aos parágrafos anteriores poderão ser objeto de 

aproveitamento em cursos ulteriores.  

Art. 31 As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais referidos no § 2º do artigo anterior 

serão ministrados nas universidades e demais instituições que mantenham cursos de duração 

plena. Parágrafo único. As licenciaturas de 1º grau e os estudos adicionais, de preferência nas 

comunidades menores, poderão também ser ministradas em faculdades, centros, escolas, 

institutos e outros tipos de estabelecimentos criados ou adaptados para esse fim, com 

autorização e reconhecimento na forma da Lei (BRASIL, 1971, p.7).  

 

 

Nesse contexto de formação, passou-se a uma lógica tecnicista, que visava à produção 

adequada de recursos humanos, pautada nas tecnologias educacionais, eficiência e eficácia do 

processo de ensino, de modo que ao professor cabia executar objetivos instrucionais (VEIGA, 2012), 

transformando a educação numa ação, em geral, meramente tecnoburocrática5, que concebia a 

educação a partir do mesmo modelo do trabalho fabril, nos princípios da produtividade, de maximizar 

resultados e minimizar custos. Na formação de professores, essa concepção contribuiu para um ensino 

repetitivo e mecânico, que valorizava a resposta certa. Ao professor cabia buscar procedimentos e 

técnicas para modelar o comportamento humano, especialmente pelo treino (BEHRENS, 2013), que 

era o objetivo principal da formação, uma vez que capacitava os estudantes para exercerem sua função 

técnica no chão das fábricas, cumprindo, assim, as exigências e necessidades do mercado de trabalho. 

Segundo Gatti (2009) a formação de professores foi permeada por um currículo disperso, 

distante da formação para a docência, recaindo as preocupações sobre a modernização da prática por 

meio de métodos e técnicas, decorrendo de uma formação esvaziada, sustentada sobre a força 

produtiva de servir ao capital. 

                                                                 
5 Discurso unilateral em que o único papel a ser desempenhado pela educação era o de maximizar a produtividade 

(JUNIOR; BITTAR, 2008). 
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As corporações estrangeiras inseriram-se fortemente no mercado, de pequenos a grandes 

segmentos da economia, fracionando ainda mais a sociedade e desmontando parte do parque 

produtivo. A concorrência externa, tecnológica e esmagadora na qual o país está inserido fortaleceu, 

segundo Villas (2014), os grandes comerciantes, importadores, grupos econômicos donos de riquezas 

materiais e naturais que se sustentam na força produtiva e na extração da mão de obra do proletariado.  

Foi na década de 1980 que se instalou a Nova República, iniciando um movimento de 

ascensão do governo civil e da luta operária e fortalecendo as inquietações e insatisfações dos 

educadores que compreende a educação como prática social, vinculada a um projeto histórico 

(GATTI, 2009). Assim, em meados dos anos 1980 houve uma tentativa de rompimento com o 

pensamento tecnicista, buscando avanços no sentido de uma educação emancipatória (FREITAS, 

2002). A sociedade em expansão trazia novas necessidades, que iam além da formação técnica. Era 

hora de se pensar em um novo profissional e, consequentemente, em uma nova formação e 

aperfeiçoamento desses profissionais.  

Esse movimento de aperfeiçoamento iniciou-se em 1982, quando o Ministério da Educação 

criou o Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM) que tinha como objetivo a 

revitalização da Escola Normal. O CEFAM foi definido como “[...] uma Escola Normal que 

continuará, em sua dimensão maior, cuidando da formação e preparação do professor para o 

magistério da pré-escola e das quatro séries iniciais do 1° grau” (PIMENTA, 2012, p.142). Também 

definiu-se a formação com o objetivo de formar profissional com competências técnicas e políticas 

para atender especialmente aos sujeitos da escola pública, tendo como um de seus objetivos colocar 

o estudante frente à realidade educacional.  Diante desses objetivos, houve alterações nas políticas 

educacionais, que avançaram no sentido da formação. 

Nesse contexto de mudanças, em 1982, foi aprovada a Lei nº 7.044/82 (BRASIL, 1982), que 

alterou o artigo 30 da Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971), mantendo a formação na Habilitação 

Magistério, trazendo contribuições à formação por habilitação específica, para os anos finais do 

ensino médio, conforme indica Gatti (2009, p. 40):  

 

[...] no ensino de 1º Grau, da 1ª a 8ª séries, habilitação específica de grau superior, em nível 

de graduação, representada por Licenciatura de 1º Grau, obtida em curso de curta duração;  

em todo o ensino de 1º e 2º Graus, habilitação específica obtida em curso superior 

correspondente à Licenciatura plena. 

 

  Instauraram -se, então, os chamados cursos de licenciatura curta, em nível superior, formando 

docentes para trabalhar da 5ª até 8ª série, mas também de 1ª a 4ª série (GATTI, 2009). A autora 
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destaca, ainda, que esses cursos poderiam formar professores com integração de áreas, o que foi um 

avanço. Nesse contexto, por exemplo, havia a licenciatura em Ciências (com componentes de 

Biologia, Física e Química), ou em Estudos Sociais (com componentes de História, Geografia, 

Sociologia).  

Essas modificações na formação de professores geraram polêmicas e contraposições dos 

acadêmicos, o que alguns anos depois contribuiu para a extinção dos cursos de licenciatura curta, 

após a aprovação da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996). 

Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, houve um grande marco em defesa da 

educação e dos direitos socais, de forma que se anuncia, no artigo 205 que:  

 

[...] a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 

com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL,1988, p.123). 

 

 

A Constituição Federal, contribuiu para que a década de 1990 representasse um relevante 

marco na educação brasileira, especialmente a configuração da formação de professores, com a 

profusão de pareceres, diretrizes, parâmetros e resoluções promulgadas pelo Ministério da Educação 

(MEC), sobretudo pelos organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas 

(ONU), que direcionaram seu olhar para os países da América Latina, voltando-se à educação básica 

por meio das assistências técnicas e linhas de financiamento (ENS; GISI, 2011). 

Naquela conjuntura dos anos 1990, foram se definindo novos rumos à educação brasileira, 

sustentados no capitalismo6, cujo projeto educacional baseia-se numa economia de mercado e no 

acesso cada vez maior às instituições privadas, especialmente em nível superior. Em virtude disso se 

fortalecesse dois importantes protagonistas na educação brasileira, o Banco Mundial, que já estava 

presente desde a década de 1950 na agenda política e financeira brasileira, e a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96), vinculados aos acordos firmados especialmente no 

governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Esse governo caracterizou-se pela expansão de acordos com agentes internacionais e empresas 

privadas, especialmente no que se refere à inserção de políticas vindas de fora e às reformas 

educativas (SAVIANI, 2008), que estabelece uma estreita relação entre o governo e os interesses do 

                                                                 
6 O capitalismo é um sistema social que se sustenta na acumulação de capital. Para Mészáros (2002) o capitalismo faz a 

mediação entre os seres humanos e a transformação da natureza em objetos úteis à humanidade. Para Marx (2006) o 

capital é uma relação de produção, em que o trabalho é subordinado à propriedade privada, para a produção de valores de 

troca.  
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grande capital local e internacional. Parte principal dessas reformas, o Banco Mundial, é segundo 

Leher (1999), “Ministério Mundial da Educação” dos países periféricos.  

No cerne da ideologia do capitalismo e a mundialização do capital, as diretrizes do Banco 

Mundial materializam a dimensão instrumental da educação, o aprender a aprender e aprender a fazer, 

servindo à dinâmica do capital e “[...] contribuindo para a hipertrofia da crença no determinismo 

tecnológico, com significativas consequências desmobilizadoras” (LEHER, 1999, p. 20). Além disso, 

o Banco Mundial fortaleceu-se como importante órgão orientador das políticas educacionais nos 

denominados países em desenvolvimento.  

Os acordos internacionais garantem a consolidação do poder neoliberal (LEHER, 1999), 

subscrevendo estratégias aos países periféricos, confirmando-se principalmente a partir da 

Conferência Mundial de Educação para Todos (UNESCO, 1990), que resultou em um acordo entre 

155 países com o objetivo de assegurar uma educação básica de qualidade. Sustentando-se desde o 

início na parceria público/privado (VILLAS, 2014), deu continuidade a um processo iniciado 

amplamente na ditadura militar, caracterizando-se como um: 

 

[...] marco a partir do qual os nove países com a maior taxa de analfabetismo do mundo 

(Bangladesch, Brasil, China, Egito, Índia, Indonésia, México, Nigéria e Paquistão), 

conhecidos como ‘E9’, foram levados a desencadear ações para a consolidação dos princípios 

acordados na Declaração de Jomtien. Seus governos comprometeram-se a impulsionar 

políticas educativas articuladas a partir do fórum consultivo internacional para a ‘Educação 

para Todos’ (Education for All –EFA) coordenado pela UNESCO que, ao logo da década de 

1990, realizou reuniões regionais e globais de natureza avaliativa (EVANGELISTA; 

MORAES; SHIROMA, 2007, p. 48). 

 

As ideias efervescentes da Conferência Mundial de Educação para Todos, documento 

elaborado em 1993 pelo Ministério da Educação (MEC), estabeleceram as metas para serem 

cumpridas num prazo de 10 anos, sendo consideradas um conjunto de diretrizes políticas voltadas 

para a recuperação da escola fundamental no país e que, segundo Evangelista; Moraes; Shiroma, 

(2007, p.52) “[...] traçava as metas locais a partir do acordo firmado em Jomtien e acenava aos 

organismos multilaterais que o projeto educacional por eles prescrito seria aqui implantado”. 

É sabido que o Banco Mundial visa atrelar metas educacionais a metas econômicas, por meio 

de discurso de redução da ignorância e da pobreza, mas que parte da ideia de escola, segundo Libâneo 

(2008), concebida como instituição que atende às necessidades imediatas de sobrevivência, ritmos e 

interesses individuais, partindo de conteúdos mínimos para a formação de competências e 

habilidades, num total esvaziamento de conteúdos científicos, reflexivos e políticos. 
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A escola proposta pelos organismos internacionais e prontamente inserida no Brasil é a escola 

que universalizou o acesso à educação e o acesso a necessidades mínimas de aprendizagem, o que 

contribuiu intensamente para o aumento da exclusão dentro da própria escola, conforme explicam 

Marin e Pimenta, 2015, que concordam com Brzezinski (2002, p. 83): 

 

O que é evidente nas atuais políticas educacionais de formação de professores é que, apesar 

de a educação básica do brasileiro ter tomado um lugar central no discurso oficial e no dos 

detentores do capital, as ações do governo são de desvalorização do papel social e cultural 

dos profissionais da educação, e de desmantelamento das estruturas das instituições 

superiores responsáveis pela formação de professores. 

 

Uma vez que os professores compreendem especialmente a educação como ato pedagógico e 

político, implicando avançar numa concepção de educação conscientizadora, ela deixa de servir a 

classe cujos interesses são antagônicos. Dessa forma, é contraditória a educação defendida pelo 

governo, que mantém o povo tutelado para servir às necessidades de produção (GHEDIN, 2012). 

Nesse sentido, a educação preconizada pelo governo caminha juntamente com os acordos 

estabelecidos nos anos 1990, que resultam na promulgação da LDB (BRASIL, 1996), contribuindo 

para a privatização do ensino e para o aumento desenfreado das instituições de educação a distância, 

especialmente no ensino superior. Isso fica claro no Art. 45. “A educação superior será ministrada 

em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de abrangência ou 

especialização” (BRASIL, 1996, p. 43). Esse artigo sustenta a desvalorização das universidades 

públicas na formação de professores e valoriza uma formação aligeirada, frágil na teoria e na prática 

(MARIN; PIMENTA, 2015). 

Com a democratização do ensino, pautada na hegemonia do projeto neoliberal (VEIGA, 

2012), destacando reformas educativas, expansão de cursos de formação inicial de professores e uma 

aceleração desenfreada em modelos formativos voltados às exigências de organismos internacionais, 

a LDB (BRASIL, 1996) define por meio do art. 62 como exercício mínimo do magistério “[...] 

professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na educação infantil e nos ensinos 

fundamental e médio” (BRASIL, 1996), formação essa a ser ofertada em Institutos Superiores de 

Educação, em cursos preferencialmente presenciais, definindo que tais institutos manterão: 

    

I - cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o curso normal 

superior, destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as primeiras séries 

do ensino fundamental; 
II - programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de educação superior 

que queiram se dedicar à educação básica; 
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III - programas de educação continuada para os profissionais de educação dos diversos níveis 

(BRASIL, 1996, p.22). 
 

 

A partir desses artigos, a formação de professores sofreu forte impactos, uma vez que se criam 

os Institutos Superiores de Educação ou as Faculdades Isoladas de Educação, que nem sempre estão 

vinculados à pesquisa e extensão. Observa-se a preocupação de cumprir acordos estabelecidos com 

os organismos internacionais, constituindo-se como um desmonte da formação inicial de professores 

a partir das tendências neoliberais (MELO; URBANETZ, 2008).  

A política de expansão das Faculdades Isoladas de Educação e cursos normais superiores, 

desde 1999, é fruto, portanto, da política educacional brasileira em cumprimento às exigências dos 

organismos financiadores internacionais, que apontam como objetivo principal a formação de 

professores com o caráter técnico instrumental, com competências necessárias para solucionar 

problemas da prática cotidiana. Em síntese, um “prático” (FREITAS, 1995), ou seja, força de trabalho 

aligeirada a serviço do capital, que defende a ideia de “[...] quem sabe fazer, sabe ensinar” (MARIN; 

PIMENTA, 2015, p. 126), ideia já defendida na década de 1960/1970.  

A partir da promulgação da LDB (BRASIL,1996), ampliou-se o debate acerca da formação 

de professores, definindo a necessidade de instituição de Diretrizes e demais legislações específicas 

a essa formação.  Publicadas em 2002, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores, segundo Romanowski (2007), definem a organização dos cursos de licenciatura, 

Pedagogia e Normal Superior, apontando para uma reformulação e valorização das práticas 

profissionais e do estágio supervisionado. 

Por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE), foram instituídas as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica CNE/CP Nº 1/2002 

(BRASIL, 2002a) que buscou estabelecer um diálogo com a LDB (BRASIL, 1996) e demais políticas 

educacionais aqui mencionadas. Nesse sentido, contemplando as políticas educacionais já 

materializadas, a concepção de formação de professores recai no ensino por competências, definindo 

que essa deve considerar o “[...] conjunto das competências necessárias à atuação profissional” 

(BRASIL, 2002a, p.2). Para isso adotou-se as competências como norteadoras da proposta 

pedagógica, especialmente do currículo, avaliação e gestão escolar.  

Todavia, os projetos dos cursos, deveriam levar em conta uma formação que garantisse:  

 

I-constituição das competências objetivadas na educação básica;  II - o desenvolvimento das 

competências exige que a formação contemple diferentes âmbitos do conhecimento 

profissional do professor;  III - a seleção dos conteúdos das áreas de ensino da educação 
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básica deve orientar-se por ir além daquilo que os professores irão ensinar nas diferentes 

etapas da escolaridade;  IV - os conteúdos a serem ensinados na escolaridade básica devem 

ser tratados de modo articulado com suas didáticas específicas;  V - a avaliação deve ter como 

finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros professores em 

relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com condições 

de iniciar a carreira (BRASIL, 2002a, p.2). 

 

A partir do momento em que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores (CNE/CP Nº 1/2002) foram promulgadas, iniciaram-se as discussões sobre as Diretrizes 

Curriculares dos cursos de licenciatura que, mesmo sofrendo ajustes, continuaram a anunciar a 

prevalência de formação por área do conhecimento, com pouco espaço para a formação pedagógica 

(GATTI, 2010).  Adentrou-se o século XXI repetindo a formação consolidada no século anterior, que 

valoriza a formação específica e pouco integra essa formação com a docência ou com a área 

pedagógica, dando continuidade ao modelo já firmado antes mesmo do século XX.  

Diante de pareces, ementas, diretrizes que vêm sendo propostas, ao longo dos anos, à 

formação de professores, especialmente após a expansão do ensino superior, na lógica do mercado 

universitário, é fornecida aos futuros professores uma formação nos cursos de licenciatura 

essencialmente instrumental, determinada pela lógica da competitividade. Ou seja, na abertura do 

ensino superior para o capital e na sua transformação em mercado competitivo (SANTOS, 2005). 

Após as orientações emanadas nas DCNs 01/2002, intensificaram-se as publicações de 

pareces e resoluções referentes à formação superior para a docência na educação básica, como 

necessidade de mudanças na concepção de formação inicial de professores, conforme exposto no 

quadro 1. 

Quadro 1: Resoluções e pareceres referentes à Formação Inicial nos cursos de Licenciatura. 

Parecer Conteúdo Ano 

CNE/CP 2/2004 Adia o prazo previsto no art.15: Os cursos de formação de professores 

para a educação básica que se encontrarem em funcionamento deverão 

se adaptar a esta Resolução, no prazo de dois anos. 

 

2004 

 

CNE/CP 01/2005 Alteração da resolução 01/2002: 

As instituições de ensino superior decidirão pela aplicação, ou não, das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, aos cursos de Licenciatura, de 

graduação plena, aos alunos atualmente matriculados, ainda sob o 

regime dos Currículos Mínimos, de acordo com as suas normas 

internas. 

2005 

CNE/CP 05/2005 Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em 

Pedagogia, licenciatura 
 

2005 
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CNE/CP 01/2006 Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação 

em Pedagogia, licenciatura 
 

2006 

CNE/CP 08/2008 Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa Emergencial 

de Segunda Licenciatura para Professores em exercício na Educação 

Básica Pública a ser coordenado pelo MEC em regime de colaboração 

com os sistemas de ensino e realizado por instituições públicas de 

Educação Superior 

 

 

 

2008 

CNE/CP 01/2009 Estabelece Diretrizes Operacionais para a implantação do Programa 

Emergencial de Segunda Licenciatura para Professores em exercício 

na Educação Básica Pública a ser coordenado pelo MEC em regime de 

colaboração com os sistemas de ensino e realizado por instituições 

públicas de Educação Superior. 

 

2009 

CNE/CP 06/2014 Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

Indígenas 
 

2014 

CNE/CP 02/2015 Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica 

para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada. 

 

2015 

Fonte: Organizado pela autora.  

O quadro apresentado permite afirmar que há uma descontinuidade nas políticas 

educacionais referentes à formação de professores, estabelece-se um vai e vem de resoluções que 

definem, instituem e adiam as políticas educacionais, consequência de inúmeros fatores, entre eles 

destacam-se 

[...]de um lado, a ausência de uma política de Estado que assuma sua responsabilidade pela 

formação inicial dos professores com a qualidade requerida pelo mundo contemporâneo. De 

outro, o pathos institucional revelado, entre outros indicadores, pela força de 

posicionamentos rigidamente estratificados em relação à natureza e ao valor do 

conhecimento científico e ao papel social da educação superior voltada a formar professores, 

colocando esta última tarefa em situação francamente subalterna àquela. É importante 

observar que tal posicionamento é consentâneo a posturas político-institucionais que 

privilegiam o trabalho acadêmico de investigação e produção do conhecimento, em 

detrimento do trabalho da docência (SCHEIBE; BAZZO, p.23, 2013). 

 

Contraditoriamente à falta de prioridade na formação pedagógica dos professores nos cursos 

de licenciatura, expressadas até aqui,  as Diretrizes, as DCNs 02/2015 (BRASIL, 2015) afirmam, em 

seu texto inicial, uma aproximação entre o ensino superior e a educação básica, rompendo com a 

fragmentação no sentido de que os estudantes devem se aproximar das escolas somente nas horas 

obrigatórias dos estágios supervisionados e definindo maior necessidade de formação pedagógica nos 

cursos de licenciatura.  Dourado (2015, p. 7) aponta como umas das concepções das diretrizes:  

 

A docência como ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, 

envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, 
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princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na socialização e construção de 

conhecimentos, no diálogo constante entre diferentes visões de mundo. 

 

Essa concepção beneficia especialmente a formação para os cursos destinados aos anos 

finais e ensino médio, uma vez que contemplam uma “[...] sólida formação teórica e interdisciplinar 

dos profissionais; inserção dos estudantes de licenciatura nas instituições de educação básica da rede 

pública de ensino, espaço privilegiado da práxis docente [...]” (DOURADO, 2015, p.8). Para atender 

a essas concepções e mudanças nas práticas formativas no ensino superior, Dourado (2015, p.10) 

explicita a necessidade de alterações nos projetos de formação, “[...] em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e o Projeto 

Pedagógico de Curso (PPC)”.  

Contrariando os indícios de mudança propostos pela DCNs 02/2015, o governo atual de 

Michel Temer anuncia, a partir da Reforma do Ensino Médio, a seguinte alteração na formação e 

admissão de professores, conforme expresso na LDB 9.394/96   

 

[...] admissão de profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência profissional, 

atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades educacionais da rede 

pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham atuado, exclusivamente para 

atender ao inciso V do caput do art. 36;        

V – profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, conforme 

disposto pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1996, p. 21). 

 

A leitura da LDB (BRASIL, 1996) permite compreender que tal alteração consolida 

profundamente as transformações na formação de professores, uma vez que propõe que sejam 

admitidos professores que saibam fazer7. Esse saber pode ser comprovado até por corporações 

privadas, valorizando as grandes empresas econômicas, hoje os maiores donos de grupos 

educacionais no Brasil, reflexões também apontadas por Peroni e Adrião (2008). 

As mudanças que vêm ocorrendo no âmbito da formação de professores na sociedade atual 

contribuem para reforçar o pensamento construído desde a colonização brasileira, de que a educação 

é necessária para instruir cidadãos a servir ao capital (FRIGOTTO, 2012) sob pressão esmagadora 

das políticas públicas, as quais atendem especificamente aos direitos privados. 

Nesse movimento, está a clareza de que as coisas vêm e vão, mas nunca aleatoriamente, uma 

vez que a educação e, especialmente, a formação de professores estão sempre inseridas num processo 

                                                                 
7 Legalmente o notório saber só vale para a área V, que corresponde a área de formação profissional (BRASIL, 1996). 
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de contradição, avanços e retrocessos, que atende às necessidades da sociedade, necessidades essas 

da sociedade de classes, em que o mínimo é suficiente, o saber fazer basta e a formação aligeirada é 

a formação ideal para os cursos de licenciatura. 

Adentra-se na análise sobre a formação do professor para o campo, que passa a fazer parte 

desse contexto inserida na agenda dos governantes somente na década de 1990, decorrente de muita 

luta dos movimentos sociais. Mesmo o Brasil sendo um país predominantemente agrário, essa 

discussão e a inserção da formação de educadores para o campo esteve parcialmente ausente dos 

debates oficiais ao longo da história da educação brasileira. 

  

1.3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O CAMPO: PARA INÍCIO DE CONVERSA 

O Brasil sempre se caracterizou pela grande concentração de riquezas, estando boa parte 

dessas representadas pela terra. A riqueza da terra é fonte de disputas econômicas, sociais e políticas. 

Lourenço Filho (1953) evidenciava que a preocupação com a escola rural se iniciou a partir da 

discussão da implantação da escola pública no Brasil (MOLINA; ANTUNES-ROCHA, 2014). Em 

meio à formação das cidades, alterações no modelo agrário exportador, da expansão da indústria e da 

reorganização política no país, um conjunto de educadores e políticos emergiu na sociedade com o 

desafio de sinalizar a ausência do Estado, especialmente da educação no meio rural.  

A partir da década de 1930, o país passou por profundas transformações, de forma que a 

sociedade, que se sustentava sobre o modelo agrário rural, foi submetida a um processo de aceleração 

do capitalismo industrial, emergindo a necessidade de se formar homens produtivos que 

contribuíssem para o desenvolvimento da nação. Materializa-se, então, divisões nas classes dos 

latifundiários, novas relações de produção capitalistas que, por meio da produção e exportações, 

acumulam riquezas e destinam-se à expansão da burguesia comercial e industrial (LEITE, 1999). 

No modelo agrário rural, quem possuía terra possuía mais poder e constituía uma parcela da 

burguesia, estabelecida sobre um proletariado e um campesinato submetidos a um desenvolvimento 

desigual, por diferente modo de produção (IANNI, 1980), de forma que, nesse processo, 

marginalizava-se a população que não possuía recursos, denotando uma crescente expansão 

comercial. Ghedin (2012) corrobora Ianni (1980) e aponta que a divisão na sociedade capitalista “[...] 

coloca os que não possuem propriedades e os que não são donos dos meios de produção em situação 

de inferioridade[...]”, excluindo-os de um projeto de formação, uma vez que a eles cabe o trabalho 

manual, a técnica. 
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Pelo projeto de sociedade vinculado ao modo de produção, busca-se na educação, “[...] a 

solução para o problema do atraso social no país” (VIEIRA; MIGUEL, 2015, p.40). Os autores 

apontam para a necessidade de uma escola pública, gratuita, que garantisse a formação de homens 

sobretudo para operar máquinas e que sustentasse as pressões sociais e agitações de trabalhadores 

rurais que reivindicavam seus direitos, o que teve forte representação durante a Revolução de 1930. 

O processo que levou à revolução constitui-se um direcionamento para o novo governo, em que lhe 

foi exigida a incorporação de novas funções a partir de setores econômicos, relações de trabalho, 

saúde e educação. 

Na educação, a Revolução de 1930 expressou os impactos de uma nova relação de forças, 

dando início ao processo de formulação de uma nova constituição, do Plano Nacional de Educação e 

da instituição dos Conselhos de Educação que, de acordo com Molina e Antunes-Rocha (2014, p.4) 

“[...] incentivou a criação em quase todos os estados brasileiros de grupos, missões, núcleos e 

associações em defesa da escola e da cultura rural”. Assim, constituiu-se na década de 1940, o 

Movimento do Ruralismo Pedagógico, conquistando junto ao Governo Federal a criação das Escolas 

Normais Rurais, estabelecidas em diferentes regiões do País (LOURENÇO FILHO, 1953).  

Em 1937 (BRASIL, 1937) foi decretada a Constituição, que sinalizou a importância da 

educação profissional destinada às classes menos favorecidas, dever do Estado, legitimando 

desigualdades sociais e transferindo as responsabilidades dessa formação às indústrias e sindicatos: 

 

Art. 129 É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua 

especificidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de seus 

associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão ao Estado 

sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concedidos 

pelo poder público. 

Art. 132. O Estado fundará instituições ou dará o seu auxílio e proteção às fundadas por 

associações civis, tendo umas e outras por fim organizar para a juventude períodos de 

trabalho anual nos campos e oficinas, assim como promover-lhe a disciplina moral e o 

adestramento físico, de maneira a prepará-la ao cumprimento dos seus deveres para com a 

economia e a defesa da Nação (BRASIL, 1937, p.14,15). 

 

Assim, na Constituição de 1946 (BRASIL, 1946) no Capítulo II, Art. 166 intitulado “Da 

Educação e da Cultura”, o Estado estabeleceu que a educação era direito de todos (BRASIL,1946). 

Para a população dos territórios rurais, havia uma pequena menção no Art. 168, que estabelecia o 

seguinte princípio: “[...] as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 

cem pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e os filhos 

destes” (BRASIL, 1946), eximindo, assim, o Estado de qualquer responsabilidade.  
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No final da década de 1950, após a II Guerra Mundial, foi criada a Comissão Brasileiro-

Americana de Educação das Populações Rurais, com a interferência da política norte-americana no 

país. Essa ação concebia o camponês como um povo carente, desnutrido e ignorante (LEITE, 1999). 

Em decorrência da preocupação com a proteção e assistência ao camponês, foi criada em 1950 a 

Campanha Nacional de Educação Rural e Serviço Social Rural, que se destinava à formação de 

técnicos para programas de melhoria da qualidade de vida e que, segundo Leite (1999), efetivamente 

não materializou avanços aos problemas vividos no campo. 

Em 1961, promulgou-se a LDB nº. 4.024 (BRASIL, 1961), resultante de conflitos entre os 

defensores da escola pública e da escola privada, o que comprovou, segundo Souza (2006), a 

marginalidade da educação do campo, sendo o ensino fundamental rural delegado aos municípios.   

Paralelamente, fatos importantes ocorreram no cenário da educação popular, que trouxeram avanços 

para a educação rural, ao contrário das políticas liberais para o campo. Dentre eles, destacam-se a 

aproximação com os movimentos dos Centros Populares de Cultura (CPC) da União Nacional dos 

Estudantes (UNE); o Movimento de Cultura Popular (MCP), em Pernambuco e o Movimento de 

Educação de Base (MEB), da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) (SOUZA, 2006). 

Essa aproximação promoveu a alfabetização da população rural e urbana marginalizadas, a 

partir dos referenciais teóricos da Educação Popular de Paulo Freire, contribuindo para a 

alfabetização num contexto mais amplo e auxiliou a promoção do homem rural “[...] em sua 

preparação para as reformas básicas indispensáveis, como a Reforma Agrária, considerando a 

educação como comunicação a serviço da transformação do mundo” (BARBOSA, 2012, p.97). 

Os movimentos foram alvo de repressão e controle ideológico pelos governos militares e, em 

1964, o golpe militar extinguiu o pequeno avanço dos povos do campo em relação aos projetos 

educativos. A maioria dos educadores e lideranças foram perseguidos e exilados, o que impôs uma 

ruptura na educação, na emancipação e na luta dos povos do campo.  

No auge da ditadura militar, após 1964, com a aprovação da Lei de Educação nº. 5.692/71 

(BRASIL, 1971), foram criados os cursos de formação de professores, o denominado 3+1, 

contribuindo para o distanciamento das necessidades e da realidade sociocultural do camponês e 

estabelecendo uma formação genérica, permeada por atitudes e valores urbanos, cumprindo a 

hegemonia da cidade sobre o campo, num protótipo único, em que “[...] transportava-se as escolas do 

campo, os professores da cidade” (ARROYO, 2012, p. 361).  

 No início dos anos 1970, criou-se a Fundação Mobral, pelo Decreto 62.484/68, cuja ação 

decisiva ocorreu apenas naquele ano (SOUZA, 2009). Segundo Coutinho (2009), o analfabetismo e 

a falta de educação para o campo constituíam “[...] uma dolorosa e incurável chaga” (COUTINHO, 
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2009, p.44). Dessa forma, o Mobral objetivava educar os analfabetos e silenciar as reais causas da 

exclusão.  

No final dos anos 1980 percebeu-se que, à medida que era implantado o ensino fundamental 

completo, maior era a necessidade de professores nas escolas rurais, as quais não contavam com esse 

profissional (VIGHI, 2015). Naquele momento, houve um amplo crescimento de professores dos 

centros urbanos inseridos nas salas de aula do campo, o que segundo Vighi (2015, p.118) contribuiu 

intensamente para o “[...] estereótipo do campo como local atrasado, inferior e arcaico”. Há, até os 

anos 1990, uma agenda política que priorizava a educação urbana e valorizava os conhecimentos da 

cidade sobre os do campo, sustentados sobre o projeto hegemônico de desenvolvimento do capital e 

exploração da força de trabalho, especialmente as dos trabalhadores do campo. 

Nos anos 1990, no que se refere à formação de professores para a educação rural, a 

promulgação da LDB (BRASIL, 1996) reconheceu a diversidade do campo, porém não avançou 

enquanto legislação para formação específica. Permanecia a precariedade das escolas e falta de 

identidade aos sujeitos do campo perante a política educacional, que segundo Leineker e Abreu (2012, 

p. 9) “[...] aborda sutilmente para a necessidade de formação diferenciada, embora não enfatize essa 

preocupação com os sujeitos do campo”. 

 De acordo com Leite (2002, p. 54), “[...] não estão explicitamente colocados, na LDB 

(9394/96), os princípios e as bases de uma política educacional para as populações campesinas”. A 

única referência à educação rural/campesina aparece no artigo 28, § 2º (BRASIL, 1996, p.9) definindo 

que “[...] deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério de 

respectivo sistema de ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previstas nesta lei”.  

É possível perceber um modelo de formação de professores excludente, que privilegiava 

currículos voltados à educação urbana, numa total falta de prioridade na formação de sujeitos do 

campo, o que acentuava uma desigualdade social histórica, revelando de forma explícita a 

privatização do ensino superior, além de fortalecer segundo Arroyo (2012, p. 362) “[...] as políticas 

vindas de cima para os setores populares, e não como autores sujeitos políticos de políticas”. 

Nessa perspectiva, a sociedade ainda era chamada, segundo Peroni; Adrião (2008), a atuar 

onde o Estado deixava de cumprir seu papel. Executava políticas impostas pelo próprio Estado, num 

movimento de esvaziamento da democracia e fortalecimento do público não estatal. Foi nesse 

contexto que emergiu a luta dos movimentos sociais em favor e em defesa da educação rural/campo 

e de políticas específicas para a formação de professores. 
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1.4 A FORMAÇÃO DE EDUCADORES PARA A ÁREA RURAL/CAMPO A PARTIR DOS 

ANOS 1990: DO ENERA AO PROCAMPO 

A tomada de decisão acerca de um recorte histórico para delimitação da pesquisa é sempre 

um movimento complexo para o pesquisador. Nesse sentido, foi delimitada aqui a construção das 

políticas de Educação do Campo, compreendendo que o protagonismo dos movimentos sociais 

manifesta-se mais fortemente entre 1997 e 2010, a partir do I Encontro Nacional de Educadores e 

Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA), que iniciou a discussão coletiva e política de formação 

de professores para o campo. Esse recorte histórico decorre principalmente da intensificação da ação 

dos movimentos sociais, que se articulou tanto na luta pela terra quanto na luta pelo direito e acesso 

à escolarização da população do campo, especialmente a partir dos anos 1990, cansados da dominação 

urbano-rural.  

Cabe ressaltar que a intensificação dos movimentos sociais dos anos 1990, segundo Santos 

(2012), resgatou a questão da educação dos camponeses para o cenário atual, uma vez que esta já 

havia sido discutida e vivenciada há pelo menos 30 anos, a passos lentos e distantes da agenda política 

brasileira. 

Nesse contexto, a terra ganhou destaque, como matriz que sustenta a luta histórica demarcada, 

como anuncia Antunes-Rocha et al, (2011, p. 59): “[...] Educação do Campo é indissociável da luta 

pela terra, da luta pela reforma agrária. Democratização da terra, com a democratização do acesso ao 

conhecimento [...]”, engendrando uma formação que se sustente a partir da sustentabilidade política, 

econômica, cultural, ambiental e social.  

No final dos anos de 1990 foram retomados, com maior intensidade, os movimentos sociais 

pela educação no contexto da reforma agrária, fortalecendo as lutas específicas pelo acesso ao ensino 

médio, o que se constitui um grande desafio até os dias atuais. Com uma aproximação da educação 

rural anunciada na legislação: 

 

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

erão as adaptaçõesnecessárias à sua adequação às peculiaridades da vida  

rural e de cada região, especialmente: 

I  conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos 

alunos da zona rural; 

II  organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do ciclo 

agrícola e às condições climáticas; 

III  adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996, p. 9). 

 

 

 

A partir do novo ambiente político, que garantia os direitos aos sujeitos do campo, os 

movimentos sociais ganharam força, especialmente os ligados à Reforma Agrária, que lutaram pela 
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garantia da educação escolar para os camponeses, num cenário capaz de suprir uma carência 

educacional herdada desde o período colonial, em que a população camponesa era severamente 

excluída da vida política, social e, sobretudo, escolar.  

Para isso, os povos do campo, a partir do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), organizaram-se coletivamente, realizando em julho de 1997 o I Encontro Nacional de 

Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA, 1997), resultado de uma parceria entre o 

Grupo de Trabalho de Apoio à Reforma Agrária da Universidade de Brasília - GT-RA/UnB, o MST, 

representado pelo seu Setor de Educação, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) e Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). No encontro, estiveram presentes professores de mais de 

vinte universidades brasileiras que atuavam na área de educação nos projetos de assentamento da 

Reforma Agrária e que estavam envolvidos em diferentes frentes, dentre elas, educação de jovens e 

adultos, ensino fundamental, formação e capacitação técnica dos trabalhadores rurais, entre outras.  

O encontro aconteceu um ano após o massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, que foi 

liderado pela força policial contra trabalhadores rurais que realizavam uma marcha pela Reforma 

Agrária, brutalmente interrompida após 19 trabalhadores serem mortos. Nesse cenário de tragédia, de 

forte impacto político e de intensa barbárie, os movimentos ganharam destaque junto às autoridades, 

o que flexibilizou o diálogo junto ao Estado e à sociedade, enfatizando várias reivindicações, dentre 

elas o acesso à escolarização por meio de escolas públicas. Nesse movimento houve também a 

preocupação com o projeto pedagógico e a reivindicação de que os sujeitos do campo pudessem 

participar da construção da proposta, uma vez que se lutava por uma educação baseada numa proposta 

coletiva e democrática, a fim de superar a histórica negação de direito a estudos mais elevados 

(SANTOS, 2012). 

Na realização do encontro do ENERA fechou-se parcerias com a Universidade de Brasília 

(UNB) e a UNESCO, dando início a um movimento histórico, que tornou o ENERA, segundo Santos 

(2012, p. 45), “[...] embrião de uma significativa mobilização nacional pela educação do campo”, 

especialmente a partir da aproximação, conforme Santos (2012, p. 637), de “[...] dois mundos 

apartados”, que iniciou uma sensibilização importante de diferentes setores da sociedade, 

compreendendo e pensando o campo como um espaço com sujeitos, características e existência 

próprias. 

Em 16 de abril de 1998, por meio da Portaria Nº. 10/98, o Ministério Extraordinário de Política 

Fundiária criou Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), vinculando ao 
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Gabinete do Ministro e aprovou o seu Manual de Operações. O PRONERA é uma política pública de 

educação envolvendo trabalhadores(as) das áreas de Reforma Agrária e apresenta como objetivo: 

 

[...] fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária estimulando, propondo, criando, 

desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologias voltadas para 

a especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a promoção do desenvolvimento 

sustentável (BRASIL, 2004, p. 98).  

 

Enquanto política pública, o PRONERA constitui-se como uma das principais conquistas dos 

movimentos sociais junto ao governo federal, exercendo a função de executor das práticas e de 

reflexões teóricas da Educação do Campo, uma vez que compreende ações que vão desde a formação 

de crianças e produção de materiais didáticos à formação de educadores do e para o campo (BRASIL, 

2004), compreendendo, enquanto objetivos específicos 

 

[...] garantir a alfabetização e educação fundamental de jovens e adultos acampados(as) e/ou 

assentados(as) nas áreas de Reforma Agrária; ¨ garantir a escolaridade e a formação de 

educadores(as) para atuar na promoção da educação nas áreas de Reforma Agrária; ¨ garantir  

formação continuada e escolaridade média e superior aos educadores (as) de jovens e adultos  

-  EJA -  e do ensino fundamental  e médio nas áreas de Reforma Agrária; ¨ garantir aos 

assentados (as) escolaridade/formação profissional, técnico-profissional de nível médio e 

curso superior em diversas áreas do conhecimento; ¨ organizar, produzir e editar os materiais 

didático-pedagógicos necessários à execução do programa; ¨ promover e realizar encontros, 

seminários, estudos e pesquisas em âmbito regional, nacional e internacional que fortaleçam 

a Educação do Campo (BRASIL, 2004, p.15). 

 

Essas ações ocorrem por meio de projetos elaborados pelas instituições de ensino superior, 

que são encaminhados à Coordenação Nacional do PRONERA para análise e apreciação. Uma vez 

aprovados, são implementados conforme disponibilidade orçamentária, mediante convênio a ser 

firmado entre a Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e a instituição proponente (BRASIL, 2004). 

A partir do PRONERA, que busca superar o analfabetismo e estender a escolaridade dos 

sujeitos do campo, fortalecem-se as discussões para a formação de professores, especialmente ao final 

da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo, realizada em Brasília em 1998, que 

trouxe o desafio de “[...] insistir junto as universidades públicas a criação de cursos de nível superior 

em cada estado com currículo adequado à Educação Básica do Campo” (SANTOS, 2012, p.48), 

destacando-se a necessidade de formação de educadores a partir da realidade do campo. 
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Provenientes das mobilizações e do II Seminário Nacional de Educação do Campo, produzem-

se as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC), expressas 

pelo Conselho Nacional de Educação (CNE/CEB n.1, 2002), resultado de um amplo processo 

participativo realizado por meio de audiências públicas. Nesse contexto, a definição da identidade 

das escolas do campo  

 

[...] pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade 

e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 

e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que 

associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país 

(BRASI, 2002, p.1)  

 

As DOEBEC (BRASIL, 2002b) expressam a necessidade de reorganização da escola, “[...] do 

conhecimento e da prática pedagógica” (SANTOS, 2012, p.59), num movimento que dá início 

principalmente a repensar a formação dos professores e a construção do Projeto Político-pedagógico 

da Educação do Campo. Nessa articulação, o MST assenta uma luta pelo acesso dos trabalhadores 

 

[...] ao conhecimento produzido na sociedade e ao mesmo tempo problematiza, faz a crítica 

ao modo de conhecimento dominante e à hierarquização epistemológica própria desta 

sociedade que deslegitima os protagonistas originários da Educação do campo como 

produtores de conhecimento e que resiste a construir referências próprias para a solução de 

problemas de outra lógica de produção e de trabalho que não seja a do trabalho produtivo 

para o capital (CALDART, 2009, p.4). 

 

Assim, em meio aos dezesseis artigos expressos nas diretrizes, especificam-se princípios para 

a proposta metodológica, pedagógica da escola, a partir dos interesses dos povos do campo. 

Sobretudo, busca-se a organização do trabalho pedagógico e a formação de professores a partir de 

uma formação profissional e política, com base no trabalho e na realidade do campo (SANTOS, 

2012). Dessa forma, segundo Molina (2003 p.29), assume-se conceber o campo como “[...] espaço 

de vida e resistência ultrapassando a barreira da educação básica”. 

Nesse cenário de reconhecimento, as diretrizes (BRASIL, 2002b) definiram a identidade da 

escola do campo 

[...] pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade 

e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 

ciências e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos 

que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no 

país (art. 2°, parágrafo único CNE/CEB).  
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A pretensão é que a escola do campo seja um espaço de vida que contemple a luta de seu 

povo, a sua cultura, reconhecendo saberes já produzidos, rompendo com a dominação urbana, com a 

valorização de décadas de quem vem de fora, como se o professor da cidade fosse detentor de um 

conhecimento mais elevado.  Para tal, as DOEBEC (BRASIL, 2002b) definem que o curso de 

formação de professores deve contemplar 

 

I - estudos a respeito da diversidade e o efetivo protagonismo das crianças, jovens e dos 

adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e coletiva, da região, 

do país e do mundo;  

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 que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas 

sociedades democráticas (BRASIL, 2002b, p.3). 

 

Decorrente desse contexto e de estudos do Grupo Permanente de Trabalho de Educação do 

Campo (GPT), instituído pelo Ministério da Educação (MEC) em 2003, formularam-se em janeiro de 

2004, as Referências para uma Política Pública para a Educação do Campo. Assim, firmou-se uma 

nova agenda política, que passou a vincular a coordenação geral de Educação do Campo e a Secretaria 

de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADI)8. 

A partir de 2008, com a homologação da Resolução CNE/CEB nº 2, de 28 de abril de 2008 

(BRASIL, 2008), que estabeleceu diretrizes complementares para o desenvolvimento de políticas 

públicas de atendimento da Educação Básica do Campo, foi definido que a Educação do Campo 

compreende a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 

Médio e Educação Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio, tendo a 

finalidade de atender às populações do campo em suas mais variadas formas de produção da vida. 

O desenrolar da reivindicação da educação trouxe uma conquista importante por meio da 

constituição do PRONERA, oriundo das discussões levantadas a partir do I ENERA, caracterizando 

um programa de educação de trabalhadores das áreas de reforma agrária. Instituída a partir da política 

pública do governo federal, sob o decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010 (BRASIL, 2010), visa 

oferecer a educação formal desde a alfabetização à pós-graduação, num encontro entre a necessidade 

                                                                 
8 Alterou-se SECAD por SECADI, por incorporar a questão da inclusão, passando a anunciar Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão  (SECADI) (BRASIL, 2011). 



40 
 

de um programa específico para a população da reforma agrária, as instituições de ensino e os 

movimentos sociais, materializando o direito à educação dos camponeses, denominados como: 

 

I - populações do campo: os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, 

os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores assalariados 

rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos e outros que produzam 

suas condições materiais de existência a partir do trabalho no meio rural; e  

I - escola do campo: aquela situada em área rural, conforme definida pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou aquela situada em área urbana, desde que 

atenda predominantemente a populações do campo (BRASIL,2010, p.1). 

 

Em razão dos baixos resultados de escolarização, o PRONERA, que se destina à formação 

voltada à alfabetização e aos anos iniciais do ensino fundamental, passou a incentivar projetos aos 

anos finais e ensino médio, a partir de metodologias específicas para o campo. Assim, rompeu com 

uma concepção preconceituosa que, de acordo com Gritti (2003), não considera os saberes 

decorrentes do trabalho dos agricultores, funcionando como “[...] um instrumento formador tanto de 

uma mão de obra disciplinada para o trabalho assalariado rural quanto de consumidores dos produtos 

agropecuários gerados pelo modelo agrícola importado” (RIBEIRO, p. 297, 2008). 

O debate acerca das especificidades da educação para o campo, por meio dos movimentos 

sociais, de sucessivas mobilizações, especialmente a partir do PRONERA, passou a contrapor a então 

educação rural com a educação do campo, rompendo com a referência que tratava o rural como um 

local dependente, que necessitava de amparo e proteção. Exclui a lógica que não reconhece o campo 

como um local de vida, trabalho e cultura. Desse cenário de luta e contradição se fortalece e evidencia 

a preservação das identidades culturais dos povos do campo, a partir da participação efetiva da 

comunidade e da construção do exercício da cidadania, concebendo que: 

 

Quando dizemos por uma Educação do Campo estamos afirmando a necessidade de duas 

lutas combinadas: pela ampliação do direito à educação e à escolarização no campo; e pela 

construção de uma escola que esteja no campo, mas que também seja do campo: uma escola 

política e pedagogicamente vinculada à História, à cultura e às causas sociais e humanas dos 

sujeitos do campo (CARVALHO, 2006, p. 41).  

 

Nesse percurso, houve em 2010 um notório avanço em virtude da promulgação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, resolução n° 4 de 13 de julho de 2010 

(BRASIL, 2010), a qual reconhece a educação do campo como uma modalidade de educação, 

ressaltando no Art. 27: 
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A cada etapa da Educação Básica pode corresponder uma ou mais das modalidades de ensino: 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, 

Educação do Campo, Educação Escolar Indígena e Educação a Distância (BRASIL, 2010, 

p.10).  

 

A intensificação de discussões engajadas nos movimentos sociais e na progressiva 

escolarização dos sujeitos do campo ganhou força nos cursos de formação de Pedagogia da Terra  que 

atuam “[...] transformando processos educativos submetidos à lógica do capital em práxis que 

incorpora as territorialidades e identidades sociais campesinas em emancipação” (ARROYO, 2012, 

p.242), reconhecendo os saberes e experiências dos trabalhadores da terra.  

Os cursos de Pedagogia da Terra tiveram origem no PRONERA e, segundo o texto do 

primeiro Manual (BRASIL, 2004), pretendiam atender à formação continuada e escolaridade de 

professores e professoras de áreas da Reforma Agrária em nível médio na modalidade normal ou em 

nível superior por meio de licenciaturas. As experiências de oferta dos cursos de Magistério pelo 

PRONERA, dos cursos de Pedagogia da Terra, contribuíram, segundo Molina; Antunes-Rocha (2014, 

p.42) para a “[...] consolidação de um determinado perfil de educador do campo, que vai se 

consolidando à medida que se materializa sua ação e intervenção político-pedagógica nas próprias 

lutas dos sujeitos camponeses aos quais objetiva educar”, ressignificando práticas e ações formativas 

dos sujeitos junto à academia.  

Organizados em regime de alternância9, os cursos de Pedagogia da Terra abriram horizontes 

para uma formação por meio do “[...] trabalho produtivo como princípio de uma formação humanista 

que articula dialeticamente ensino formal e trabalho produtivo” (RIBEIRO,2008, p.4), articulando 

tempos e espaços de formação aos quais o educando está vinculado.  

De acordo com Antunes-Rocha (2008, p.2) a “[...] demanda inicial era de um curso de 

Pedagogia, para atuação nas séries iniciais do ensino fundamental, os movimentos já tinham 

experiência consolidada no desenvolvimento de cursos de graduação, notadamente de Pedagogia”. 

Assim, houve um primeiro movimento que abrangia a formação de professores para o trabalho no 

campo, que fosse capaz de incorporar a luta do seu povo, sua cultura, o vínculo entre ensino e trabalho, 

num projeto de emancipação humana. O acúmulo teórico-prático proporcionado por essa experiência, 

tornou-se referência para que muitas universidades participassem das novas propostas materializadas 

pela educação do campo. De acordo com Santos (2012), houve, entre os anos de 2003 e 2008, a 

                                                                 
9 O regime de alternância se constitui entre tempo-escola e tempo-comunidade, permitindo que os estudantes não deixem 

de viver no campo para estudar. (CALDART, 2009) 
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multiplicação, pelo país afora, de cursos oferecidos, contribuindo para um aumento de 120 mil para 

400 mil participantes nos cursos de nível superior, especialmente em Pedagogia e em algumas 

licenciaturas específicas. 

Ao longo desses cursos foram se acentuando as discussões acerca de uma formação que se 

estendesse a todas as etapas da educação básica, superando a formação até então voltada aos anos 

iniciais, o que foi um grande desafio. Iniciou-se um exercício de repensar não somente a formação 

específica para esses profissionais das escolas do campo como também uma forma de garantir o 

funcionamento das salas de aula, que são dispersas, pequenas e dificilmente conseguiriam manter 

professores licenciados por disciplina. 

Frente ao conjunto de desafios, iniciou-se um forte movimento a partir da intensa cobrança 

dos movimentos sociais pela proposta de uma formação para educadores do campo. Após os 

encontros específicos do Grupo de Trabalho, desenhou-se, então, uma trajetória do que viriam a ser 

os cursos de Licenciatura em Educação do Campo. 

 

1.5 PROCAMPO E O CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: AS 

PROPOSTAS DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO SE MATERIALIZANDO 

 

As experiências dos cursos de Pedagogia da Terra fundadas pelo PRONERA são alicerces que 

fundamentam o Programa de Apoio às Licenciaturas em Educação do Campo (PROCAMPO) e as 

discussões em torno do curso de LEDOC, juntamente com o grupo permanente de Trabalho de 

Educação do Campo. Ambos apresentam a intenção de superar a precariedade na formação do 

professor para anos finais, num quadro que revela extrema desigualdade, uma vez que, segundo 

Santos (2012, p. 62), 46,7% de professores que lecionam nos anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio das escolas do campo no Brasil não possuem a formação em nível superior. 

Frente à necessidade de uma formação de professores para o campo, especialmente para os 

anos finais do ensino fundamental e ensino médio e a permanência dos estudantes dessas classes em 

suas comunidades, um grupo de professores com experiência em pesquisa, ensino e extensão iniciou 

as discussões sobre qual profissional era necessário formar e quais projetos ou propostas seriam 

capazes de viabilizar tal formação.  

Uma vez levantadas tais necessidades, as discussões emergiram para o repensar de um curso 

de formação de professores que atendesse a tais características e superasse o modelo de formação 

centrado em licenciaturas com habilitação para docência em apenas uma disciplina. Tudo isso 
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articulado às especificidades do campo, a uma formação que garantisse o acesso aos conhecimentos 

científicos necessários, ou, segundo Antunes-Rocha et al (2011, p. 23), que “[...] desconstruam as 

práticas ideais que forjaram o meio e a escola rural”, no sentido de luta e mudança capazes de 

contribuir para a organização de uma nova sociedade.  

Em meio ao debate, muitas questões foram levantadas acerca de um projeto social e educativo 

que superasse o paradigma hegemônico imposto pelo capitalismo, que reconhecesse e legitimasse os 

saberes e a cultura do povo, transformando a escola numa ferramenta de luta legítima. Logo, chegou-

se à conclusão de que a formação deveria superar a lógica do currículo disciplinar10, exigindo uma 

formação mais ampliada, ou seja, que fosse multidisciplinar, capaz de se articular por áreas do 

conhecimento (MOLINA, 2012).  

A formação inicial de professores a partir da área do conhecimento possibilita uma 

aproximação ampla do educando em relação à realidade do campo que, de acordo com Antunes Rocha 

et al (2011), permite que se perceba as contradições e problematizações que pareciam imutáveis e 

considerando-se as especificidades e multiplicidades do objeto (ANTUNES-ROCHA et al, 2011). 

O processo disciplinar tem suas contribuições ao longo da formação inicial de professores, 

mas assentado na perspectiva positivista, impede muitas vezes que se estabeleça o diálogo entre 

diferentes campos do saber (RODRIGUES, 2012). Essa formação muitas vezes se materializa dentro 

de “gavetas do conhecimento” (SANTOS, 2012, p.60) e não dá conta da realidade, uma vez que a 

realidade não cabe dentro de uma disciplina (SANTOS, 2012). Nesse sentido, a intenção em optar 

por uma formação por área do conhecimento, objetiva-se romper a fragmentação proposta presente 

em muitos currículos disciplinares e passa-se a conceber um planejamento interdisciplinar, que 

valoriza a disciplina e sua multidimensionalidade e, ao mesmo tempo, suas especificidades dentro do 

contexto social. E, segundo Caldart (2011, p.109), o modelo disciplinar  

 

[...] integra historicamente a lógica do modo de produção da ciência próprio do modo de 

produção capitalista (modelo positivista de pensar o conhecimento, a ciência), que é 

caracterizado pelo isolamento e fragmentação: isolam-se recortes e constituem-se campos 

epistemológicos para produzir a ciência. Mas, em determinado estágio, esse isolamento é 

questionado pela realidade (que não é assim despedaçada), cujos problemas, cada vez mais 

complexos, exigem a desfragmentação. Surgem, então, as tentativas de reintegração por meio 

de esforços interdisciplinares e transdisciplinares, o que acontece antes no âmbito da 

pesquisa/produção da ciência, para mais tardiamente chegar à discussão do currículo escolar. 

 

                                                                 
10 A lógica do currículo disciplinar refere-se à organização do currículo por disciplinas isoladas, que não estabelecem 

relações entre si, os conhecimentos são apresentados como independentes (RODRIGUES, 2012). 
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Nessa perspectiva é que se sustenta a formação por área do conhecimento, com base na 

construção de princípios e valores para o desenvolvimento do país (ANTUNES-ROCHA et al 2011), 

não tendo como resultado final a formação para o mercado de trabalho. Essa formação demanda de 

diálogo científico entre todas as disciplinas, numa concepção de amplitude acadêmica, política e 

social, capaz de descontruir as práticas forjadas nas escolas e no meio rural, por meio de uma 

formação ampliada, que dará conta de uma série de dimensões educativas (MOLINA; SÁ, 2011). 

Nesse sentido, Molina e Sá (2011) anunciam que a formação por área do conhecimento não 

se preocupa apenas em alterar as relações entre os conteúdos, mas em construir uma proposta integral 

que concebe todas as dimensões da formação humana. Tem como eixo um trabalho interdisciplinar 

que traz uma exigência metodológica e epistemológica, promovendo uma profunda mudança na 

organização do trabalho pedagógico.  

Santomé (1998, p.61) contribui para a proposta da formação interdisciplinar por meio 

disciplinar ao afirmar que “[...] a riqueza da interdisciplinaridade depende do grau de 

desenvolvimento atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão afetadas positivamente pelos 

seus contatos e colaborações interdisciplinares”.  Esse conceito, assim como a proposta de formação 

por área do conhecimento, indicam uma transformação da escola atual.  

A transformação no trabalho pedagógico se inicia na constituição dos planos de ensino e na 

superação do trabalho isolado e fragmentado dos professores ao longo da história da formação de 

professores no Brasil. Essa tensão arraigada na prática dos professores reverte-se em totalidade a 

partir da especificidade (RODRIGUES, 2012), remetendo à “[...] necessidade de compreender a 

realidade a partir de uma totalidade concreta e dialética em cada ciência” (CALDART, 2011, p.145). 

Nesse sentido, pensar em uma formação por área e interdisciplinar, é pensar uma formação 

por meio de uma transformação coletiva da realidade, que concebe a ligação do ensino com a vida e 

rompe com o ensino centrado somente na sala de aula. Esse ensino articula os conteúdos escolares 

com os conteúdos da vida, integrando teoria e prática a partir de práticas sociais (CALDART, 2011). 

Rodrigues (2012) afirma que a questão central da formação inicial por área do conhecimento 

é a interdisciplinaridade. Isso se justifica, segundo Santomé (1998), pela complexidade dos problemas 

enfrentados atualmente na sociedade. Segundo o autor, esses problemas só podem ser explicados a 

partir de uma conjunção de vários pontos de vista, ou seja, numa perspectiva de interdisciplinaridade 

concreta e dialética defendida também por Caldart (2011).  

A partir dessa proposta e desse contexto, houve a primeira experiência formativa, a turma 

“Vanessa dos Santos”, desenvolvida pela UFMG em 2004, coordenada pela professora Maria Isabel 
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Antunes-Rocha, em que se ofertou o curso de Licenciatura em Educação do Campo por área do 

conhecimento (LEDOC). Essa experiência foi amplamente discutida, problematizada e se concretizou 

como ponto de partida para novas experiências, sobretudo para o PROCAMPO (ANTUNES-ROCHA 

et al, 2011). 

A partir da experiência da UFMG com a oferta do curso de LEDOC, foi possível avançar para 

uma nova proposta que, segundo Caldart (2009), já se delineava no interior do Grupo de Trabalho do 

MEC e buscava uma formação para uma atuação mais ampla nas escolas do campo. Assim, após 

seminários, estudos, reflexões e parcerias entre os movimentos sociais e o MEC, iniciou-se um projeto 

piloto, embasado a partir da experiência da UFMG, que se estendeu à Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), Universidade Federal de Sergipe (UFS) e à Universidade de Brasília (UNB) (MOLINA; 

SÁ, 2011). 

Concomitantemente, ocorreu a oferta de quatro turmas, ofertadas pelos projetos piloto, na 

UFMG, UFBA, UFSE, UNB que trouxeram em sua proposta duas materialidades: 

[...] a necessidade de formar educadores para as escolas do campo e por outro lado a 

possibilidade de formá-los numa nova perspectiva político pedagógica, articulando o ensino 

disciplinar com os saberes por área do conhecimento (SANTOS, 2012, p. 83). 

 

Assim foi se constituindo a experiência em Licenciatura em Educação do Campo, movimento 

sustentado a partir da matriz da Pedagogia da Terra que se imbuiu da necessidade de formação 

superior para os educadores do campo, especialmente para os anos finais do ensino fundamental e 

ensino médio, constituindo-se, assim, um curso que atendesse às necessidades e, principalmente, à 

realidade dos educadores e estudantes do campo. 

Outro fator extremamente relevante para a conquista relacionada à formação de professores e 

a educação do campo, resultado desses projetos, consiste no PROCAMPO. De acordo com Santos 

(2012), o PROCAMPO é o resultado positivo e construtivo desse processo pois, além de questionar 

os tradicionais programas de formação, nasce das lutas sociais nas quais os sujeitos do campo estão 

envolvidos. No tocante ao PROCAMPO, o projeto objetiva fomentar cursos e projetos que 

contemplem a expansão da oferta da educação básica, superando as desvantagens históricas sofridas, 

contemplando a integração de ensino, pesquisa e extensão. (BRASIL, 2009). 

Os projetos são selecionados a partir de editais que visam estabelecer critérios e 

procedimentos para “[...] fomento de cursos regulares de Licenciatura em Educação do Campo, para 

a formação de professores para a docência nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio nas 

escolas localizadas em áreas rurais” (BRASIL, 2009, p.1), contemplando um dos três eixos: I. 

Implantação de cursos de Licenciatura no PROCAMPO – novos cursos; II. Manutenção de turmas 
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do PROCAMPO - cursos em andamento; III. Abertura de novas turmas do PROCAMPO - cursos em 

andamento.  

A partir das experiências, a SECADI ampliou a possibilidade de execução da graduação, 

estendendo editais públicos, nos anos de 2008 e 2009, para todas as instituições que tivessem o 

interesse em oferecer o curso. Como resultado desse processo, “[..] em 2011, 30 instituições 

universitárias ofertaram a Licenciatura em Educação do Campo, abrangendo todas as regiões do país” 

(MOLINA; SÁ, 2012, p. 469). 

As convicções de que os propósitos deveriam engajar um novo modelo formativo, destinado 

à população do campo, trazem o objetivo de formação e habilitação de “[...] professores para a 

docência multidisciplinar em escolas do campo, nas seguintes áreas do conhecimento11: Linguagens, 

Artes e Literatura; Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza e Matemática e Ciências 

Agrárias”(MOLINA; SÁ, 2011, p.49) e também intentam preparar educadores para atuar na gestão 

de processos educativos escolares e na gestão de processos educativos comunitários (MOLINA, 

2015). 

Assim, a primeira necessidade para tal formação é a superação de um protótipo formativo 

único, alicerçado na educação urbana, sustentado por adaptações e por profissionais genéricos que 

desconhecem a realidade do campo e transplantam conhecimentos urbanos, numa lógica neoliberal, 

estrangulando uma formação transformadora, coletiva e crítica. E, acima de tudo, é imprescindível 

que não se pense pelos outros e para os outros, mas que, segundo Freire (1987), que a investigação 

do pensar seja feita com o povo, como sujeito do seu pensar, corroborando Arroyo (2005, p.10): 

 

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 e a cultura estão tão imbricadas que seus profissionais e suas instituições têm de 

estar capacitados a intervenções totais. 

 

A proposta do curso LEDOC, desenvolve suas atividades voltadas aos sujeitos do campo 

enquanto agentes de transformação social, com capacidade de ação e criticidade, tendo seus 

conhecimentos construídos pela experiência e/ou eruditos valorizados e potencializados na relação 

pedagógica dentro das áreas de conhecimento.  

                                                                 
11 As áreas do conhecimento estão expressas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (9.9394/96) sob o artigo 36 e 

compõem o currículo composto pela Base Nacional Comum (BRASIL, 1996). 
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Colocam-se indagações epistemológicas que visem garantir o movimento entre “[...] 

apropriação e produção do conhecimento e a articulação entre conhecimento e processo formativo 

como um todo[...]” (MOLINA; SÁ, 2012, p. 471), tratando-se de uma mudança radical na 

organização do trabalho docente, tanto em nível superior, quanto no comprometimento de efetivas 

mudanças nas instituições educadoras. 

Além disso, é importante reafirmar também que as lutas e as práticas da Educação do Campo, 

[...] nunca defenderam ou se colocaram na perspectiva de fortalecer a contradição inventada 

pelo capitalismo entre campo e cidade. A questão é de reconhecer a especificidade dos 

processos produtivos e formadores do ser humano que acontecem no campo, compreender 

como historicamente essa relação foi formatada como sendo de oposição, exatamente para 

que se explicitem os termos sociais necessários à superação desta contradição (CALDART, 

2009, p. 47). 

 

Diante de contradições e especificidades, a Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) 

tem seu projeto pedagógico próprio, envolve diferentes tipos de saberes e uma articulação entre a 

teoria e a prática, num movimento que propicie a reflexão dentro e fora da universidade por meio de 

espaços de formação. O projeto político-pedagógico materializado pelas experiências do projeto 

piloto organizou-se a partir de uma lógica disciplinar, voltado às áreas do conhecimento, sendo a 

escola um elemento de mediação pedagógica e tempos formativos de processos contínuos de 

aprendizagem (SANTOS, 2012). O centro do projeto político-pedagógico não está, segundo Molina 

e Sá (2011), na formação por áreas e sim num projeto que oportunize a compreensão da realidade, a 

produção de conhecimento e que transforme a escola, por meio de uma alteração significativa do 

quadro atual. 

Uma das mais relevantes características do Projeto Político-Pedagógico da LEDOC centra-se 

na concepção de Educação do Campo, que manifesta, segundo Molina (2012, p. 41), “[...] os 

processos culturais, as estratégias de socialização, as relações de trabalho vividas pelo sujeito do 

campo, em suas lutas cotidianas para manterem sua identidade”, exigindo uma democratização de 

acesso à terra, num novo modelo societário.  

Dessa forma, a matriz curricular se consolida na formação interdisciplinar de trabalho docente, 

e parte de três núcleos estruturantes12, compostos, segundo Molina e Sá (2011, p. 36), por:  

 

Núcleo de Estudos Básicos: Economia política, Filosofia, Políticas Educacionais, Teoria 

Pedagógica, Leitura, Produção e Interpretação de Textos. 

                                                                 
12 Os núcleos estruturantes apresentados referem-se aos propostos ao curso de LEDOC pela UNB (MOLINA;SÁ, 2011). 
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Núcleo de Estudos Específicos: Eixo 1 – Docência por área do conhecimento: Linguagens e 

Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua estrangeira e Artes); Ciências da Natureza e 

Matemática (Matemática, Biologia, Física, Química e Geografia); Ciências Humanas e 

Sociais (História, Sociologia, Filosofia e Geografia); 

 Eixo 2 – gestão de processos educativos escolares. Eixo 3 – gestão de processos educativos 

comunitários. 

Núcleo de Atividades Integradoras: Práticas Pedagógicas, Pesquisas, Estágios, Seminários 

Integradores, outras atividades científico-culturais. (LEDOC/UNB) 

  

Os núcleos apresentados pela UNB, preveem etapas presenciais que se desenvolvem no 

regime de alternância13 entre o Tempo Escola e o Tempo Comunidade e oportunizam a formação em 

docência multidisciplinar, gestão de processos educativos e atuação pedagógica nas escolas do 

campo.  

O Tempo Escola compreende as horas-aula, valoriza a organização do tempo pessoal e 

coletivo dos estudantes na produção dos conhecimentos, na contextualização e na reflexão teórica, 

juntamente com a auto-organização coletiva, que partem do princípio da autonomia da turma e da 

gestão compartilhada, estabelecendo tempos educativos diários (MOLINA; SÁ, 2011). Conforme 

Almeida; Antonio e Zanella (2008, p. 28), o tempo escola consiste no “[...] tempo presencial em que 

os estudantes estão juntos na Universidade ou em outro local, onde se desenvolvem as aulas e 

orientações para trabalhos práticos nas comunidades de origem e para o desenvolvimento de todos os 

outros tempos educativos”. 

O Tempo Comunidade abrange o local de moradia ou trabalho dos educandos e inclui práticas 

pedagógicas orientadas, projetos escolares e atividades de gestão, tendo como objetivo principal 

instigar o movimento formativo da práxis no foco do estudo/profissionalização da LEDOC, 

aproximando o diálogo entre a escola e a comunidade, vivenciando seus processos educativos por 

meio de outras atividades, de um projeto de elaboração e execução de um estudo-ação. (MOLINA; 

SÁ, 2011), o que corrobora Iterra (2004), na representação do tempo comunidade como 

  

[...] a continuidade do processo de formação, mantendo o enraizamento com a comunidade 

ou coletivo de origem, e de participação no Movimento que enviou (na organicidade da luta), 

ou onde o Movimento que o enviou determinar. É um momento de experimentação, 

socialização e pesquisa de campo, além de atividades orientadas pela escola (leitura). Para os 

Sem Terra, o MST é o pedagogo do TC (ITERRA, 2004, p. 21). 

 

                                                                 
13 Essa pedagogia consiste na alternância entre tempo escola e tempo comunidade, ou seja, os estudantes ficam uma 

semana na escola e uma semana em casa. Dessa forma, após um período de permanência na escola, que é em regime de 

internato, sobrevém um período de permanência na família, aplicando os conhecimentos na propriedade (TRINDADE, 

2010, p. 5). 
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A concepção de alternância tem como objetivo propiciar aos estudantes espaços formativos, 

uma vez que escola e comunidade são espaços para pensar, agir e sentir, superando, dessa forma, a 

dicotomia entre local de teoria e local de prática. A concepção reconhece a intrínseca relação entre o 

contexto socioeconômico e a produção de vida nas comunidades, de modo a permitir a “[...] 

necessária dialética entre educação e experiência, oferecendo preparação específica para o trabalho 

pedagógico com as famílias e ou grupos sociais de origem dos estudantes (UNIOESTE, 2008, p. 15). 

O movimento de práxis, parte da pesquisa como processo formativo, em um movimento que 

articula teoria e vivência, objetivando a transformação da realidade, o que exige a articulação de 

conhecimentos de diferentes áreas, engajadas com práticas pedagógicas sobretudo que derivam de 

reflexões epistemológicas e, segundo Marx (2009), como forma de produção e transformação do 

mundo, demonstrando o caráter terreno de seu pensamento. 

Entre os desafios propostos está a necessária dialética que garanta a luta social  e a organização 

coletiva (constituidoras do movimento social) como matrizes formadoras, na vinculação entre 

educação e trabalho, em uma educação emancipatória, e “[...] na própria concepção da práxis como 

princípio educativo, quando se desdobrou na reflexão específica sobre uma pedagogia do trabalho, 

teve como objeto central de reflexão teórica o trabalho na sua forma urbano-industrial” (CALDART, 

2009, p. 44), propiciando ao homem condições de superar suas condições de opressão. 

Assim, é possível afirmar que se vive um momento de acirramento da luta de classes, na qual 

o capital impõe seu projeto político, visando à formação de novos trabalhadores, movimento 

totalmente contrário à educação do campo, que objetiva formar sujeitos na perspectiva da 

emancipação humana.  

Esse movimento de acirramento da luta de classes é que fortalece o movimento da educação 

do campo em todo território brasileiro e que sustenta a expansão da escolarização aos povos do campo 

e a constituição dos cursos de LEDOC no estado do Paraná. 

 

1.6 OS CURSOS DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO NO PARANÁ 

O estado do Paraná trouxe importantes contribuições na criação da Educação do Campo, 

especialmente por meio da Articulação Paranaense, que se constituiu enquanto espaço político de 

articulação entre movimentos sociais, sindicais e IES. A composição e a consolidação da Articulação 

Paranaense Por Uma Educação do Campo, desde 1998 até os dias atuais, empreende ações comuns 

definidas entre as organizações articuladas e as práticas específicas, sempre inspiradas no diálogo e 
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desafio de produzir a chamada educação do campo (GHEDINI, 2002). A Articulação evidencia um 

espaço público de encontro entre sujeitos que  

 

[...] possuem interesses no campo, na sua dimensão educativa e no desenvolvimento rural. É 

um espaço de debates, apresentação da situação educacional nas comunidades camponesas. 

A partir da Articulação podem ser vislumbradas parcerias entre municípios e movimentos 

sociais, bem como entre governo estadual e movimentos sociais, assim como parcerias entre 

os sujeitos da sociedade civil, como exemplo os movimentos sociais e ONGs (SOUZA, 2006, 

p. 70). 

 

 

Em maio de 2001, a Articulação Paranaense definiu uma pauta de reivindicações 

coletivamente, que foram importantes contribuições para a criação dos cursos no estado, o que se deu 

a partir da reivindicação dos movimentos sociais e da instituição da Coordenação de Educação do 

Campo pela Secretaria Estadual de Educação do Paraná no ano de 2003 (GEHRKE, 2014), seguidas 

de outra importante conquista, a criação das Diretrizes Curriculares da Educação do Campo, em 2006, 

pela Secretaria de Estado da Educação – SEED.   

As diretrizes materializam uma aproximação com o trabalho do professor e a realidade dos 

sujeitos do campo (PARANÁ, 2006), tendo como intenção “[...]motivar os professores na observação 

e apropriação da riqueza que o campo brasileiro oferece à ampliação dos conhecimentos escolares” 

(PARANÁ, 2006, p. 9). 

As propostas de formação concretizam-se, sobretudo, a partir do PRONERA, numa parceria 

entre as universidades e os movimentos sociais, que organizam, desde 1998, cursos de formação que 

vão desde a alfabetização à especialização em todo o Estado (PRONERA/IPEA, 2016). Esses cursos 

contribuem para o acesso dos sujeitos do campo à escolarização e à superação do analfabetismo, 

presente no campo ao longo de toda a história política e educacional brasileira.  
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Figura 1 - Paraná: estabelecimentos de ensino, cursos do PRONERA e período de realização (1998-

2011). 

 

Fonte: Simões apud BRASIL (2013)  

Como é possível ver no quadro 2, especialmente a partir do PRONERA ampliou-se a oferta 

de cursos à população do campo e, segundo IPEA (2016) foram realizados dezessete cursos, para os 

diferentes níveis de escolarização no período de 1998 a 2011. Os cursos são ofertados por 

universidades federais, estaduais e institutos federais de educação e tiveram importante efeito 

multiplicador das ações da Educação do Campo no estado. Essa multiplicação foi resultado de 

parcerias entre o MST e universidades, numa profunda campanha de mobilização nas áreas de 

reforma agrária, que trazia como exigência a formação e qualificação dos educadores e coordenadores 

pedagógicos das escolas do campo.  

A primeira aproximação entre uma formação em nível superior no estado do Paraná e os 

sujeitos do campo materializou-se nos cursos de Pedagogia da Terra, numa parceria firmada entre o 

MST e a Unioeste, em 2003, após a realização da II Conferência Estadual por uma Educação do 

Campo14. A primeira turma desse curso foi ofertada em junho de 2004 no Campus de Francisco 

Beltrão e a segunda turma, em 2007 no Campus de Cascavel (GEHRKE, 2014), dando continuidade 

a novas turmas entre 2009 e 2012. O curso de Pedagogia da Terra constitui-se em uma licenciatura 

que concretizou a formação de inúmeros professores para atuação nas escolas do Campo, na educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental.  

                                                                 
14 A II Conferência por uma Educação Básica do Campo foi realizada em 2004 e contou com 1100 participantes. Teve o 

objetivo de universalizar o acesso da população brasileira que trabalha e vive no campo à Educação Básica de qualidade 

(SOUZA, 2006). 
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 É no cenário de lutas e parcerias que, a partir do projeto-piloto, com a realização de quatro 

cursos, já mencionados na seção anterior, é que se conquistou a oferta dos cursos de Licenciatura em 

Educação do Campo no estado do Paraná, inicialmente sem nenhuma garantia, apesar da pressão dos 

movimentos sociais e educadores do campo (MOLINA, 2015), uma vez que para ofertar esses cursos, 

as universidades inscrevem-se em editais do MEC e aguardam a aprovação e financiamento, o que 

demanda tempo. 

Em 2010, inicia-se, no estado do Paraná, na Unicentro, na Unioeste, na Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e na Universidade Federal Fronteira Sul (UFFS) a formação 

de licenciados em Educação do Campo. Aproximadamente 200 jovens do campo foram envolvidos 

nessa formação (GEHRKE, 2014).  

Atualmente no Paraná, existe a institucionalização dos cursos permanentes de licenciatura 

em Educação do Campo, implantados na UFPR setor Litoral, na UFFS e na UTFPR, o que significa 

que há a garantia de oferta de turmas anuais nessas universidades. Nesse cenário, segundo Ipea (2016, 

p. 46), “[...] além da importância de serem cursos permanentes, com ingresso anual de turmas, é 

significativa a conquista do processo de formação de educadores do campo para os anos finais do 

ensino fundamental e do ensino médio, dando um passo além das pedagogias”. Nessa 

institucionalização, a universidades federais foram interiorizadas, o que garantiu o acesso de mais 

sujeitos à universidade pública. Houve, também, a contratação por meio de concurso púbico de 15 

professores em cada instituição, para materializar os cursos de LEDOC (PROCAMPO, 2012). 

Isso não aconteceu com a Unicentro e Unioeste, universidades estaduais que precisaram se 

inscrever por meio de editais para conquistar o direito à oferta do curso, segundo IPEA (2016), 

amparadas pelo Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo 

(PROCAMPO), e do Ministério de Educação (MEC). Os editais deixaram de existir a partir do 

momento em que se instituiu o PROCAMPO como política pública, não havendo mais a possibilidade 

de oferta desses cursos em universidades estaduais, pela falta de pessoal na estrutura da SECADI. 

Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo organizaram-se em quatro áreas do 

conhecimento: Linguagens (expressão oral e escrita em Língua Portuguesa, Artes, Literatura, 

Educação Física e Língua Estrangeira Moderna); Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza 

e Matemática; Ciências Agrárias e têm como objetivo ampliar a oferta da educação básica no campo 

e  

 

[...] contribuir com a construção de processos capazes de desencadear mudanças na lógica de 

utilização e de produção do conhecimento no campo, desenvolvendo processos formativos 
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que contribuam com a maior compreensão dos sujeitos do campo na totalidade dos processos 

sociais nos quais estão inseridos (CALDART, 2011, p.54). 

 

Essa formação também objetivou e cooperou com um universo de 558 escolas públicas 

Estaduais do Campo, que hoje têm em seus quadros uma rotatividade de mais da metade dos docentes, 

uma vez que esses profissionais são professores temporários e atuam provisoriamente nas Escolas do 

Campo. Nesse formato atual, é necessário um professor para cada disciplina, há a necessidade de um 

número maior de professores, o que contribui para a rotatividade, fragmentação dos conteúdos e falta 

de envolvimento nas comunidades em que atuam. Nesse sentido, a formação por área torna-se ainda 

mais relevante, promovendo nos futuros educadores uma formação que lhes dê condições de maior 

acesso e permanência nas comunidades do Campo. 

Os cursos de LEDOC analisados se aproximam em relação à proposta de formação inicial de 

professores e defendem que o curso precisa articular o contexto e as especificidades do campo e sua 

prática educacional precisa respeitar os sujeitos, comprometendo-se com o meio em que vivem. Nesse 

sentido, a UTFPR (2010, p. 27) anuncia que “[...] a educação do campo não se restringe à 

escolarização, ela inter-relaciona-se na educação, cultura, economia, política, novas relações com a 

terra, entre as pessoas, na produção e com a vida”.  

A organização e objetivos dos cursos em questão valorizam amplamente a permanência dos 

sujeitos do e no campo, a partir de uma estratégia multidisciplinar, que visa superar a fragmentação 

do conhecimento. Nessa perspectiva, a formação inicial é concebida enquanto fortalecedora da 

identidade do campo, em uma condição emancipatória e transformadora (SOUZA, 2006). Freire 

afirma que 

[...] a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de estar 

nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu mundo. Vai 

dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela algo de que ele mesmo 

é fazedor (FREIRE, 1995, p.51). 

 

Como destaca Freire, para valorização da cultura, do meio e da vida, os cinco cursos 

organizam-se em regime de alternância, compreendendo-o com espaços e tempos que promovem a 

integração do curso e a ligação com a realidade social (UFFS, 2010). Assim, o regime de alternância 

problematiza um diálogo entre o educando e a sua realidade e supera a dicotomia professor-estudante-

saber sustentada na sala de aula (GHEDIN, 2012). Cabe ressaltar que o regime de alternância se 

materializa entre o tempo escola e o tempo comunidade, ambos já anunciados nessa pesquisa, que 

preveem etapas presenciais e atividades a serem desenvolvidas na comunidade de origem ou 

escolhida pelo educando. 
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Todavia, a alternância não se constitui em uma facilidade pedagógica. Ela é um desafio, pois 

precisa garantir que as práticas estão sendo mesmo realizadas no tempo comunidade, não reduzindo 

sua preocupação somente ao tempo escola (MOLINA, 2015). Nesse sentido, a alternância apresenta 

um potencial imenso, que é ressignificar a produção do conhecimento em diferentes espaços e tempos 

e um desafio de vivenciar e construir um processo contínuo de formação (MOLINA, 2015). 

Das cinco universidades apresentadas a seguir, todas ofertam as turmas em regime de 

alternância, dentre essas, a Unicentro e a Unioeste já concluíram sua primeira turma e não tiveram 

mais a oferta do curso. Isso decorre da condição de abertura de editais para a autorização do curso. 

De acordo com a Articulação Paranaense (2017), há em média 70 alunos já formados na LEDOC e 

700 em processo de formação no estado do Paraná. 

Trata-se, portanto, de um curso que rompe o paradigma predominante no ensino, que 

concebe e valoriza a realidade como  

 

[...] centro em torno do qual as ciências e outras formas de conhecimento se articulam, para 

que a realidade possa ser não apenas compreendida e analisada, mas também transformada. 

Todo o trabalho centra-se no princípio da práxis, como modo de conhecimento que articula 

em um mesmo movimento teoria e prática; conhecimento e realidade. (MOLINA; SÁ, 2011, 

p. 43). 

 

Ao se afirmar que o curso da LEDOC rompe os paradigmas predominantes no ensino, mas 

segue o conjunto de diretrizes e legislações nacionais e estaduais da educação, porém, cabe ressaltar 

a contradição no estado do Paraná, que já formou aproximadamente 70 licenciados e outros tantos já 

atuam no estado como professores temporários. No entanto, 4 licenciados já foram aprovados em 

concurso público do estado 017/2015 (PARANÁ, 2015), mas não conseguiram assumir seu concurso. 

Diante disso questiona-se: se o professor está preparado para atuar como professor temporário nas 

disciplinas, por que não pode ser efetivado?  O mesmo questionamento vem sendo feito pela 

Articulação Paranaense por uma Educação do Campo em carta específica (Anexo 1), que segue a luta 

pela implementação desse curso, desde as formulações e determinações legais e pedagógicas do 

currículo da formação inicial de professores, evidenciando que o curso já existe, porém, o estado do 

Paraná, vem apresentando empecilhos para incorporar esses sujeitos no mundo do trabalho. Destaca-

se que outros estados já superaram essa contradição, entre eles o estado de Santa Catarina, que já 

incorpora esse profissional no quadro próprio (SANTA CATARINA, 2016). 

Reconhece-se que a formação inicial de professores, nessa perspectiva, provoca 

transformações no conjunto do sistema educativo, portanto, precisa ser assumida como luta, tanto na 
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instituição formadora como no movimento docente brasileiro e dos movimentos do campo, como 

também por cada licenciado formado, pois o curso pretende formar professores para uma escola que 

ainda “não existe”. 

Nesse cenário, verifica-se avanços e entraves para a materialização dos cursos de LEDOC 

no estado do Paraná, os quais apresenta-se de modo breve na sequência do trabalho. 

 

1.6.1 Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) 

 

O curso de LEDOC se materializou na Unicentro atendendo ao Edital 02 de 23/04/2008 - 

Chamada pública para seleção de projetos de instituições públicas de ensino superior para o 

PROCAMPO, da SECADI/MEC (UNICENTRO, 2009). Um dos aspectos relevantes para a oferta do 

curso é a localização de Guarapuava, que compreende muitos municípios e comunidades, com um 

número significativo de população rural, chegando a 90% da população em alguns territórios, como 

é o exemplo de Cantuquiriguaçu. Nesse contexto, mais de 50% dessas famílias desenvolvem 

atividades rurais e a educação, por esse motivo, é extremamente importante, pois é necessário haver 

a oferta de Escolas do Campo, possibilitando que os sujeitos que estão se escolarizando permaneçam 

em suas comunidades. Segundo Unicentro (2009, p. 9),  

 

[...] os jovens que saem do campo para estudar e estudando não mais querem viver no campo, 

pois a educação urbanista/capitalista que prega a competitividade, reforça a ideia de estudo 

enquanto forma de ascensão social. Esta educação acaba por negar o campo enquanto um 

espaço de vida, de cultura e de história. 

 

No espaço de lutas, para direito e acesso às escolas do campo, muitas delas foram mantidas e 

representam importante conquista na vida da comunidade, uma vez que “[...] nestes municípios 

encontram-se em fase de estudo de EJA, mais de 1.000 jovens e adultos dos quais 200 educandos/as 

cursaram o Programa Saberes da Terra e os demais estão em Programas de alfabetização e EJA Fase 

I” (UNICENTRO, 2009, p. 11). 

De acordo com o PPP, as instituições contam com professores provenientes da área urbana, 

que transplantam suas práticas para a educação do campo, reproduzindo valores distantes das 

especificidades do cenário e desses sujeitos, contribuindo para que continue a mesma realidade de 

décadas, dicotomia de ter escolas no campo, mas não ter educação do campo (UNICENTRO, 2009). 



56 
 

No contexto de materialização do curso, estão diferentes municípios e comunidades que 

carecem de educadores, especialmente para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio. Por 

estar em uma região que abrange muitos municípios próximos, Guarapuava é privilegiada em sua 

localização, o que contribuiu para a consolidação da proposta e as parcerias estabelecidas para essa 

formação. De acordo com Unicentro (2010, p. 7) as parcerias ocorreram entre esta instituição e as 

Prefeituras Municipais de  

[...] Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Candói, Porto Barreiro, Rio Bonito do Iguaçu, 

MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra); Ceagro (Centro de 

Desenvolvimento Sustentável e Capacitação em Agroecologia), MPA (Movimento de 

Pequenos Agricultores)  e MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), Núcleos 

Regionais de Educação de Laranjeiras e de  Guarapuava e Articulação Centro Oeste de 

Educação do Campo. 

 

A formação, realizada no período de 2009 a 2013 teve como objetivo formar e habilitar 

educadores que tivessem identidade com o Campo e fossem vinculados aos Movimentos Sociais 

ligados à terra, sustentando sua proposta por meio de uma sólida formação dos sujeitos que atuam na 

realidade educacional do campo. Assim, o curso teve por objetivos: 

Formar educadores/as  para atuação nos anos finais do ensino fundamental e  do ensino médio  

junto às populações que trabalham e vivem no e do campo, aptos a fazer a gestão de processos 

educativos e a desenvolver estratégias pedagógicas que visem a formação de sujeitos 

humanos autônomos e criativos, capazes de produzir soluções para questões inerentes à sua 

realidade. 

Desenvolver estratégias de formação para a docência multidisciplinar em uma organização 

curricular por áreas do conhecimento, nas escolas do campo. 

Contribuir na construção de alternativas de organização do trabalho escolar e pedagógico que 

permitam a expansão da educação básica no e do campo, com a rapidez e a qualidade exigida 

pela dinâmica social em que seus sujeitos se inserem e pela histórica desigualdade que 

sofrem. 

Promover a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Formar educadores e equipes pedagógicas vinculadas aos movimentos sociais e organizações 

populares para atuarem na realidade educacional do campo. 

Discutir, refletir e sistematizar conhecimentos sobre as questões atuais da organização do 

trabalho pedagógico nas escolas do campo. 

Elaborar subsídios teóricos de acordo com o Paradigma da Educação do Campo e da Questão 

Agrária (PQA), que se opõe ao conceito de capitalismo Agrário (Projeto de Campo 

desenvolvido pelo sistema capitalista). 

Produzir materiais didático-pedagógicos para o trabalho nas escolas do campo. 

Contribuir para o desenvolvimento do território da cidadania da Cantuquiriguaçu: 

desenvolvimento humano, sustentável e ambiental (UNICENTRO, 2009. p. 14-15) 

 

Para concretizar tais objetivos, o curso ofertou a formação a partir de duas áreas, a de 

Linguagens (Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira Moderna - espanhol) e 

Ciências da Natureza e Matemática (Matemática, Biologia, Física e Química), ofertado em 8 etapas, 

num total de 3272 horas, numa oferta interdepartamental, entre o Departamento de Pedagogia de 
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demais departamentos da Unicentro, como Biologia, Química, Matemática, Arte, Física, entre outros. 

 

1.6.2 Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste 

 

A Unioeste, universidade que atende o oeste e sudoeste do Paraná, atende a escolas dos 

movimentos sociais, que abrigam em seu território escolas de Educação Infantil ao Ensino Médio, o 

que justifica a criação de cursos nessa instituição.  (UNIOESTE, 2009).  

É a partir desse cenário e da demanda pela formação de professores que se consolida o curso 

de Licenciatura em Educação do Campo, num movimento que possibilita um curso de graduação a 

“[...] estudantes de todo o Estado, em especial de assentamentos e acampamentos das regiões 

Sudoeste, Oeste do Paraná, que abrange cerca de sessenta assentamentos e comunidades, organizadas 

especialmente pelo modelo da agricultura familiar com concentração das famílias” (UNIOESTE, 

2009). 

Após a implantação, em 2004, da primeira turma do Curso de Pedagogia para Educadores do 

Campo, no campus de Francisco Beltrão, solidificou-se ainda mais a inserção da Unioeste junto aos 

Movimentos Sociais do Campo, o que articula um novo projeto de desenvolvimento educacional. 

Juntamente com os Movimentos Sociais e um conjunto de entidades parceiras, cresce a precocupação 

e a necessidade de se expandir a oferta de educação superior aos sujeitos do campo, para atuar no 

Ensino Médio e nos anos finais do ensino fundamental, na perspectiva de fortalecer os seus projetos 

de vida, articulados a um projeto de desenvolvimento. 

 A partir dessa perspectiva, o curso define como objetivos gerais  

Formar educadores para atuação específica junto às populações que trabalham e vivem no e 

do campo, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, e da 

diversidade de ações pedagógicas necessárias para concretizá-la como direito humano e 

como ferramenta de desenvolvimento social. 

Desenvolver estratégias de formação para a docência multidisciplinar em uma organização 

curricular por áreas do conhecimento nas escolas do campo. 

Contribuir na construção de alternativas de organização do trabalho escolar e pedagógico que 

permitam a expansão da educação básica no e do campo, com a rapidez e a qualidade exigida 

pela dinâmica social em que seus sujeitos se inserem e pela histórica desigualdade que 

sofrem. 

Estimular nas IES e demais parceiros da implementação desta Licenciatura ações articuladas 

de ensino, de pesquisa e de extensão voltadas para demandas da Educação do Campo 

(UNIOESTE, 2009). 

 

Entre os objetivos específicos, busca-se “[...] capacitar docentes para uma atuação pedagógica 

de perspectiva transdisciplinar e articuladora das diferentes dimensões da formação humana 
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pretendida” (UNIOESTE, 2009, p.13) e formar e habilitar profissionais em nível superior para a 

docência multidisciplinar em escolas do campo, habilitando professores para a docência 

multidisciplinar num currículo organizado em duas áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e 

Matemática; Ciências Agrárias.  

 Nesse sentido, o curso materializou-se em regime de alternância, desenvolvido em oito etapas, 

com uma média de quarenta e cinco dias cada, e uma carga horária de oito horas diárias de formação, 

num total de 3.275 horas de formação, no período de 2010 a 2014. 

O curso aponta como demanda principal a oferta da formação a educadores de escolas públicas 

de Educação Básica do campo, estando em exercício ou em processo de inserção, especialmente em 

escolas de assentamentos, reassentamentos e outras comunidades camponesas, tendo esses sujeitos, 

prioridade na seleção para ingresso no curso.  

 

1.6.3 Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) 

 

Um dos contextos que levam a UTFPR Campus de Dois Vizinhos a se inserir na educação do 

campo é a sua localização, sua inserção na realidade demográfica, socioeconômica e ambiental do 

território do Sudoeste do Paraná. A região está localizada no Terceiro Planalto Paranaense, 

compreendendo uma área de 17.043 km2 de extensão, representando cerca de 8% do território 

estadual. Abrange 42 municípios situados entre a margem esquerda do rio Iguaçu e a divisa com a 

região Oeste de Santa Catarina. Os municípios que integram o território do Sudoeste são:  

 

Ampére, Barracão, Bela Vista da Caroba, Boa Esperança do Iguaçu, Bom Jesus do Sul, Bom 

Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelândia, Coronel Domingos Soares, Coronel 

Vivida, Cruzeiro do Iguaçu, Dois Vizinhos, Enéas Marques, Francisco Beltrão, Flor da Serra 

do Sul, Honório Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinópolis, Mangueirinha, Mariópolis, 

Marmeleiro, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, Palmas, Pato Branco, 

Pérola do Oeste, Pinhal de São Bento, Planalto, Pranchita, Renascença, Realeza, Salgado 

Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, São João, São 

Jorge do Oeste, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê e Vitorino. (UTFPR, 2010, p.21) 

 

 

Nos municípios há aproximadamente 557.380 habitantes, sendo que 47% encontram-se nas 

zonas rurais (IBGE, 2000).  De acordo com Brasil (2010), as estruturas institucionais disponíveis nas 

três esferas de governo (federal, estadual e municipal) da região Sudoeste apresentam grandes 

fragilidades para “[...] atender às demandas imediatas da agricultura familiar e do desenvolvimento 
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rural, particularmente no que diz respeito à falta de profissionais qualificados para atuar de acordo 

com os princípios da sustentabilidade” (UTFPR, 2010, p.18). 

Diante da realidade e do fato de que 47,1% da população pertencentes ao território do sudoeste 

vivem no campo, há a necessidade de esforços e investimentos para a melhoria da qualidade de vida 

dessas populações. Nesse sentido, contatou-se que há 105 escolas do campo, que potencialmente 

necessitam de professores com formação específica e que estejam inseridos nesse contexto, pois tais 

escolas continuam a transplantar professores da cidade para o campo, num movimento de 

desvalorização da identidade desses povos, já exposto aqui. 

Assim, o projeto para o curso de Licenciatura em Educação do Campo visa formar professores 

a longo e médio prazo que  

[...] tenham a vivência do campo articulada com o processo de escolarização, formação e 

certificação, pretendido com a escola formal, assim como, fortalecer as escolas do campo, 

com professores que sejam da própria comunidade onde a escola está inserida, refletindo 

sobre as necessidades e adequando os currículos às características específicas destas escolas 

(UTFPR, 2010, p.21). 

 

O marco inicial do processo da oferta de formação em nível superior, se inicia na “Articulação 

Paranaense por Uma Educação do Campo”, que compreende os anseios e as necessidades de se pensar 

e fazer a educação para os povos do campo, num projeto que valoriza sua maneira de conceber o 

mundo e seu próprio modo de vida. (UTFPR, 2010). Assim, a Educação do Campo, segundo Brasil 

(2010), não se limita à escolarização, ela se inter-relaciona na educação, cultura, economia, política, 

novas relações com a terra, entre as pessoas, na produção e com a vida. Assim, em primeiro lugar, o 

Curso de Licenciatura em Educação do Campo tem a finalidade de “[...] formar educadores do campo 

e para o campo. Educadores que tenham uma visão de globalidade da realidade e do ser humano que 

a compõe” (UTFPR, 2010, p.27).   

Dessa forma, o curso de Licenciatura em Educação do Campo, apresenta como objetivos 

gerais: 

Formar educadores para atuação específica junto às populações que trabalham e vivem no e 

do campo, no âmbito das diferentes etapas e modalidades da Educação Básica, e da 

diversidade de ações pedagógicas necessárias para concretizá-la como direito humano e 

como ferramenta de desenvolvimento social.  
Desenvolver estratégias de formação para a docência multidisciplinar em uma organização 

curricular por áreas do conhecimento nas escolas do campo. Contribuir na construção de 

alternativas de organização do trabalho escolar e pedagógico que permitam a expansão da 

educação básica no e do campo, com a rapidez e a qualidade exigida pela dinâmica social em 

que seus sujeitos se inserem e pela histórica desigualdade que sofrem (UTFPR, 2010, p.29) 
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E ainda, como objetivos específicos “[...] capacitar docentes para uma atuação pedagógica de 

perspectiva transdisciplinar e articuladora das diferentes dimensões da formação humana pretendida” 

(UTFPR, 2010, p. 30). Para atender a tais objetivos, a Licenciatura em educação do Campo é ofertada 

desde 2010 e abrange duas áreas de conhecimento, a área de Ciências da Natureza e Matemática e 

Ciências Agrárias, distribuídas em 3960 horas, integralizadas em 8 etapas presenciais de curso, por 

meio do regime de alternância. Como público alvo, destina-se especialmente a jovens do campo que 

concluíram e que estão em fase de conclusão do Ensino Médio nessas escolas do campo. 

 

1.6.4 Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Fronteira Sul, Campus de Laranjeiras do 

Sul – UFFS 

A implantação da UFFS na cidade de Laranjeiras do Sul, centro-sul do Paraná, determina o 

início de uma preocupação da instituição com o desenvolvimento humano e tecnológico da região. A 

cidade de Laranjeiras do Sul se localiza em uma mesorregião chamada de Cantuquiriguaçu, que é 

constituída por 20 municípios:  

Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Catanduvas, Diamante do Sul, Espigão Alto do Iguaçu, 

Foz do Jordão, Goioxim, Guaraniaçu, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova 

Laranjeiras, Pinhão, Porto Barreiro, Quedas do Iguaçu, Reserva do Iguaçu, Rio Bonito do 

Iguaçu, Três Barras do Paraná e Virmond. Esse conjunto de municípios reúne 233.973 

pessoas, representando 2,3% da população estadual e 12,5% da população da área do projeto 

(UFFS, 2010, p.19). 

 

Grande parte da população tem como principal atividade econômica a agropecuária e depende 

do campo para sua sobrevivência, o que ressalta a importância de manter no campo os sujeitos do 

campo, justificando, desta maneira, um projeto de formação para que esses sujeitos possam dar 

continuidades aos seus estudos e permanecer em suas localidades. Nesse sentido, a ampliação de 

cursos de licenciatura para formação de educadores do campo atinge, no caso da mesorregião do 

Paraná, “[...] professores que não possuam a titulação mínima exigida, os não habilitados, que estejam 

atuando em escolas do campo, jovens inseridos nos movimentos sociais, que concluíram o Ensino 

Médio e possam melhorar os processos educativos em suas regiões” (UFFS, 2010, p. 21)  

Na UFFS de Laranjeiras do Sul, o curso está direcionado às áreas de Ciências Naturais e 

Matemática e Ciências Agrárias e apresenta como um dos objetivos fundamentais a formação de 

professores para as escolas do campo que “[...] valorizem o espaço rural como produtor de vida, 

cultura, riqueza e conhecimentos e que desenvolvam formas de educação e ensino adequadas à 

realidade rural” (UFFS, 2010, p. 5). 
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 Assim, a formação por áreas do conhecimento segundo UFFS (2010) pretende aproximar a 

escola e o conhecimento da realidade, por meio da leitura crítica e interdisciplinar do mundo e superar 

a fragmentação do saber e sua extremada abstração, além de valorizar a agroecologia para a Região. 

Apresenta como objetivos gerais  

Formar um profissional da educação comprometido com o desenvolvimento educacional, 

cultural, social e econômico dos povos do campo e da região de abrangência da UFFS. 

Formar docentes qualificados para atuar prioritariamente em escolas do campo na(s) áreas de 

formação proporcionada(s) pelo curso. Formar profissionais da educação capacitados para 

promover a gestão de processos educativos escolares e não escolares no/do campo, bem como 

capazes de iniciativas que promovam e qualifiquem o processo educacional do campo. 

Formar profissionais cujo compromisso essencial seja com a educação pública, gratuita e de 

qualidade, atento aos problemas estruturais que afetam a escola na atualidade e capazes de 

promover formas de organização escolar e ação docente eficazes em face destes desafios 

(UFFS, 2010, p.35) 

 

O curso define como demanda principal a oferta da formação a educadores de escolas públicas 

de Educação Básica do Campo, estando ou não em exercício nas diferentes áreas do conhecimento. 

As turmas são ofertadas desde o ano de 2010. 

 

1.6.5 Licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal do Paraná – Litoral (UFPR 

Litoral) 

 

O contexto em que se insere a Educação do Campo, na UFPR Litoral, parte de uma 

aproximação inicial em 2004, com a implementação do curso técnico em Agroecologia, estabelecido 

a partir de uma proposta de educação para a classe trabalhadora, vinculada à transformação social e 

ao rompimento do ciclo hegemônico e histórico de educação tradicional. (UFPR, 2012). 

A UFPR Litoral está localizada no litoral paranaense e na região do Vale do Ribeira, os quais 

apresentam uma vulnerabilidade social expressa em seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

variando entre 0,627 e 0,659, sendo os menores do Estado. A população desses municípios é 

constituída essencialmente por agricultores familiares que vêm desaparecendo ao longo dos anos, 

segundo dados do Censo de 2010.  

Nesse cenário, é relevante destacar a participação de diferentes sujeitos na materialização da 

oferta do curso, o que propiciou uma construção coletiva que contou, além dos docentes da 

universidade, com “[...] Associação de Pais e Mestres da Escola do Morro Alto, representantes do 

movimento Quilombola nas Ilhas de Guaraqueçaba, Escola do Cubatão em Guaratuba, da Educação 
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do Campo no Conselho Estadual de Educação de Paranaguá e da Pastoral da Criança do Litoral 

Paranaense” (UFPR, 2012). 

Diante de um diagnóstico da realidade social e cultural das populações a serem beneficiadas 

no curso e, especialmente em virtude da falta de valorização da cultura na região em que se insere a 

UFPR Litoral, se consolida a proposta do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, que tem o 

objetivo principal de formar educadores para atuar no segundo segmento do ensino fundamental e 

ensino médio, a fim de manter e preservar as comunidades que ainda se encontram no campo. 

Entre seus demais objetivos, estão o de desenvolver atividades focadas nos sujeitos do campo, 

enquanto agentes de transformação social e sustentável, legitimando o empoderamento das 

comunidades locais na democratização da ciência e tecnologia (UFPR, 2012). Os objetivos 

específicos estão direcionados à organização do trabalho pedagógico: 

 

Promover uma formação inter e transdisciplinar, capaz de garantir flexibilidades nas 

atividades dos/das docentes do campo para que sejam capazes de sistematizar diagnósticos 

de demandas sociais ampliadas, planificação coletiva e cooperada de seu enfrentamento com 

os sujeitos escolares nos territórios que ocupam.  

Potencializar o acesso a diversas linguagens e instrumentos de Comunicação e de gestão dos 

direitos sociais a fim de permitir que as comunidades façam seu próprios registros, 

reivindicações e gestão cotidiana da vida com autonomia.  Adensar a práxis socialmente 

envolvida nas formações dos professores do campo e dos acadêmicos das licenciaturas da 

UFPR – Setor Litoral  - promovendo constante revitalização da ação pedagógica baseada 

numa relação viva e atenta entre si e com as populações do campo que constituem, de 

diferentes modos a população caiçara.  

Articular o processo de aprendizagem formal com espaços educativos informais, como 

aqueles construídos nos movimentos sociais campesinos, destacando os diferentes saberes, 

tempos e perfis das populações do campo. Estabelecer espaços de diálogo entre as áreas de 

conhecimento, contribuindo para ampliar a compreensão das práticas pedagógicas sociais 

como produtoras de significados.  

Integrar os conhecimentos do currículo de forma interdisciplinar, conectando os diversos 

saberes, por meio da reflexão-ação.  

Promover atividades político-pedagógicas fundamentadas em metodologia inovadoras 

dentro de um processo de emancipação e inclusão. 

 

Para isso, o curso se materializa a partir da Pedagogia da Alternância e, ao final do curso, os 

egressos estarão habilitados na área do conhecimento de Ciências da Natureza, por meio de uma 

formação que se consolida em 3400 horas, divididas em 4 anos letivos, tendo a oferta desde 2013. 

Observa-se, a partir da leitura dos cinco PPS, que todas as universidades aproximam-se de 

uma experiência docente marcada pelo compromisso com as comunidades em formação e com o 

projeto político-pedagógico. As cinco universidades compreendem e anunciam o ensino com base 
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em uma concepção de emancipação social, que parte da realidade e de uma proposta de educação 

voltada à classe trabalhadora e à sua libertação. 

Nesse sentido, todas as universidades trabalham juntamente com os movimentos sociais, 

atendendo às demandas regionais, próprias de sua localização dentro do estado do Paraná. Uma 

aproximação relevante entre todas elas sustenta-se na dificuldade em manter a oferta dos cursos. Das 

cinco universidades, a única que já garantiu a institucionalização do curso é a UFPR. 

Acerca da oferta ainda de turmas, a UFFS diferencia-se das demais, porque oferta uma turma 

presencial e as demais em regime de alternância, enquanto as outras instituições trabalham ou 

trabalharam todas pelo regime de alternância.  

Verifica-se que em todas as propostas há o anúncio de uma prática interdisciplinar para a 

formação inicial de professores por área do conhecimento, o que remete à análise do campo da 

didática e de elementos que evidenciam em cada um dos cursos essa formação. Nesse sentido, 

identificou-se uma especificidade no curso da UFPR, que propõe em seu PPP uma docência 

compartilhada, de forma que uma única disciplina é ministrada por diferentes professores. 
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2 O CAMPO DA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES POR ÁREA 

DO CONHECIMENTO: RELAÇÕES INTRÍNSECAS ENTRE DIDÁTICA GERAL, 

ESPECÍFICA E ÁREA 

 

Ninguém caminha sem aprender a 

caminhar, sem aprender a fazer o 

caminho caminhando, refazendo e 

retocando o sonho pelo qual se pôs a 

caminhar.     

Paulo Freire 

 

 

A formação de professores, especialmente no campo da Didática, é marcada por um cenário 

que caminha a passos lentos. Muito se discute, pesquisas se materializam, mas ainda há um caminho 

a percorrer e principalmente a retocar. Assim, esse capítulo apresenta elementos que fundam a 

Didática Geral na formação de professores, especialmente os autores Candau (1984, 2013), Freitas 

(2005), Libâneo (1991, 2008, 2013), Saviani (1983, 1991, 2008) Veiga (1994, 2012) e Waichowicz 

(1995), que a definem como campo do conhecimento que privilegia a ação docente, considerando a 

relação pedagógica, as estratégias de aprendizagem e os caminhos didáticos investigativos. Permeada 

por intencionalidades sociopolíticas e pedagógicas, numa ampla formação para a prática social, 

materializada em uma atuação efetiva essencial à formação de professores. Os mesmos autores 

defendem que tais conhecimentos pertencem à Didática Geral, mas que, além desta, há elementos 

indispensáveis à formação inicial de professores também nas didáticas específicas, que se constituem 

como conhecimentos didático-pedagógicos do conhecimento disciplinar, enfatizando a metodologia 

do seu ensino (LIBÂNEO, 2013). 

Nessa perspectiva, os autores compreendem como indissociáveis ambas as didáticas, uma vez 

que uma propõe uma formação pedagógica que valoriza os conhecimentos provenientes da 

organização do trabalho pedagógico, enquanto as outras valorizam os conhecimentos e práticas 

específicas para sua formação. Ou seja, de acordo com Oliveira (1992, p.111-112), “[...] para que se 

possa aprender o dinamismo próprio da vida escolar, é preciso estudá-la a partir de três dimensões: a 

institucional/organizacional, a instrucional/pedagógica e a filosófica/epistemológica”.  

Assim, a didática que aqui se defende como Didática Geral sustenta-se em conhecimentos 

pedagógicos gerais, como conteúdos, métodos e avaliação, a partir da dimensão histórica, social e 

ideológica do ensino. Já a didática específica materializa-se no estudo das especificidades da matéria 

em si, que estuda as relações entre o processo de ensino e aprendizagem a partir do campo específico 
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do saber, instrumentalizando o professor para a compreensão histórica, social, epistemológica e, 

sobretudo, metodológica da sua formação específica. 

Nessa indissociabilidade da didática, reconhece-se as especialidades de cada uma e a 

necessidade de se reunir elementos para a discussão acerca de uma terceira didática, a didática por 

área de conhecimento. Afinal, se há a formação mais ampla e específica para cursos disciplinares, 

como tratar a formação pedagógica em curso por área do conhecimento, que transcende as duas 

didáticas aqui apontadas? 

 

2.1 CONSTITUIÇÃO DA DIDÁTICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

A Didática é um dos campos de saberes da formação de professores que, enquanto área de 

formação, tem o dever de clarificar o papel político da educação. Nesse sentido, indo além de métodos 

e técnicas, auxilia a politização do futuro professor, “[...] comprometida com seu povo e com o seu 

tempo” (VEIGA, 1994, p. 69). Além disso, é influenciada pelo modo como está organizada a 

sociedade, a política, a economia e a própria escola. No âmbito educativo, a Didática está 

estreitamente relacionada ao percurso das tendências pedagógicas e da formação de professores 

durante a história da educação brasileira.  

O termo Didática define-se em meados do século XVII, quando os adultos iniciam o processo 

de planejamento de ensino e passam a estabelecer intenções pedagógicas nas atividades, 

diferenciando-as conforme níveis e possibilidades de aprendizagem nas diferentes faixas etárias. A 

Didática materializa-se a partir dos estudos de dois educadores, RATÍQUIO e COMÊNIO, ambos 

oriundos da Europa Central (CASTRO, 1991). 

João Amós Comênio (1562-1670), um pastor protestante, formulou as primeiras ideias de 

difusão da Didática por meio de sua obra Didacta Magna, a qual definia a disciplina como “[...] arte 

de ensinar tudo a todos” (LIBÂNEO, 2013), concepção de que participa também RATÍQUIO. 

Pautado, segundo Castro (1991), por ideais ético-religiosos, o objeto da Didática abrangia o ensino 

de conhecimentos, atitudes e sentimentos.  

Comênio apresentava em sua obra alguns princípios educacionais essenciais à Didática, que 

afirmavam que a educação é um direito natural de todos; o homem deveria ser educado de acordo 

com seu desenvolvimento natural e cabe à Didática estudar características e métodos para essa 

educação. A aprendizagem não se dá de forma mecânica e repetitiva, e sim, por meio de percepções 

sensoriais, pela observação e principalmente pelos órgãos dos sentidos, devendo a escola ensinar uma 
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coisa de cada vez, partindo do conhecido para o desconhecido, num movimento de valorização 

daquilo que as crianças já conhecem (LIBÂNEO, 2013). 

Comênio teve grande influência na educação e formação de professores, especialmente por 

propor métodos e técnicas que buscavam superar o ensino dogmático, de memorização e verbalista, 

que não permitia aos estudantes pensar, que era mera reprodução do forte poder religioso sobre o 

ensino e da expansão da classe burguesa no poder econômico e político. Naquele contexto, dentro da 

história da educação brasileira, a escola sustentava-se no ensino tradicional, que pode ser identificado 

em vários momentos, tendo início no Brasil com a chegada dos Jesuítas, para quem o processo de 

ensino-aprendizagem constituía-se por meio da instrução, o que mais tarde veio a efetivar-se num 

plano de instrução mais elaborado, consubstanciado no Ratio Studiorium1, que apresentava como 

objetivo a formação de um homem universal, humano e cristão (VEIGA, 2012). Nessa abordagem, a 

didática e o processo de ensino aprendizagem enfocavam:  

 

[...] instrumentos e regras metodológicas compreendendo o estudo privado, em que o mestre 

prescrevia o método de estudo, a matéria e o horário; as aulas, ministradas de forma 

expositiva; a repetição, visando repetir, decorar e expor em aula; o desafio, estimulando a 

competição; a disputa, outro recurso metodológico visto como uma defesa de tese. Os exames 

eram orais e escritos, visando avaliar o aproveitamento do estudante (VEIGA, 2004, p. 34). 

 

O ensino durante todo o período tradicional não deveria interferir em questões de mudanças 

sociais, de forma que, segundo Weil (1991, p. 15), “[...] o intelecto é confiado às escolas, o caráter, 

incluindo sentimentos e valores à família, tornando o conhecimento uma espécie de mercadoria a ser 

adquirida e estocada na memória”. No contexto das abordagens pedagógicas, a abordagem tradicional 

de ensino caracterizava a sociedade como uma sociedade para produção em massa, centrada no ensino 

humanístico de cultura geral (VEIGA, 2012), tendo como objetivo preparar o estudante para a vida 

intelectual, moral e social, por meio de uma disciplina rígida, em que o professor exercia com extremo 

autoritarismo suas aulas.  

Os pressupostos didáticos compreendiam a exposição verbal das matérias, na qual o professor 

apresentava o conteúdo para os estudantes como pronto e acabado, considerando-os uma tábula rasa, 

passível de depósito de informações; predominavam as cópias, exercícios repetitivos, atividades de 

memorização, de forma que a prática estava apoiada sobre quatro pilares “leia, decore, estude e repita” 

(BEHRENS, 2013). O estudante, na tendência tradicional, era visto como um ser passivo e receptivo, 

                                                                 
1 O Ratio Studiorum foi trazido da Europa para o Brasil, sendo resultado de uma orientação universalista, orientada por 

todos os jesuítas, constituindo-se num programa de instrução elitista (SAVIANI, 2008). 
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os conteúdos eram separados das realidades vividas por eles, segundo Mizukami apud Behrens (2013, 

p.42), “[...] a real função do estudante no processo educativo era realizar tarefas, de preferência sem 

questionar os seus direitos”. As avaliações feitas nesse contexto eram predominantemente orais, 

rígidas e classificatórias, os estudantes deveriam seguir exatamente à risca todo o conteúdo que o 

professor lhe apresentava, respondendo a questionários, ou assinalando questões objetivas 

(MALLAT, 2015).  

 Assim, na tendência tradicional, a Didática é conceituada enquanto um conjunto de regras e 

normas e segundo Veiga (1994, p. 41) “[...] visa à orientação técnica do ensino e do estudo”, 

determinando a ordem, o ritmo, buscando disseminar uma visão burguesa do mundo, consolidando a 

burguesia industrial enquanto classe dominante. Dessa forma, a formação de professores dava-se em 

escolas normais, nas diferentes províncias e a Didática era considerada uma cadeira pedagógica, 

chamada de Metódica Pedagógica, Pedagogia Teórico e Prática, Pedagogia e Metodologia, entre 

outras (VEIGA, 1994). 

Especialmente no ensino, tal tendência contribui para uma fragmentação do todo, obedecendo 

ao princípio de redução, à eliminação do elemento humano e à divisibilidade do ensino em disciplinas, 

semestres e períodos, debruçando-se em aulas expositivas, oferecidas aos estudantes em massa, 

reproduzindo a cultura e sustentando a hierarquia e os conhecimentos provenientes do professor. Essa 

tendência, de acordo com Behrens (2013), caracterizou organizações familiares, educativas e 

religiosas e influenciou a educação por mais de 400 anos, provocando uma visão linear e reducionista 

da educação e que, de acordo com Veiga (1994, p.44), entendia a atividade docente como “[...] 

inteiramente autônoma face a política, dissociada da educação na sociedade, ou seja, nas questões 

entre escola e sociedade”.  

No período de 1759 a 1882, viveu-se o período conhecido como da Didática Pombalina, que 

culminou na expulsão dos jesuítas das colônias portuguesas. Essa tentativa de rompimento com os 

jesuítas, não trouxe grandes alterações para a Didática, que continuou a materializar-se nos moldes 

da pedagogia tradicional e instituía aulas avulsas, de humanidades.  Os professores ministravam as 

aulas, normalmente em suas casas, denominadas aulas régias, e quem as supervisionava era o diretor 

geral de estudos, cargo criado nesse período (SAVIANI, 2008).  

As aulas, ministradas muitas vezes por professores leigos e mal preparados, eram isoladas, 

não se articulavam às demais, constituindo um sistema disperso e fragmentado, (SAVIANI, 2008). 

Pedagogicamente, essa nova proposta não resultou em avanços e nem em transformações na formação 

de professores e foi, segundo Saviani (2008, p.107), “[...] uma escola útil aos fins do Estado em 

substituição àquela que servia aos interesses eclesiásticos”.  
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Como mencionado anteriormente, Saviani ressalta (2009) que a preocupação com a formação 

de professores foi explicitada somente no século XVIII no Brasil, na Lei das Escolas de Primeiras 

Letras, promulgada em 1827. Posteriormente, por meio da promulgação do Ato Adicional de 1834 

em que a educação primária passou a ser responsabilidade das províncias, é que se criou a Escola 

Normal.  

A Escola Normal é apontada por Tanuri (2000) como formação precária, que não traz 

alterações significativas ao campo da Didática. Para a autora, essas alterações se realizam somente a 

partir da reforma no plano de estudos (SAVIANI, 2009) em 1890.  Saviani (2009) e Tanuri (2000) 

anunciam que essa reforma enriqueceu o currículo, inseriu disciplinas científicas, prolongou o curso 

para quatro anos, dando ênfase aos exercícios práticos, criando para esse fim a Escola-modelo anexa 

à escola Normal, além de exames para o ingresso nesta.  

Nesse contexto, a partir da mobilização de profissionais de educação, uma nova consciência 

educacional começou a se formar quanto ao direito de todos à educação, à necessidade de expansão 

da escola pública, ao papel do Estado na educação, assim como quanto à necessidade de uma política 

nacional que contemplasse essa realidade (TANURI, 2000).  

Em meados da década de 1930, sob os reflexos das novas perspectivas econômicas, culturais 

e do fortalecimento de movimentos intelectuais, em virtude da superação do ensino 

predominantemente religioso nas escolas, um grupo de liberais, liderados por Anísio Teixeira e 

Fernando de Azevedo, iniciou um movimento a favor da escola laica e da democratização de ensino, 

ficando conhecido como “Manifesto dos Pioneiros”. A Escola Nova foi acolhida no Brasil (VEIGA, 

1994) em um momento histórico de exaltação de ideias políticas, econômicas e sociais. O Manifesto 

dos Pioneiros da Escola Nova reagiu à abordagem de ensino tradicional pois defendia um processo 

de aprendizagem que tratava do desenvolvimento do ser humano como um todo, de forma que a 

aprendizagem deveria estar relacionada com a vida, propondo um novo tipo de homem.  

O escolanovismo propôs uma educação humanista moderna, baseada “[...] numa visão de 

homem centrada na vida, na atividade, de forma que ultrapasse a visão do professor enquanto centro 

da aprendizagem e desloque este papel para o estudante” (SAVIANI, 1983), sendo a valorização da 

criança sua principal característica. 

Ao tentar romper com os pressupostos pedagógicos do ensino pela memória, o movimento 

escolanovista de inspiração norte americana de Dewey, baseia-se no pragmatismo2 (MARTINS; 

DUARTE, 2010) sobretudo na psicologia Evolutiva e da Aprendizagem. Aponta o aprender a 

                                                                 
2 Resultados práticos da educação escolar (MARTINS; DUARTE, 2010, p. 57). 
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aprender e o aprender a fazer como pilares centrais no processo de ensino-aprendizagem, num 

processo de valorização do conhecimento psicológico sobre o social. 

O enfoque da Didática na tendência tradicional passou a ter um caráter prático-técnico, numa 

perspectiva de neutralidade que valoriza a experiência, a resolução de problemas, a formulação de 

hipóteses. O professor passou a ser facilitador da aprendizagem, na qual respeita a liberdade de 

escolha dos estudantes, estando a metodologia voltada para as vivências de experiências. De certa 

forma, o professor proporciona ao estudante atingir seus objetivos da aprendizagem, respeitando a 

subjetividade de cada indivíduo, seja ela, cultural, familiar, social e religiosa (BEHRENS, 2013), 

caracterizando o professor como um especialista em relações humanas, garantindo um clima de 

relacionamento autêntico e pessoal.  

Acentua-se, nessa mesma abordagem, a escola como formadora de atitudes, que se preocupa 

com os problemas psicológicos dos estudantes, ao invés dos pedagógicos ou sociais, pois levavam 

em consideração o bem-estar e as mudanças ocorridas dentro dos indivíduos, estando a didática 

sustentada pela metodologia ativa, tendo como essência ajudar o estudante a aprender. Segundo 

Behrens (2013), houve dificuldade de implementar a abordagem em várias instituições de ensino por 

falta de equipamentos, laboratórios e, principalmente, de preparo de professores para assumir essa 

nova postura, pois os professores, em geral, não abdicavam do ensino tradicional. 

Nesse cenário, Anízio Teixeira propôs a criação da “Escola de Professores”, o que contribuiu 

para a criação da Primeira Universidade Brasileira, em 1934: a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo. Juntamente com a criação da universidade, a Didática passou 

a ser uma disciplina, estando vinculada como ponto de partida para a renovação do ensino. Segundo 

Veiga (2012), por força do decreto-lei n° 1.190/39, a Didática foi incluída como disciplina, sendo 

ministrada em um ano nos cursos de formação de professores.  

Daí emergiu a formação de professores para o ensino de nível secundário e para as escolas 

normais, dando origem também aos cursos de Licenciatura, que tinham como objetivo formar 

professores para as disciplinas específicas das escolas secundárias; enquanto os cursos de Pedagogia 

formavam os professores para as Escolas Normais. 

A formação sob esse enfoque tradicional baseava-se em ensinar um conjunto de técnicas e 

métodos. A Didática partia das ideias escolanovistas, que se desvinculavam do contexto social e da 

formação política dos estudantes. Não condizia, então, com a proposta de propiciar uma educação 

democrática e ainda secundarizava a transmissão dos conhecimentos, o que passou a ser alvo de 

críticas.  Por ser um método muito sofisticado, a abordagem renovada acabou não tendo continuidade 
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no Brasil, afastando-se de seus propósitos na busca pela escola laica e valorizando ainda mais a 

educação da elite, pois não havia recursos para sustentar tais propostas pedagógicas.  

Contrariamente à educação preconizada pelo Estado, há na década de 1960 um número 

expressivo de analfabetos e o fortalecimento dos Movimentos de Educação Popular, constituídos por 

intelectuais, professores e estudantes.  Esses movimentos utilizavam-se de vários recursos para atingir 

a conscientização das massas populares, entre eles o próprio processo de alfabetizar adultos. Na 

tentativa de produzir mudanças e aproximar-se de um processo de conscientização, politização e 

libertação dos sujeitos oprimidos e excluídos da sociedade, fundou-se a Educação Popular, de Paulo 

Freire, uma educação não escolar, crítica ao ensino bancário, depositor de conteúdos (FREIRE, 1987; 

SAVIANI, 1984, 2008), que propõe uma formação para a adaptação e ajustamento. 

Na educação popular, iniciou-se um processo de visão crítica do ensino, sustentada em 

princípios da educação para emancipação, compreensão da realidade e, segundo Freire (1996, p.45), 

“Educação que desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de 

libertação. A opção, por isso, teria de ser também, entre educação para a ‘domesticação’, para a 

alienação, e uma educação para a liberdade. ‘Educação’ para o homem-objeto ou educação para o 

homem-sujeito”.  

 O que se pretendia era a construção de um projeto político que possibilitasse superar a 

dominação do capital e reformular o processo de ensino aprendizagem, sobretudo a partir da educação 

como desenvolvimento de uma consciência crítica, propondo uma nova didática ao processo de 

ensino aprendizagem. Numa valorização do ensino e da docência, de forma que: 

 

 Ensinar não é transferir conhecimento. É preciso insistir: este saber necessário ao professor 

- que ensinar não é transferir conhecimento – não apenas precisa de ser apreendido por ele e 

pelos educandos nas suas razões de ser – ontológica, política, ética, epistemológica, 

pedagógica mas também precisa de ser constantemente testemunhado, vivido (FREIRE, 

1996, p. 52).  

 

Nesse cenário contraditório de alfabetização de adultos, sob uma perspectiva crítica, o advento 

dos anos 1960 encontrou Paulo Freire com todo o delineamento de um pensamento político-

pedagógico dialógico e libertador. Em dissonância com o pensamento do Estado e a concepção de 

educação oficial, que submeteu a classe trabalhadora a alienação (GHEDIN, 2012), Paulo Freire foi 

extraditado em 1964 pela Ditadura Militar.  

A partir do Golpe Militar de 1964, segundo Sauthier e Junges (2016), o governo realizou 

acordos relacionados ao sistema educacional com os Estados Unidos, em que foram oferecidos 
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recursos financeiros e assistência técnica para a pressuposta reforma educacional (MEC/USAID3). 

Esses acordos objetivavam formar mais estudantes capacitados para interpretar manuais e trabalhar 

no chão das fábricas (SAUTHIER; JUNGES, 2016). 

No tecnicismo, a Didática estruturava-se em uma disciplina normativa, a partir da neutralidade 

científica, desenvolvendo-se por meio de técnicas e orientações, num processo de controle da 

aprendizagem, estando no centro o planejamento e controle como garantia da produtividade. Os 

indivíduos eram formados de acordo com as necessidades das indústrias e políticas, constituindo o 

capitalismo que exige uma escola que forme sujeitos para a produtividade, na qual a mesma perde 

sua especificidade, ficando cada vez mais parecida com fábricas (LIBÂNEO, 2013; SAUTHIER; 

JUNGES, 2016).  

De acordo com Veiga (2012, p.41), os conteúdos dos cursos de Didática, “[...] centravam-se 

na organização racional do processo de ensino, isto é, no planejamento didático formal e na 

elaboração de materiais instrucionais”. Nesse contexto, os professores passavam a ser meros 

executores de forma que eles e os estudantes tinham uma relação exclusivamente técnica. Debates, 

discussões e questionamentos eram desnecessários. 

 O processo didático centrava-se na repetição, memorização, tendo a escola função de treinar 

e modelar o comportamento de cada sujeito, sendo vista como uma extensão de fábricas, buscando 

formar indivíduos como máquinas, sujeitos acríticos, baseando-se na eficiência e na eficácia 

(BEHRENS, 2013). Dessa forma, Behrens (2013, p. 49) afirma que “[...] o estudante fica privado de 

criticidade, pois seguir à risca os manuais e instruções demonstra a eficiência e a competência 

requeridas pela sociedade”, tornando-se um executor, cumpridor de ordens e tarefas que lhe são 

determinadas. Da mesma forma, a avaliação visava ao produto, sendo aplicada por meio de testes, de 

maneira cumulativa, exigindo boa carga de memória.  

Candau (1984, p.27) define a Didática desse período como uma disciplina que “[...] não 

fornece elementos significativos para a análise da prática pedagógica real e o que ela propõe não tem 

nada a ver com a experiência do professor, este tende a considerá-la um ritual vazio”. Priva 

professores e estudantes de uma formação crítica, que contemple a transformação social, sendo mera 

transmissora e reprodutora do sistema vigente. 

 Em 1972, no I Encontro Nacional de Professores de Didática,  a formulação de um documento 

intitulado de “Redefinição da Didática”, que propõe um novo modelo, que evidencia a necessidade 

de se definir um campo de estudo para tal disciplina, dando início a um processo de questionamento 

                                                                 
3 USAID – United States Agency for International Development. Agência norte-americana com a qual o Ministério da 

Educação e Cultura celebrou acordos para a reordenação da educação nacional (VEIGA, 2004). 
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dos fundamentos, das concepções, das orientações políticas e dos modos como a educação era então 

praticada em nossas escolas. Nesse cenário, o documento anunciava a Didática como área do 

conhecimento que partia de experiências e princípios educacionais, valorizando a utilização de 

recursos humanos e materiais (CANDAU, 1984).  

Nessa mesma década, engendrou-se estudos engajados em contrapor a educação dominante, 

num compromisso político com as camadas populares, buscando uma transformação social. Nesse 

sentido, reforça-se o despertar para a importância da dimensão política para o ensino, até então 

silenciada pela perspectiva instrumental fundada na neutralidade técnica (CANDAU, 1984).  

A partir da década de 1980, inaugurou-se uma nova fase na política brasileira, a Nova 

República, década em que cessou a ditadura militar e se iniciou um forte movimento democrático, 

especialmente a partir dos sindicatos e categorias profissionais em prol da redemocratização da escola 

pública e de luta contra o desenfreado capitalismo instaurado ao longo dos séculos. Na educação, ao 

mesmo tempo em que se buscou uma equidade, fortaleceram-se as discussões no campo da Didática, 

uma vez que se multiplicaram as pesquisas na área. 

Assim, de acordo com Candau (2013), num primeiro momento, os educadores se empenharam 

em denunciar a educação predominantemente elitista, sustentada pela classe dominante e vinculada à 

reprodução do capitalismo. Segundo Saviani (1984), um objeto de esforço coletivo. Na área de 

Didática, em 1982 efetivou-se o segundo encontro “A Didática em Questão”, de forma que a 

preocupação girava em torno de um professor politicamente comprometido com a transformação 

social (MARTINS, 2012), buscando compreender a relação entre a prática escolar e a estrutura social 

mais ampla. O contexto marcou um período de revisão crítica e reconstrução da Didática no país, 

sendo um grande momento de produção intelectual e de ruptura com paradigmas fortemente 

instaurados desde a chegada dos Jesuítas no Brasil. Concretizou-se por meio de um forte movimento 

que busca romper com a didática baseada na neutralidade. 

Nessa movimentação, organizaram-se diferentes grupos que discutem a importância da 

formação de uma consciência crítica dos professores, a socialização do conhecimento, a 

democratização do ensino e a permanência da classe trabalhadora na escola. As preocupações e 

discussões fundamentam, então, as propostas de uma pedagogia crítica, que define a escola como 

uma instituição que tem o papel de socializar o saber, o conhecimento elaborado, a cultura erudita e 

não a cultura popular, denunciando o poder da hegemonia dominante e a perpetuação das 

desigualdades sociais (SAVIANI, 1984; LIMA et al, 2012). 

As propostas de uma pedagogia crítica se expressaram sobretudo na importância de estimular 

a consciência para uma transformação a partir da assimilação ativa de conteúdos críticos, com base 
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sólida a partir da sistematização coletiva do conhecimento. Partiram sempre da compreensão da 

realidade social, decorrendo da prática sobre essa realidade (MARTINS, 2012) e segundo Gadotti 

(1983, p.149) num processo de hominização, atividade humana, assentada na interação social. 

Nesse sentido, a escola passou a valorizar os conhecimentos trazidos de fora da escola e 

confrontados com o saber sistematizado, reconhecendo o estudante enquanto sujeito situado 

historicamente e, como aborda Libâneo (2013), não se trata mais de uma ação docente baseada em 

conteúdos e procedimentos didáticos, que não têm nenhuma relação com o cotidiano do estudante e 

muito menos com as necessidades sociais. 

Conceitua-se o conhecimento cotidiano a partir de LOPES (1999) que o compreende como 

“[...] todos os saberes sociais, faz parte da cultura e é construído pelos homens das gerações adultas, 

que o transmitem às gerações sucessivas, sendo a escola um dos canais institucionais dessa 

transmissão”. Nesse sentido, a escola deve discutir e priorizar a relação entre conhecimento científico 

e cotidiano. Para as pedagogias críticas4, o conhecimento cotidiano é situado como eixo central do 

processo de ensino-aprendizagem e é “[...] ele mesmo contraditório, estruturado em relações 

determinadas pela sociedade capitalista (LOPES, 1999, p. 139). 

Todavia, o cotidiano é diretamente determinado pelas relações sociais e nesse sentido, busca 

superar a fragmentação, os reducionismos, e segundo o autor, “[...] o enfoque da visão tradicional, o 

espontaneísmo da Escola Nova, a orientação desmobilizadora do tecnicismo” (LOPES, 1999, p. 75), 

rompendo com tais tendências e passando a compreender a articulação entre a sociedade e o ensino, 

buscando contribuições que transformem a prática pedagógica, trabalhando dialeticamente. 

O método dialético, de acordo com Wachowicz (1995) refere-se à prática que faz a teoria ser 

viva, vinculada ao progresso humano e social, numa totalidade de relações entre o indivíduo e a 

sociedade e está se constitui como ponto de partida e de chegada, integrando-se na realidade entre 

homem e mundo, a partir de sua apreensão. 

Ao definir Didática e a concepção crítica da realidade, o professor passa a conceber os 

conteúdos a partir de seu desenrolar histórico, social e científico, sendo os estudantes indivíduos que 

pertencem à sociedade que constrói esses conhecimentos, partindo de contexto mais amplo. Integram 

teoria e prática baseadas em questões advindas da realidade. O movimento sustenta a passagem do 

senso comum à prática social, pela tomada de consciência, possibilitando uma reflexão teórica que 

iluminará o fazer prático cotidiano, numa prática social ampla e geral. 

                                                                 
4 Aqui se refere às pedagogias críticas, a pedagogia ou educação popular, à crítico-social dos conteúdos e à histórico-

crítica.  
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Assim, nessa perspectiva a Didática parte de uma leitura da realidade que tem como eixo 

central o método, a orientação para as finalidades educativas, comprometidas com questões 

sociopolíticas na educação, relacionando-se com o momento histórico presente na sala de aula.  

Nesse contexto de teorias mais críticas à educação, na década de 1980 houve três correntes, a 

Pedagogia Crítico Social dos Conteúdos (LIBÂNEO), a Pedagogia Histórico Crítica (SAVIANI) e a 

retomada da Pedagogia Popular (FREIRE), que propõem a didática para espaços escolares e não 

escolares.  Elas partem do compromisso com a democratização e socialização do saber sistematizado, 

especialmente para a libertação das classes e de ações dialéticas entre a escola e a sociedade (MELO; 

URBANETZ, 2008). Nessa perspectiva, o conteúdo é polo determinante para Libâneo (1984), não se 

isolando da forma, estando alicerçado sobre as dimensões históricas, sociais e científicas.  

Segundo Libâneo (1991), seu estudo descreve três momentos, que se estabelecem na busca 

pela descrição e compreensão do trabalho docente, tal qual se manifesta, valorizando-o enquanto 

atividade histórico social, na análise dos fenômenos educativos, tendo como base a realidade 

educativa e no retorno ao momento inicial, por meio de estudos efetivos entre os dois momentos, na 

constituição de um elo entre eles. Nessa perspectiva, o autor define a aula como “[...] configuração 

mais simples e visível do ensino” (LIBÂNEO, 1991, p.24). O ensino é complexo e necessita de 

conhecimentos internos e externos para a construção do trabalho docente. Assim, para Libâneo 

(1991), a finalidade do processo educativo é proporcionar aos estudantes a assimilação ativa dos 

conhecimentos, por meio do trabalho docente que é mediador entre as matérias de ensino e o 

estudante.  

A concepção de Libâneo (1991) sobre Didática e ensino aprofunda as relações entre o 

processo de ensino-aprendizagem e os conteúdos didáticos, porém apresenta como foco de 

aprendizagem a sala de aula. Dessa forma, segundo Freitas (1995), esse trabalho fica restrito às 

paredes da sala de aula, sem voltar os olhos para o fato de que “[...] o ensino busca resultados para a 

vida prática, para o trabalho, para a vida na sociedade” (FREITAS, 1995, p. 40). 

Saviani (1991) concebe o ensino por meio da prática social, caracterizando a didática enquanto 

mediadora do polo teórico e prático, que não se reduz a conteúdos, mas fundamenta-se nas relações 

e na contextualização dos saberes, numa sociedade que está sempre em transformação. A Didática 

assume, aqui, uma matriz epistemológica dialético-materialista, para a qual, segundo Oliveira (2011, 

p. 164), “[...] por meio do trabalho, o homem que é produto das práticas sociais das quais ele participa, 

estabelece relação com o mundo, que é uma relação concreta, determinada por múltiplos fatores em 

constante movimento[...] ”, envolvendo a historicidade e a intencionalidade do processo educativo. 
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A Pedagogia Histórico-Crítica propõe, segundo Saviani (1991), que a educação escolar 

identifique formas de saberes produzidos historicamente, compreendendo suas principais 

manifestações, bem como as tendências atuais para transformá-las, assim como tenha o compromisso 

de que os estudantes assimilem o saber objetivo, aprendendo o processo de sua produção e 

transformação. 

Segundo Freitas (1995, p. 28), a Pedagogia Histórico Crítica admite que a educação “[...] é 

uma exigência do e para o processo de trabalho humano em geral, bem como é, ela própria, um 

processo de trabalho”. Trabalho este nem sempre material, que é concebido pelos valores, 

habilidades, conceitos, produções de ideias e, consequentemente, a produção do saber. 

Para essa investigação, o processo de ensino aprendizagem a partir da Pedagogia Histórico 

Crítica sustenta-se sobre cinco passos (SAVIANI, 2015), que objetivam superar as práticas 

pedagógicas tradicionais, a fragmentação do ensino e o distanciamento entre a escola e a vida, sendo 

eles: a prática social inicial, a problematização, a instrumentalização, a catarse e a prática social final. 

O primeiro passo, a prática social, parte da condição provisória do conhecimento dos 

estudantes, de suas vivências num contexto social. O professor deve mobilizá-los e sensibilizá-los 

para a tomada de consciência da realidade, implicando a contextualização dos conteúdos mais amplos, 

o que, segundo Saviani (2015, p. 11), “[...] significa ter presente o modo como está estruturada a 

sociedade atual no interior da qual os educandos nasceram. Cabe, portanto, educá-los para viver nessa 

sociedade, o que implica conhecê-la o mais profundamente possível”. 

O segundo passo é o da problematização, que deve trazer os conteúdos a favor da prática 

social, articulando tais conhecimentos ao enfrentamento da realidade, isto é, “[...] o ato de detectar as 

questões que precisam ser resolvidas no âmbito da prática social e como a educação poderá 

encaminhar as devidas soluções” (SAVIANI, 2015, p.  12).  Serve de partida para o desenvolvimento 

das aulas e escolhas das metodologias que se desencadearão no terceiro passo, a instrumentalização.  

Na instrumentalização efetiva-se a construção do conhecimento, num processo que valoriza 

os conhecimentos prévios e os articula aos conhecimentos historicamente produzidos. O professor 

como mediador do processo, posiciona-se a partir da perspectiva dialética materialista. Nessa 

perspectiva, compreende-se como mediação a ação do professor na reconstrução dos saberes 

científicos (LOPES, 1999) que é, conforme Saviani, “[...] uma categoria central da dialética que, em 

articulação com a ‘ação recíproca’, compõe com a ‘totalidade’ e a ‘contradição’, o arcabouço 

categorial básico da concepção dialética da realidade e do conhecimento (SAVIANI, 2015, p.26). 

Nesse sentido,  
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 [...] entre a teoria e a atividade prática transformadora se insere um trabalho de educação das 

consciências, de organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como 

passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse sentido, uma teoria é 

prática na medida em que materializa, através de uma série de mediações, o que antes só 

existia idealmente, como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 

transformação. (SAVIANI, 2009, p.82)  

 

O quarto passo, a catarse, sustenta-se como o momento da síntese, em que a compreensão do 

todo se efetiva por meio da prática social. Parte dos conhecimentos sistematizados no processo de 

ensino e aprendizagem, viabilizando sua incorporação como elementos integrantes da própria vida 

dos estudantes (SAVIANI, 2015, p. 35), processo esse culminante nessa tendência, em que a Didática 

se constitui como totalidade, na unidade da teoria e por meio da transformação da realidade. 

O quinto passo é a prática social, de forma que o estudante modifica sua visão de mundo, 

numa perspectiva qualitativa, que constitui ao mesmo tempo o “[...] suporte e o contexto, o 

pressuposto e o alvo, o fundamento e a finalidade da prática pedagógica” (SAVIANI, 2015, p. 13), e 

vai além de preparar um profissional, prepara um cidadão. 

Assim, nessa tendência há uma proposta pedagógica que se refere a diversos campos do 

conhecimento, que deve partir dos problemas sociais existentes na comunidade e na sociedade em 

que estão inseridos os estudantes, estando aí as especificidades da ação educativa na escola e as 

opções teórico-metodológicas em que se destaca a Didática. Nessa perspectiva, compreende-se que 

tal estudo parte de diferentes dimensões - humana, política, social e técnica - que articulam e 

fundamentam a formação de professores por meio da Didática Geral, que trabalha no sentido de olhar 

para a realidade tendo como base suas dimensões fundamentais (FREITAS, 1995). 

As propostas para a Didática a partir de Libâneo (2015) e Saviani (2009) expressam um novo 

cenário ao campo da Didática, cenário esse essencial às rupturas da didática instrumental, que passa 

a conceber e discutir com maior profundidade as relações sociopolíticas na educação. Entretanto, 

ambas as propostas não rompem ainda com o ensino além da sala de aula (FREITAS, 1995) 

valorizando a educação escolar como um privilégio da escola. Nesse sentido, defende-se que a escola 

é um local de socialização, de vida e de trabalho, e que a educação é fundamental para a hominização 

(GHEDIN, 2012), decorrente de práticas que devem materializar-se em diferentes espaços e tempos. 

Ao mesmo tempo em que há o acirramento por uma didática crítica, há também a ampliação 

das políticas neoliberais na educação, influenciando a organização do processo de ensino 

aprendizagem na formação de um novo profissional, especialmente a partir do final da década de 

1990. As novas necessidades do capitalismo concebem mudanças para o processo de formação de 
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professores e para toda a educação básica, necessidades estas que se afastam das discussões propostas 

para a renovação do ensino no início da década de 1980 (FREITAS, 1999). 

Em decorrência dos princípios do neoliberalismo, como o controle, as avaliações externas, a 

desvalorização da formação pedagógica e a necessidade de uma formação prática e aligeirada, houve 

a redução do campo epistemológico na formação dos professores. Essa redução contribuiu para a 

substituição da didática pelas práticas de ensino, valorizando o conhecimento técnico da disciplina e 

ausentando-se de uma formação crítica que tem como matéria prima, a relevância social, cumprindo 

assim, o modelo de formação preconizado pelas políticas neoliberais, sustentado nos quatro pilares 

para a educação básica (VEIGA, 2004). 

Os quatro pilares da educação - aprender a aprender, aprender a conviver, aprender a fazer e 

aprender a ser - estão expressos no relatório de Jaques Delors, documento resultante da Conferência 

Mundial de Educação para Todos, que aponta orientações para a educação e desenvolvimento do país. 

A consolidação desses pilares e dessa proposta viabiliza alterações no campo da formação de 

professores assentadas em novas formas de conceber o ensino (VEIGA, 2004). 

A Didática passa a priorizar estratégias de ação, como o controle do tempo, a produtividade, 

a tecnologia, a fragmentação, o aprender a aprender, modelando comportamentos (MARTINS, 2012), 

de forma que aos estudantes é necessário “[...] dar respostas específicas definidas nos objetivos 

operacionais” (MARTINS, 2012, p. 92). Assim, o conhecimento torna-se uma mercadoria que se 

apresenta ao indivíduo como promessas de realização pessoal numa sociedade competitiva. 

Nesse contexto, a formação de professores passa pela relativização do conhecimento e 

esvaziamento teórico (LIBÂNEO, 2002), uma vez que prioriza as relações de sucesso dos indivíduos, 

pela ideologia da empregabilidade (DUARTE, 2004), de forma que os fins educacionais são 

convertidos em meios para a materialização do ensino por competências5, ofertado aos indivíduos por 

exigência do capital (DUARTE, 2004), preparando os indivíduos para a produção social e não para 

“[...] produção de si mesmos como seres universais e livres” (DUARTE, 2004, p. 70) que lutam contra 

a produção social alienada. Assim, no ensino por competências, a Didática fornece passos para 

caminhar junto ao estudante, distanciando-se da concepção crítica e de desalienar esse estudante 

(DUARTE, 2004). 

Para superação desse ensino, Chauí (1994) aponta para a necessidade de que a universidade 

se posicione ante a crise da racionalidade e promova uma crítica para a compreensão objetiva dessa 

realidade. A Didática tem relação com essas questões, uma vez que ensino envolve enfrentamento, o 

                                                                 
5 Ensino por competências é definido por Perrenoud (1999, p.32) como “[...] capacidade de agir eficazmente em um 

determinado tipo de situação, apoiada em conhecimentos mas sem limitar-se a eles”. 
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que implica o repensar da dimensão epistemológica para esse campo, na formação de professores 

(OLIVEIRA, 1997). 

Nesse sentido, Wachowicz (1995) colabora a concepção de Didática aqui defendida, 

priorizando a totalidade, expressando como compreensão do método do pensamento, valorizando a 

filosofia, a mediatização da ciência e do saber para a apropriação de uma realidade e não somente de 

um conteúdo abordado por meio dessa realidade.  

Para Freitas (1995) a totalidade é expressa por meio da dimensão histórica, antropológica, 

ideológica e epistemológica, ultrapassando os elementos constitutivos do ato didático (FREITAS, 

1995), ou seja, uma ciência articulada a requisitos de operacionalização, constituindo um campo de 

estudo com identidade própria e diretrizes normativas de ação docente, de forma que nenhuma outra 

disciplina do currículo de formação dos professores cobre ou substitui. O que reafirma Oliveira 

(2013), que propõe o ensino da Didática num caráter reflexivo sobre o papel sociopolítico da 

educação, da escola e do ensino, capaz de compreender o processo de ensino e suas múltiplas 

determinações. Instrumentalizar prática e teoricamente o futuro professor para captar e resolver os 

problemas postos pela prática pedagógica, redimensionando sua prática pedagógica por meio da 

elaboração da proposta de ensino numa perspectiva crítica de educação. 

 

2.2 DIDÁTICA GERAL NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES POR ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

 

A Didática geral concebe o estudo da compreensão do trabalho docente tal qual se materializa 

na história e na lógica da educação brasileira, numa perspectiva histórico-social, analisando os 

fenômenos educativos mais amplos, como educação, processo pedagógico, processo de ensino. De 

acordo com Freitas (1995), a partir de um quadro teórico sistemático que fundamenta um elo entre 

tais estudos e as tarefas efetivas do processo de ensino aprendizagem na escola.  

Sendo a docência a base da formação inicial de professores, a didática geral torna-se centro 

dessa aprendizagem, materializando-se sob aspectos teóricos e práticos que investigam, refletem e 

recriam o processo de ensino aprendizagem em todas as etapas da educação básica, expressando a 

organização da escola, do ensino e da sociedade. Logo, os conhecimentos da didática geral expressam 

as inúmeras relações entre o ensinar e aprender no contexto escolar. 
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Assim, compreende-se que o campo da Didática vai muito além de uma disciplina, está 

presente em todo o contexto formativo dos professores, relacionando-se diretamente com as demais 

áreas do conhecimento, num movimento que engloba um conjunto de conhecimentos que entrelaçam 

contribuições de diferentes esferas científicas (teoria da educação, teoria do conhecimento, 

psicologia, sociologia, dentre outros), junto com requisitos de operacionalização (LIBÂNEO, 2008).  

Pimenta (2012) aborda a Didática nessa perspectiva, quando anuncia que é a ciência que tem 

por objeto de estudo o ensino e aprendizagem e que, segundo Contreras (apud PIMENTA, 2012, p. 

95) “[...] seu objeto consiste não apenas no conhecimento da estrutura e funcionamento dos processos 

reais de ensino-aprendizagem[...]”, isto é, dos processos que já existem, mas também no estudo das 

possibilidades de estruturação e funcionamento de novas possibilidades (de ensinar e aprender) 

docentes.  

Acerca do estudo do campo da Didática, os autores apontam os conhecimentos específicos 

como necessidade de trabalho. Dentre eles, Ghiraldelli (2000) aponta para o trabalho desse campo a 

partir da organização e otimização dos processos de ensino e aprendizagem. Assim, a Didática, para 

Ghiraldelli (2000), compreende as matérias, conteúdos, estudante, professor, estratégias, 

procedimentos didáticos e o desdobramento no espaço e no tempo dessas relações. 

Para Pimenta (2012), o objeto da Didática também consiste no processo de ensino-

aprendizagem e deve estudar as estruturas e funcionamentos reais do ensino, na construção de uma 

nova realidade, estudando dois polos de uma realidade complexa, sendo que a dialética considera o 

papel da organização social e da escola, por meio da análise da prática pedagógica concreta, pelos 

quais passa a mediação docente de objetivos, métodos e conteúdos. 

Candau (1984), ao abordar a questão da Didática fundamental, prioriza como estudo da área 

os conteúdos e sua organização, a partir de cada área do conhecimento, o sujeito da aprendizagem, 

os fins da educação e os elementos em que se efetivam a prática pedagógica, tendo como grande 

desafio, trabalhar articuladamente tais conhecimentos. 

Oliveira (2011) afirma que na área de Didática é imprescindível o estudo do ensino a partir de 

considerações sobre a aprendizagem e que, dessa forma, o ensino deve ser estudado a partir de seus 

elementos, os quais, segundo a autora, são os objetivos, conteúdos, método, avaliação, relação 

professor-estudante e planejamento. 

Veiga (1994) define como Didática Geral as relações entre o ideário e o fazer pedagógico a 

partir das determinações sociais, filosóficas, psicológicas e pedagógicas. Dessa Didática decorrem as 

demais ciências pedagógicas, alicerçadas na prática social.  
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Para Freitas (1995) a Didática Geral nasce na prática, juntamente com o apoio das disciplinas 

específicas e metodologias de ensino, afirmando que ela só se constitui enquanto método geral, uma 

vez que é nestas é que se dá a sua reconstrução. 

 

2.3 DIDÁTICA ESPECÍFICA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES POR ÁREA DO 

CONHECIMENTO 

Cada disciplina escolar tem sua didática própria, metodologias específicas e um saber fazer 

que são essenciais a cada área, possuindo uma natureza teórico-prática que, juntamente com a 

Didática Geral propiciam a formação didático-pedagógico dos futuros professores, superando a 

premissa de solucionar o divórcio entre as necessidades atuais da escola de educação básica e a 

formação promovida nos âmbitos do ensino superior (PIMENTA, 2012). A formação de professores 

necessita do envolvimento interdisciplinar entre a Didática Geral e as didáticas específicas, pois todas 

têm o mesmo objeto de estudo - o ensino -, mas possuem conteúdos específicos. 

É imprescindível anunciar que se defende a necessidade de se trabalhar as didáticas 

específicas, sendo estas, indispensáveis à formação inicial de professores, sobretudo a partir da 

necessidade de se ensinar as origens, história e epistemologia das diferentes áreas de formação. 

Assim, as didáticas específicas ocupam-se do processo de ensino aprendizagem específico de uma 

disciplina, dos saberes que envolvem o ensinar e aprender de determinados conteúdos (LIBÂNEO, 

2015). 

Nesse sentido, as didáticas específicas, a partir de Marin e Pimenta (2015, p. 49), definem-se 

“[...] como um domínio de conteúdo e domínio de introduzir o estudante nesse conteúdo”. Ao 

professor é necessário que haja a compreensão da matéria a ser ensinada, sua organização e práticas 

que favoreçam diferentes interesses e capacidades dos estudantes, o que corrobora Libâneo (2002), 

anunciando que não basta entender a atividade de ensino e o domínio dos conteúdos, é necessária 

uma reflexão sobre a metodologia investigativa do conteúdo que se está ensinando. 

Tal formação traz implicações na prática, uma vez que articula os conhecimentos pedagógico- 

didáticos aos conhecimentos disciplinares, ou seja, os conteúdos à forma, buscando uma unidade na 

formação inicial de professores especialistas. 

A formação de especialistas citada aqui decorre dos cursos de Licenciatura que propõem uma 

formação para o exercício do magistério em uma das disciplinas do currículo escolar, seja dos anos 

finais do ensino fundamental ou do ensino médio. Essa formação, em algumas matrizes, materializa-

se em práticas de ensino ou didáticas específicas, o que na formação de professores, correspondem a 

conteúdo e forma do saber específico. 
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Libâneo (2013) afirma que a Didática Geral e as Didáticas específicas, são mediações entre a 

teoria educativa e a prática educativa escolar, uma vez que a prática docente precisa da teoria, que se 

funda na prática, refere-se à prática, mas é teoria. Sendo assim, a Didática não se sustenta 

teoricamente senão a partir da investigação dos conteúdos e das diferentes formas de aprendizagem 

das disciplinas específicas e não há como estudar as disciplinas específicas sem as contribuições da 

Didática Geral. 

Portanto, a didática, enquanto área de conhecimento, seja na Didática Geral ou nas específicas, 

tem um papel fundamental nos cursos de licenciatura, constituindo-se como uma disciplina que 

orienta a prática e sistematiza saberes pedagógicos que serão levados às salas de aula. Constitui as 

ações docentes, permeando o processo de ensino aprendizagem, apontando para uma formação dotada 

de conhecimentos e competências específicas que diferenciam o professor de outros profissionais, 

tendo a docência como base de sua formação (BRZEZINSKI, 2002). 

 

2.4 DIDÁTICA POR ÁREA NA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 

  

Na formulação dos movimentos sociais sobre a formação inicial de professores para o 

contexto do campo, verifica-se a preocupação com a formação de um profissional para atuar na escola 

que já existe, bem como na formação militante de um sujeito que se insere nas lutas de ampliação da 

escolarização, ou seja, que luta pela escola no e do campo (CALDART, 2011). 

A formação inicial por área do conhecimento vem sendo a alternativa proposta no marco 

legal e conceitual para essa escola. Portanto, a formação de professores está atrelada ao projeto de 

escola que exige também uma discussão e enfrentamento da concepção de ensino. Nesse sentido, a 

didática assume um importante papel, tanto na formação do professor como na formulação do projeto 

de escola.  

 Nos debates e formulações dos movimentos sociais do campo no Brasil emerge a necessidade 

da formação inicial de professores por área do conhecimento, sustentada em grandes desafios: formar 

professores para educação básica no processo de luta por criação de escolas no campo; formar 

professores que dediquem maior tempo de atuação na escola, por isso, formar para a área do 

conhecimento e não para as disciplinas específicas; repensar a função do conhecimento científico, 

escolar e cotidiano na formação do professor e nos currículos escolares (SANTOS, 2012). 

O repensar a formação inicial de professores passa a valorizar a totalidade, que não é 

alcançável apenas pela especificidade, como afirma Santos (2012), remetendo à uma reflexão acerca 
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da Didática, identificada aqui como disciplina indispensável à formação para a docência. Como já 

anunciado anteriormente, pela especificidade da educação do campo, a formação por área do 

conhecimento transcende a formação inicial de professores por disciplinas isoladas e propõe um novo 

modelo formativo. Nesse cenário, se para os cursos de licenciatura em disciplinas específicas há a 

necessidade da indissociabilidade entre a Didática Geral e a específica, nos cursos de licenciatura por 

área do conhecimento há necessidade de constituição de uma tríade, que se materializa pela 

articulação entre a geral, a específica e a área. 

Dessa forma, o conhecimento não existe na especificidade e, sim, na totalidade, porque 

depende do campo da didática para materializar-se, campo esse constituído entre a relação do 

conhecimento pedagógico geral, o conhecimento do conteúdo e o conhecimento pedagógico do 

conteúdo (MARCELO, 1999).  

Nessa perspectiva, o ensino da didática por área materializa-se na relação entre professores 

e sua didática, as disciplinas e seus currículos, a mediação com os estudantes e contexto escolar. 

Concebe sua formação com o objetivo de formar um educador, verdadeiramente conhecedor de sua 

área e que, segundo Wachowicz (2012, p. 18),  

 

[...] não é aquele que somente domina o conteúdo produzido, mas principalmente aquele que 

toma essa área pelos princípios teóricos que são determinantes para se alcançarem os 

produtos culturais elaborados. Ou seja, aquele que conhece a história da produção do 

conhecimento em sua área, a ponto de explicar os conhecimentos novos que a ela se agregam 

continuamente. Também pode chamar-se, a essa capacidade, de domínio da estrutura teórica 

da Disciplina. É como captar a lógica de uma determinada área do conhecimento, a ponto de 

explicá-la pelas relações entre seus nexos fundamentais.  

 

A didática por área, aqui anunciada, pressupõe romper com o isolamento característico da 

produção do conhecimento, numa valorização da totalidade por meio da interdisciplinaridade. No 

diálogo entre o conhecimento e as práticas pedagógicas a partir dos conhecimentos específicos de 

cada disciplina; dos conhecimentos gerais do processo de ensino e aprendizagem; dos conhecimentos 

de como ensinar os conteúdos específicos e então, de como conceber o ensino e a aprendizagem de 

todas essas dimensões do conhecimento a partir de uma área de formação. 

Metodologicamente se materializa num exercício coletivo, contínuo e constante, cujo 

processo não consiste em restringir-se a sala de aula e sim perpassar as relações sociais buscando 

“[...] mediar tais relações sociais e a própria sala de aula” (FREITAS, 2008, p. 12). Santomé (1998, 

p.124) corrobora Freitas (2005) ao anunciar que essa materialização permitirá aos educandos “[...] 

experimentar, construir e reconstruir a realidade”. Isso exige do novo profissional em formação uma 
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nova forma de conceber, organizar, planejar, avaliar, articular o conhecimento escolar, que nos 

currículos da escola do campo precisam assumir uma nova dinâmica.  

 Nesse sentido, há a necessidade de se trabalhar com a lógica da produção do conhecimento e 

a lógica da organização da escola, num profundo repensar acerca do modelo de formação de 

professores construído ao longo da história da educação brasileira. Inicia-se esse repensar sobre a 

lógica da formação por área do conhecimento na análise do próprio modelo de formação, anunciado 

nas propostas dos cursos de LEDOC do estado do Paraná.
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3 ‘POR UMA’ DIDÁTICA DE ÁREA: PRINCÍPIOS FORMATIVOS NA FORMAÇÃO 

INICIAL DE PROFESSORES  
 

 

Criar é a primeira e mais vital necessidade humana, porque 

só criando, transforma o mundo, o homem [...] faz um 

mundo humano e se faz a si próprio. Assim, a atividade 

prática fundamental do homem tem um caráter criador 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ 

 

 

Neste capítulo concebe-se, idealiza-se, elabora-se, enfim, cria-se, assim como anuncia 

Sanchez Vásquez (1968), assumindo uma dimensão humana e fecunda, que pensa a formação de 

professores. Para isso, como o título do capítulo anuncia, há a proposta “por uma” didática por área, 

como uma sugestão inicial de qualificação no processo de ensino e aprendizagem. Não se promete 

aqui a transformação do mundo, mas em concordância com Freire quando anuncia que “[...] ninguém 

educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre sim mediatizados pelo mundo 

[...]” (FREIRE, 1987), assim se projeta a formação de professores: que possam com seu trabalho na 

área do conhecimento formar pessoas capazes de mudar o mundo. 

Para o processo de criação e transformação, verificou-se incialmente, nos cinco cursos de 

Licenciatura em Educação do Campo no estado do Paraná, como se organiza o campo da Didática, 

buscando evidenciar, a partir das especificidades desse campo do conhecimento, elementos que 

constituem uma terceira Didática, esta por área do conhecimento, como propõe tal formação. 

Decorrente da investigação inicial, buscou-se as ementas e planos de ensino, o que permitiu a 

análise do Campo da Didática enquanto campo da formação de professores, que articula uma 

dimensão formativa baseada na organização do trabalho pedagógico. O campo da Didática 

materializa-se por meio da Didática Geral e ou das didáticas específicas, no intuito de compreender 

a possibilidade da construção de uma didática por área, já que a LEDOC tem como objetivo a 

formação por área do conhecimento, se propõe a confrontar o modelo de ensino fragmentado e propõe 

uma formação interdisciplinar fundamentada no modelo disciplinar de currículo.  

A formação interdisciplinar não pretende eliminar as disciplinas, mas criar condições para 

que o ensino estabeleça relações entre diferentes disciplinas e com a própria vida dos estudantes.  

Conforme Ferreira (1993), a “[...] ideia de interdisciplinaridade foi elaborada visando restabelecer o 

diálogo entre as diversas áreas dos conhecimentos científicos”. A interdisciplinaridade, nessa lógica, 

é assumida como princípio da máxima exploração das potencialidades de cada ciência, da 
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compreensão de seus limites, mas, acima de tudo, é o princípio da diversidade e criatividade. Fazenda 

(2002, p. 133) registra:  

 

Interdisciplinaridade não é ciência nem ciência das ciências, mas é o ponto de encontro entre 

o movimento de renovação da atitude frente aos problemas de ensino e pesquisa e a 

aceleração do conhecimento científico. Surge como crítica a uma educação por ‘migalhas’, 

como meio de romper o enclausuramento da Universidade e incorporá-la à vida.  

 

 

Reconhece-se que a interdisciplinaridade tem como objetivo materializar novos 

procedimentos metodológicos, integrando os conhecimentos isolados em diferentes disciplinas. 

Pressupõe a unificação dos saberes por meio da integração das disciplinas (FAZENDA, 2002) dos 

conceitos e procedimentos a fim de superar a dicotomia entre teoria e prática presentes, 

historicamente, no processo educativo. 

Ao trabalhar o campo da Didática, compreende-se que seu objeto de estudo é o processo de 

ensino e aprendizagem, em suas múltiplas determinações, desde a relação professor-estudante, o 

método de trabalho, a indissociabilidade entre teoria e prática, o planejamento, objetivos, a prática 

avaliativa, os aspectos sociopolíticos da educação e as dimensões teóricas, técnicas e humanas 

(CANDAU, 1984; LIBÂNEO, 2013; MARTINS, 2012; OLIVEIRA, 2011; PIMENTA, 2012; 

VEIGA, 1994, WACHOWICZ, 1995). Para sustentar essa didática produzimos princípios formativos 

para qualificar a análise.  

O capítulo está organizado na análise de dados a partir da constituição do campo da Didática 

nos cursos de LEDOC no estado do Paraná, na identificação de elementos que apontam para uma 

didática por área do conhecimento nesses currículos e na proposta de princípios formativos que 

indicam um caminho para a construção de uma didática por área do conhecimento.  

 

3.1 A DIDÁTICA GERAL, ESPECÍFICA E POR ÁREA NOS CURSOS DE LICENCIATURA EM 

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO ESTADO DO PARANÁ  

Conceituada a Didática, passa-se para a produção de dados qualitativos (BOGDAN; BIKLEN, 

1994), por meio da análise do PPP, juntamente com as matrizes curriculares e planos de ensino das 

instituições que ofertam ou já ofertaram o curso de Licenciatura em Educação do Campo no Estado 

do Paraná. Essa análise apresenta os dados da investigação quanto ao lugar da didática nesses cursos, 

e identifica como está organizado o campo da Didática ao longo da formação inicial de professores. 

 Ao se analisar o campo da Didática, assume-se uma compreensão de currículo mais ampla, 

que ultrapassa todas as ações da escola e se insere necessariamente na questão da ideologia, do 
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conhecimento e do poder (FREIRE, 1987). 

 O currículo traz em sua essência questões carregadas de ideologia, uma vez que deve 

ultrapassar uma lista de conteúdos e explicitar qual a formação de homem, sociedade e escola deseja 

formar, perpassando questões políticas, econômicas, culturais e históricas. Assim, o currículo 

caracteriza-se como “[...] uma dimensão ampla que o entende em sua função socializadora e cultural, 

bem como forma de apropriação da experiência social acumulada e trabalhada a partir do 

conhecimento formal[...]” (KRUG, 2001, p. 56), corroborando Saviani (2003, p.26) quando afirma 

que “[...] um currículo é pois uma escola funcionando, quer dizer, uma escola desempenhando a 

função que lhe é própria”. 

 Nesse contexto, o currículo deve ser pensado segundo Lima et al (2012) fundamentado nas 

dimensões sociais e políticas, sustentando-se em múltiplas formas de ensinar e aprender, preparando 

indivíduos para transformar e reconstruir a sociedade. Nessa perspectiva, analisou-se o currículo das 

cinco universidades do Paraná, com o objetivo de identificar quais são as dimensões para o ensino do 

campo da Didática e quais relações formativas se estabelecem entre as didáticas apresentadas ao 

longo dos cursos. 

As relações se expressam no PPP a partir da matriz curricular, que apresenta as disciplinas 

que compõem toda a formação inicial e dos planos de ensino1, que contêm as ementas da disciplina. 

Assim como, os objetivos, programas/conteúdos e referências bibliográficas, o que permite 

aprofundar as relações do campo da Didática ao longo dos cursos. Para analisar e identificar os 

elementos desse campo da Didática, seja ela geral, específicas e por área, definiu-se critérios acerca 

de cada uma delas, a partir dos autores já anunciados neste trabalho.  

Na compreensão assumida na pesquisa decorrente das leituras e autores da área, a Didática 

Geral se baseia em um caráter reflexivo sobre o papel sociopolítico da educação da escola e do ensino 

(OLIVEIRA, 2013), sobretudo a partir de suas relações no processo de ensino-aprendizagem. Nessa 

perspectiva, como conhecimentos essenciais à materialização da didática geral, buscou-se elementos 

como planejamento escolar, método e metodologia, avaliação e organização do trabalho pedagógico, 

elementos esses que instrumentalizam prática e teoricamente o professor, de modo amplo e geral 

(MARIN; PIMENTA, 2015). 

A análise corrobora Libâneo (2013), que compreende como elementos da Didática geral o 

estudo dos fenômenos de ensino que se articulam entre si: os conteúdos de ensino, os objetivos, o 

                                                                 
1 Compreende-se como plano de ensino o conjunto do planejamento que expressa a ementa, objetivos, conteúdos e 

referências de cada disciplina, sendo que cada instituição tem seu roteiro e forma (LIBÂNEO, 2013). 
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planejamento escolar, o projeto político-pedagógico, os métodos de ensino, as metodologias, a 

avaliação, a interdisciplinariedade entre outros, como aponta o autor: 

[...] o processo didático efetiva a mediação escolar de objetivos, conteúdos e métodos das 

matérias de ensino. Em função disso, a Didática descreve e explica os nexos, relações e 

ligações entre o ensino e a aprendizagem; investiga os fatores codeterminantes desses 

processos; indica princípios, condições e meios de direção do ensino, tendo em vista a 

aprendizagem, que são comuns ao ensino das diferentes disciplinas de conteúdos específicos. 

Para isso recorre às contribuições das ciências auxiliares da Educação e das próprias 

metodologias específicas. É, pois, uma matéria de estudo que integra e articula 

conhecimentos teóricos e práticos obtidos nas disciplinas de formação acadêmica, formação 

pedagógica e formação técnico-prática, provendo o que é comum, básico e indispensável para 

o ensino de todas as demais disciplinas de conteúdo. (LIBÂNEO, 2013, p.27-28) 

 

Sob essa perspectiva de análise, a partir das contribuições de Libâneo (2013) e Marin e 

Pimenta (2015), identificou-se em que momentos esse campo do conhecimento está presente na 

formação inicial dos professores. Os conteúdos foram organizados em mandala (Figura 2) como 

forma de visualizar os dados e possibilidades de análise. Tais dados estão organizados na mandala, 

de fora para dentro, partindo do lócus de formação, a Universidade, apresentando a disciplina, que 

considera-se pertencente ao campo da Didática e, em seguida, a sua ementa2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Os planos de ensino que serviram de base para a obtenção dos dados encontram-se no Anexo 3. 
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Figura 2 - Didática Geral. 

 

 

Fonte: A própria autora (2017). 

 

 

Acerca da formação inicial de professores por meio da Didática Geral, identificou-se, na 

mandala, que todas as universidades abordam conhecimentos da área, porém com terminologias 

diferenciadas. Como demonstramos, nas universidades UFFS e UFTPR ela é encontrada com a 

terminologia Didática, nas demais, se constitui ao apresentar conhecimentos dissolvidos ao longo do 

curso.  

Há, nessas duas instituições, uma clareza acerca do papel da Didática Geral enquanto 

disciplina que trata das concepções educacionais e do processo de ensino-aprendizagem, tendo como 

objetivo a formação teórica e prática do futuro professor. Conforme apresentado, identificou-se como 

elementos comuns à disciplina, o trabalho a partir do planejamento escolar, métodos e metodologias, 

avaliação, prática pedagógica, elaboração e análise de planos de ensino, estudo das concepções 
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educacionais ao longo da história da educação brasileira, relação professor-estudante e projeto 

político-pedagógico.  

A proposta está expressa na ementa da disciplina de Didática da UTFPR, a qual propõe ao 

ensino pressupostos “[...] teóricos, históricos e filosóficos e sociais da didática. Dimensões político 

sociais, técnicas e humanas da didática e suas implicações no processo de ensino-aprendizagem. 

Planejamento e avaliação educacional. A relação professor/estudante” (UTFPR, 2010, p.51). Esses 

elementos evidenciam, segundo Veiga (1994), a Didática à luz dos aportes sociológicos, históricos e 

pedagógicos, numa relação de trabalho com conteúdos concretos, relacionados no processo de ensino-

aprendizagem e entre a teoria e a prática.  

Na Unioeste, universidade que aborda a Didática ao longo de outras disciplinas, identificou-

se que seus elementos são trabalhados num viés mais sociológico, voltados à História da Educação e 

distanciando-se de alguns elementos da prática pedagógica. Isso pode ser verificado na ementa da 

disciplina de Teorias Pedagógicas I, da Unioeste, que anuncia o estudo a partir de: 

  

Concepções de educação e matrizes pedagógicas construídas ao longo da história do 

pensamento educacional. Elementos de algumas matrizes pedagógicas produzidas desde a 

concepção humanista-histórica. Estudo a partir de alguns clássicos do pensamento social e 

pedagógico (2009, p. 38). 

 

 

Não se identificou, ao longo das disciplinas do currículo, elementos como planejamento 

escolar, planos de ensino, avaliação, método e metodologia. Nessa universidade, a Didática Geral 

constitui-se como uma disciplina que orienta os fundamentos da didática, mas que não os sistematiza 

com os saberes pedagógicos que serão levados às salas de aula. Dessa forma, reconhece-se, no 

conjunto da disciplina com elementos da Didática Geral, a predominância das questões sociopolíticas 

da Didática sobre as questões instrumentais. Nessa perspectiva, os poucos conteúdos acerca de 

métodos de ensino, recursos didáticos e especificidades do processo de ensino-aprendizagem 

denotam um distanciamento entre a teoria e prática (MARIN, 2015), a unidade aprender e ensinar e 

a sociologização do pensamento pedagógico (LIBÂNEO, 2015). 

Não se pode correr o risco de polarizar tudo ao político ou ao pedagógico, é necessário 

compreender que há “[...] uma dimensão política sob um ato pedagógico e um ato pedagógico sob 

uma dimensão política” (GHEDIN, 2012, p. 38). Esse distanciamento entre teoria e prática e 

valorização de questões sociopolíticas sobre as instrumentais distancia-se de uma Didática que 

problematiza e investiga. Por um lado, há as questões sociais e a própria ciência e, por outro, as 

influências que esses saberes exercem sobre as maneiras de ensinar e aprender (MARANDINO, 
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2011). Essas relações são essenciais ao campo da Didática, indissolúveis entre plano epistemológico 

e o plano didático, e campo pedagógico e campo político. 

Acerca, ainda, das especificidades do ensino da Didática Geral, observou-se que a Unicentro 

compreende a Didática como uma disciplina que concebe saberes que transcendem a sala de aula, e 

nesse sentido, aponta em seu plano de ensino trabalhos voltados ao tempo escola e ao tempo 

comunidade. O tempo comunidade propicia a articulação intrínseca entre educação e a realidade 

específica das populações do campo, num movimento em que se valoriza a prática a partir de seu 

contexto social e o trabalho como formação humana. Uma das propostas apresentadas no plano de 

ensino é acompanhar o desenvolvimento de um projeto de educação num movimento social, 

relacionando os princípios com as formas de organização do trabalho pedagógico (UNICENTRO, 

2009). Tanto o planejamento quanto a atividade indicam os princípios de formação anunciados pela 

educação do campo, concebida como fortalecedora da identidade do campo, sob uma condição 

emancipatória e transformadora (SOUZA, 2006). 

Assim, aponta para a clareza de que o saber não é produzido na escola, mas sim coletivamente 

nas relações sociais, nas relações entre trabalho e escola (SAVIANI, 2008). Essa prática indica uma 

“[...] busca da aplicação dos conhecimentos aprendidos sobre a realidade no sentido de transformá-

la” (LOPES, 1999, p. 44), valorizando a teoria, sua indissociabilidade da prática e da área de atuação 

profissional, materializando um dos objetivos formativos apontados por Molina (2015, p.158): 

 

A proposta é vivenciar e construir um processo contínuo de educação, onde a realidade social 

é a matéria-prima central da formação desses educadores. Isto, sem, entretanto, resvalar para 

outro extremo que considera estar apenas na realidade as questões que esses educandos têm 

direito de aprender. Para tanto, a Alternância tem sido uma ferramenta metodológica 

fundamental, pois possibilita aproximar a Universidade dos processos de produção de 

conhecimento dessas contradições reais nas quais os sujeitos do campo estão inseridos 

durante o processo contínuo de materialização e construção da sua vida.  

 

 

 

Ainda na análise, identificou-se que a UTFPR trabalha elementos da Didática Geral também 

em outras disciplinas, como é o exemplo da disciplina de Organização escolar e o método do trabalho 

pedagógico I, que em sua ementa propõe estudos “[...] sócio-histórico-antropológicos sobre a 

organização escolar e método de trabalho pedagógico e os sujeitos da educação pública brasileira” 

(UTFPR, 2010, p. 54).  Nessa disciplina, os elementos da didática articulam-se a conhecimentos da 

área de História da Educação, currículo e a Educação do Campo, superando a fragmentação de 

conteúdos e contribuindo para a lógica da formação do campo: 
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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 e a cultura estão tão imbricadas que seus profissionais e suas instituições têm de 

estar capacitados a intervenções totais (Arroyo, 2005, p. 10).  

 

 

Nessa ótica, para Gasparin (2012, p.2), trabalhar conteúdos de maneira contextualizada em 

todas as áreas do conhecimento “[...] implica em evidenciar aos estudantes que os conteúdos são 

sempre uma produção histórica de como os homens conduzem as vida nas relações sociais de 

trabalho”. Há também a relação escola/sujeito, métodos e organização, os quais fundamentam a 

relação didática entre a teoria e a prática. 

Na Unioeste, os elementos da Didática Geral abordados nos planos de ensino são trabalhados 

a partir de um viés histórico, sociológico e político, compreendidos a partir da Educação do Campo. 

A disciplina de Teoria pedagógica 2 expressa a relação entre a teoria pedagógica e a área de atuação, 

definindo, em sua ementa, o trabalho a partir do estudo da “Filosofia da práxis e teoria pedagógica. 

Aprofundamento do estudo das matrizes de formação humana e suas implicações na constituição do 

projeto político-pedagógico da Educação do Campo (UNIOESTE, 2009, p.39). 

Nesse sentido, em que se estabelece o aprofundamento da formação humana em diferentes 

contextos sociais, Libâneo (2008, p. 22) contribui quando afirma que  

 

 

[...] é imprescindível que se desenvolva a capacidade de descobrir as relações sociais reais 

implicadas em cada acontecimento, em cada situação real da sua vida e da sua profissão, em 

cada matéria que ensina, como também nos discursos, nos meios de comunicação, nas 

relações cotidianas, na família e no trabalho”.  

  

 

Outro elemento observado no curso da Unioeste é a aproximação da Didática aos contextos 

sociais da Educação do Campo, porém é necessário destacar que a perspectiva de ensino da Didática 

Geral apresenta-se distanciada da prática pedagógica. Os elementos que norteiam o trabalho do 

professor no processo de ensino-aprendizagem, como planejamento, metodologias de ensino e 

avaliação estão ausentes das ementas e programas. 

Na UFPR identificou-se elementos da Didática, na Disciplina de Pesquisa como Princípio 

Educativo e a Prática de Ensino alguns elementos da Didática Geral, quando propõe em sua ementa 

o estudo da  
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[...] pesquisa como elemento constituinte da produção de conhecimento na área da educação 

do campo. Implicações éticas e políticas da pesquisa no âmbito da educação do campo. 

Abordagens teóricas da pesquisa, metodologia e métodos.  Elaboração de projeto de pesquisa 

e sistematização dos resultados em forma de trabalho de Conclusão de curso.  Relação dos 

instrumentos metodológicos com a realidade vivida no tempo – comunidade (UFPR, 2012, 

p.57). 

 

Identificou-se uma pequena aproximação com a didática geral, ao anunciar a partir da relação 

dos instrumentos metodológicos com a realidade vivida no tempo, porém esses mesmos instrumentos 

metodológicos são anunciados anteriormente como instrumentos de pesquisa, e não necessariamente 

do campo da Didática, o que levou a deixá-la de fora de mandala. Ao mesmo tempo em que aponta 

para a relação escola e comunidade, distancia-se da proposta da Didática enquanto disciplina que tem 

como foco o processo de ensino e aprendizagem (CANDAU,1984). Essa análise, segundo Libâneo 

(2015, p.41), consolida o “[...] enfraquecimento do campo disciplinar e investigativo da pedagogia e 

da didática no campo mais amplo da educação”.  

Compreende-se a Didática Geral como um campo complexo, que deveria estar no centro da 

formação profissional dos professores, ajudando-os na formulação de marcos teóricos, conceituais e 

metodológicos, assegurando a unidade do processo de ensino e aprendizagem sob práticas sociais 

para o enfrentamento dos desafios entre o conhecimento, a escola e a sociedade (FARIA, 2015). 

Feita a análise da Didática Geral, passou-se à identificação das didáticas específicas nos PPPs. 

Para essa identificação, pesquisou-se as disciplinas que se articulam ao estudo dos saberes 

específicos, à compreensão do conteúdo ensinado e ao mesmo tempo, ao conhecimento pedagógico 

do conteúdo, a conhecida formação conteúdo-forma (LIBÂNEO, 2015). Ou seja, os conteúdos a 

ensinar e as metodologias do ensino de uma disciplina que favorecem a compreensão e a 

interiorização da matéria (LIBÂNEO, 2015). 

Os dados pesquisados acerca da didática específica apontaram: 

 

Figura 3 - Didática específica. 
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Fonte: A própria autora (2017). 

 

O ensino das didáticas específicas, segundo Mizukami (1986, p. 34), consiste na compreensão 

dos conteúdos em particular das disciplinas e seu ensino, ou seja, a compreensão sobre como ensinar 

e como os estudantes aprendem a matéria. Para Shulman (apud GAIA, 2005, p. 54), “[...] o bom 

ensino recai sobre a capacidade dos professores em conhecer profundamente o que está ensinando 

(conteúdo específico) [...]” a partir de ações que sejam “[...] pedagogicamente eficazes, tendo em 

vista os propósitos de ensino”.   

Nesta investigação, a didática específica, a partir de Libâneo (2005), define-se como 

valorização dos conhecimentos pedagógicos do conteúdo específico, ou seja, a relação entre teoria da 

disciplina e o saber pedagógico. Nesse sentido, a didática específica propõe o rompimento com a 

lógica de que a teoria é suficiente e a única guia de ação na formação de professores. Busca uma 

aproximação com o ensino, a partir da unidade entre o conhecimento da disciplina e o conhecimento 
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do ensino dessa disciplina, na compreensão do conteúdo e articulação desse com a vida cotidiana 

(ROMANOWSKI, 2016). 

Na aproximação dos planos de ensino das cinco universidades, identificou-se que 

praticamente não há nas ementas e planos de ensino a evidência de uma didática específica que 

anuncie a relação entre o conteúdo específico e o conhecimento pedagógico. Destaca-se, apenas, a 

disciplina de Didática da Matemática, ofertada na UTFPR, que propõe em sua ementa: 

 

O conhecimento matemático e o ensino da Matemática; Objetivos e valores do ensino da 

Matemática; Noções de transposição didática, contrato didático, situações didáticas, 

obstáculo epistemológico, registro de representação, campos conceituais, engenharia 

didática; Matemática e as práticas de ensino, pesquisas contextualizadas; Planejamento 

didático para a Matemática; Modalidades de Avaliação. (UTFPR, 2010). 

 

 

 Compreende-se como conhecimento pedagógico o “[...] conjunto de conhecimentos teóricos 

de uma disciplina, constituídos social e historicamente, produtos do desenvolvimento mental humano 

[...]” (LIBÂNEO, 2015, p. 57) considerados essenciais à formação geral do estudante. O 

conhecimento pedagógico refere-se à organização do ensino, sua gestão e organização na sala de aula, 

o planejamento, diferentes situações didáticas e a íntima relação desse conteúdo com o trabalho na 

escola e na sala de aula (ROMANOWSKI, 2016). Assim, a didática específica se constitui como 

campo científico e pedagógico que promove a organização e materialização do processo de ensino 

aprendizagem (LIBÂNEO, 2015), como expresso na disciplina de Didática da Matemática. 

A análise reconheceu a presença constante, em diferentes ementas, dos conhecimentos 

específicos das disciplinas, ou seja, dos conhecimentos epistemológicos, que são fundamentais à 

formação inicial de professores e materializam a teoria a ser trabalhada no ensino. Nesse sentido, 

encontra-se a presença de um dos elementos dessa didática, ou seja, o conteúdo específico, e a 

ausência de conteúdos do ensino, o que, aqui pensado, constitui a didática específica. 

O parecer se expressa na disciplina de Composição Química dos Seres Vivos, disciplina 

pertencente ao núcleo de estudos específicos na Unioeste e que propõe o estudo de: 

  

Teoria celular. Organização da célula: organismos procariotos e eucariotos. Diferenças entre 

célula vegetal e animal. Elementos químicos presentes nos seres vivos. Água, molécula 

essencial à vida. Água como solvente (propriedades físicas e químicas da água). Química dos 

organismos (funções e reações básicas da química orgânica). Íons e ácidos. Proteínas. 

Estrutura básica das proteínas. Estrutura tridimensional das proteínas e ligações peptídicas. 

Funções das proteínas. Carboidratos, glicoproteínas, lipídios, nucleotídeos e ácidos nucléicos 

(UNIOESTE, 2009). 
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Ainda, na disciplina de Fisiologia Vegetal, que anuncia em seus conteúdos o estudo das  

 

 

[...] relações hídricas: transpiração e absorção de água; metabolismo mineral das plantas: 

nutriente, absorção e transporte de elementos, carências minerais; fotossíntese; respiração; 

crescimento: germinação de sementes, reguladores do crescimento; desenvolvimento das 

plantas: vernalização, fotoperiodismo, rendimento das plantas cultivadas; fisiologia da 

produção (UTFPR, 2010, p.55). 

 

 

E na disciplina de Biologia na Educação Básica: 

 

 
Organização estrutural e funcional da célula procarionte e eucarionte e de seus componentes 

sub-celulares. Métodos básicos de estudos da célula. Ciclo celular. Química e importância 

biológica de aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídeos. Enzimas: química, cinética e 

inibição. Coenzimas e Vitaminas. Energética bioquímica e visão geral do metabolismo, 

respiração e fotossíntese. Características e função dos carboidratos, lipídeos, aminoácidos e 

proteínas. Célula: Herança e ambiente. Bases citológicas da herança (mitose e meiose). 

Herança cromossômica. Mendelismo. Alelos múltiplos. Herança citoplasmática. Bases 

químicas da herança. Genética de Populações. Mecanismos Evolutivos. Raciação e 

Especiação. Origem e Evolução do Material Genético. Genética Molecular e Biotecnologia. 

(UFFS, 2010, p. 71) 

 

 

Analisando as ementas, tem-se a clareza da valorização dos conhecimentos específicos sobre 

os pedagógicos. Há nessas ementas a preocupação do que ensinar e a falta de relevância sobre o como 

ensinar, assumindo a concepção de que para a aprendizagem dos professores em formação, o 

conhecimento específico da disciplina é suficiente. A pesquisa bibliográfica realizada permite 

argumentar que não deveria haver uma disciplina que aborda a educação básica descolada do processo 

de ensinar e aprender. Libâneo (2015) contribui para essa definição, quando afirma que os conteúdos 

específicos devem promover a aprendizagem em situações socioculturais concretas, ou seja, partir do 

saber, saber ensinar e das “[...] prática socioculturais e institucionais presentes nas situações 

pedagógicos-didática” (LIBÂNEO, 2015, p. 57), recorrente também dos autores que fundamentam a 

licenciatura e as diretrizes da educação do campo (CALDART, 2009). 

Ao assumir a concepção da didática específica anteriormente mencionada, defende-se a 

formação do professor para atuar em diferentes contextos e propor práticas pedagógicas 

fundamentadas em concepções que permitam situar a função social de tais conteúdos. Não se trata de 

sobrepor o como fazer, mas o por que fazer, sua forma própria de compreensão profissional. 

Libâneo (2002), afirma que não basta ao professor de Biologia conhecer a Biologia, é 

necessário a esse professor pensar biologicamente sobre a Biologia. Nessa perspectiva, ensinar é, 

portanto, “[...] adquirir meios de pensar, através dos conteúdos” (LIBÂNEO, 2002), ou seja, o 
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processo de aquisição dos conceitos e soluções gerais e concretas compatíveis com o processo de 

ensino-aprendizagem, nas suas diferentes especificidades.  

Identificou-se, ao longo da análise, disciplinas que expressam uma articulação entre a 

formação inicial e o campo de atuação profissional, como por exemplo “Cálculo Diferencial e a vida 

no campo” e “Estatística e a vida no campo” (UNIOESTE, 2009) ou Mecânica aplicada à vida no 

Campo I e II (UNICENTRO, 2009). Todas as disciplinas anunciam conteúdos específicos da área do 

conhecimento, expressam a utilização desses no campo, mas deixam de apontar como será proposta 

essa articulação entre o conhecimento específico e o campo de atuação, como aponta Unioeste (2009, 

p. 68): 

 

Princípios de genética quantitativa; Herança poligênica; Herdabilidade. Herança quantitativa 

e melhoramento genético. Distribuição de freqüências e suas características; Ajuste de dados 

a modelos e extrapolação; Correlação e regressão linear; Noções de amostragem e testes de 

hipótese. 

 

 

 Nesse sentido, não há uma didática específica, apenas elementos dela, como anunciado 

anteriormente. Explicita-se a articulação entre o conhecimento específico e sua aplicação no campo 

de atuação, ou seja, indissociabilidade entre teoria e prática e, segundo Molina (2015), efetiva-se a 

proposta de vivenciar e construir um processo contínuo de educação, em que a realidade social é a 

matéria-prima central da formação desses educadores. Vê-se nessa perspectiva uma relação 

importante, a contemplação do campo como aplicação de conhecimentos, como expresso na ementa 

Mecânica Aplicada à vida no campo II, que declara em sua ementa “Leis de Conservação: Energia 

Mecânica. Gravitação. Movimentos Oscilatórios. Aplicações Ligadas à Atividades no Campo” 

(UNICENTRO, 2009, p.37). 

Poder-se-ia, nessa perspectiva, afirmar que há uma didática específica própria do professor, 

ao ensinar os conteúdos, mas esta é intrínseca na relação entre todas as disciplinas, caracterizadas 

pelas influências históricas do ser professor. Priorizou-se, na análise, o expresso nas ementas e planos 

de ensino para as três didáticas pertencentes à concepção da constituição do campo da Didática. 

Tecida a análise da Didática Geral e didática específica, verificou-se nas ementas e planos de 

ensino, disciplinas que viessem a materializar a indissociabilidade entre ambas, ou seja, que 

expressassem relações entre o processo de ensino-aprendizagem, os conteúdos específicos e a área 

de atuação proposta nos cursos de formação inicial.  

Nesta investigação, é proposta uma nova perspectiva ao ensino da didática, a didática por área 

do conhecimento. Ou seja, as disciplinas que se alimentam das duas didáticas aqui anunciadas e não 
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apenas de uma disciplina a ser ensinada. Tal inseparabilidade é defendida por Pimenta (2012) ainda 

que a autora não trate da formação por área, ao anunciar as novas demandas da Didática, de princípios 

a partir da compreensão das estruturas da matéria, conhecimento pedagógico do conteúdo e diferentes 

interesses e capacidades dos estudantes sobre o aprendizado, ou seja, articulação natureza, objeto e 

método (PIMENTA, 2012).  

Esta análise é extremamente relevante, uma vez que caracteriza a área do conhecimento e 

concretiza essa formação, que nasce sob a realidade e a necessidade dos sujeitos do campo, na política 

educacional pautada pelos Movimentos Sociais, representada na mandala3 a seguir 

 

Figura 4 - Didática por área. 

 
 

 
 

Fonte: A própria autora (2017). 

                                                                 
3 As matrizes curriculares que serviram de base para a obtenção dos dados encontram-se no Anexo 4. 
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A análise desenvolvida permite indicar que há uma outra didática em curso, forjada nos cursos 

em análise e que é um dos objetivos centrais das LEDOC, a formação de um professor por área do 

conhecimento. Para essa formação, Molina (2015) reconhece alguns desafios, dentre eles, 

  

[...] promover a formação do trabalho docente multidisciplinar, a partir das áreas de 

conhecimento (consolidação da Educação do Campo como área de produção de 

conhecimento); desencadeamento de novas lógicas para Organização Escolar e Método do 

Trabalho Pedagógico em Escolas do Campo (MOLINA, 2015, p.143). 

 

Ao analisar-se os elementos da didática por área do conhecimento, reconhece-se suas 

potencialidades e desafios, especialmente na organização curricular e reorganização do trabalho 

pedagógico. Esses limites também são anunciados por Caldart (2011, p.146), quando apregoa a “[...] 

integração dessa mesma totalidade de trabalho pedagógico, não somente em disciplinas ou conteúdos 

entre si, mas estudo e práticas sociais, inseridas na formação omnilateral dos trabalhadores[...] ” numa 

nova forma de organizar o currículo. 

Trata-se de relações que superam a fragmentação e evidenciam a articulação entre o que se 

compreende como disciplinas do campo da Didática. Nesse sentido, reconhece-se que o trabalho a 

partir a didática por área do conhecimento transcende as didáticas específicas e a Didática Geral e 

necessita das duas para materializar-se no contexto profissional. 

Uma vez que o professor terá a sua formação por área do conhecimento, precisa compreender 

as especificidades da área, as relações entre as disciplinas que a compõem e, principalmente, a 

concepção de ensinar e aprender a partir da área do conhecimento. Essa formação demanda uma 

profunda reflexão acerca do currículo dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, transcende 

a organização da Didática, até então valorizada relacionada à Didática Geral e às específicas. 

Necessita-se de novos elementos, discussões e materializações na teoria e na prática dos professores 

formadores (RODRIGUES, 2012). 

Nesse sentido, identificou-se que algumas universidades já promoveram essa reflexão a partir 

de uma didática por área, ao propor em seu currículo disciplinas que priorizam a formação por área 

do conhecimento e que vão ao encontro da proposta de Molina (2014, p.28), ao anunciar que a 

formação inicial por área do conhecimento intenciona promover 

 

[...] ações interdisciplinares do real que contribuam com os educandos do campo para que 

sejam capazes de localizar, na realidade de suas ações, os diferentes campos do conhecimento 

científico que podem contribuir para ampliar sua compreensão de determinados fenômenos 

com os quais se deparam. 
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Há a clareza da materialização desse objetivo formativo em alguns cursos, como se pode 

verificar na Mandala 3 (Figura 4), na disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química e Física 

que aborda: 

 

Atributos de um bom professor e aspectos necessários em sua formação. Objetivos do Ensino 

de Química e física Tendências do ensino de Química e física nos últimos anos.  O que 

ensinar no ensino médio. Cotidiano e Ensino de Física e Química. Métodos alternativos de 

ensino de física e química Práticas laboratoriais de física e química.  Experiências de química 

e física com materiais do cotidiano. Observação e resolução de problemas relacionados ao 

cotidiano (UFFS, 2010, p. 96). 

 

 

A ementa explicita a articulação entre os conhecimentos específicos, o trabalho a partir da 

área, a relação entre didática específica e geral e a indissociabilidade desses elementos com o contexto 

de atuação profissional. Há a valorização da teoria e da prática, um aprofundamento da constituição 

da área e saberes que dela decorrem, favorecendo a “[...] inseparabilidade entre conteúdos e 

metodologias investigativas da ciência ensinada” (LIBÂNEO, 2015, p. 57). 

Outra concepção, assumida nesta pesquisa como essencial à didática por área é a 

interdisciplinaridade, que se aproxima na UFTPR, na disciplina de Práticas Pedagógicas I  

 

Espaço interdisciplinar e transdisciplinar articulado à realidade vivenciada pelos educandos 

no curso e a prática pedagógica da escola; didática, planejamento e avaliação; preparação dos 

estágios e oficinas de capacitação pedagógica; estudo das experiências pedagógicas da 

Educação do Campo (UFTPR, 2010, p. 47). 

 

 

Essa disciplina não explicita o trabalho a partir da área do conhecimento, por isso não inclui-

se na mandala, mas aponta elementos para ela, uma vez que se constitui como espaço interdisciplinar 

e transdisciplinar (RODRIGUES, 2012). Valoriza o contexto de atuação, as experiências pedagógicas 

e a preparação para o estágio, que se fundamenta no pensar e planejar atividades pedagógicas que 

contemplem a área de formação, corroborando Caldart (2011, p.116) que anuncia que o papel da área 

está  

 

[...]fundamentalmente no âmbito da organização do trabalho docente, o que quer dizer que 

não se trata de defender para nossas escolas que o currículo seja organizado por áreas, mas 

sim que a docência possa ser organizada dessa forma. 

 

 

A UFPR também expressa o trabalho a partir da área do conhecimento ao propor a disciplina 

de Ciências e Prática de Ensino II (UFPR, 2010, p. 61): 
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 A Física, Química e Biologia reconhecidas, a partir da saúde na agricultura familiar e suas 

relações com o meio ambiente. A Física, Química e Biologia a partir de análise de práticas 

pedagógicas de Ciências da Natureza nas escolas públicas regionais, contextualizados com 

as mais recentes contribuições das Ciências, com as etnociências e com filosofia da Ciência.  

 

 

Identificou-se a presença das disciplinas específicas, a valorização destas junto à área do 

conhecimento, e a instrumentalização específica da didática por área ao propor “[...] análise de 

práticas pedagógicas de Ciências da Natureza” (UFPR, 2010, p. 61). Nesse sentido, observou-se a 

discussão e a proposta de se pensar as práticas de ensino a partir da área e já não mais a partir dos 

conhecimentos específicos de cada disciplina. Essa proposta expressa o rompimento com a 

fragmentação curricular e, segundo Libâneo (2015), promove uma discussão epistemológica e a 

interface com diferentes campos investigativos, valorizando a área do conhecimento. 

Na Unioeste e na UTFPR há uma aproximação com elementos de uma didática por área. Na 

Unioeste, essa aproximação decorre de conhecimentos epistemológicos entre as disciplinas, não 

expressando conhecimentos pedagógicos acerca deles: 

Agricultura e as origens do conhecimento científico; A Matemática Pré-helênica e o 

surgimento dos algoritmos; Motivações e origens do método axiomático; A evolução do 

conceito de conhecimento; Os principais paradigmas da Física e da Matemática; Algumas 

rupturas e revoluções na Física e na Matemática; Métodos e práticas científicas: como de fato 

a Ciência é produzida hoje; A produção científica no Brasil e na América Latina; O valor 

social da Ciência; O papel das mulheres no desenvolvimento da Ciência no Brasil 

(UNIOESTE, 2010, p.57). 

 

 

Na Unicentro, segundo a análise realizada, a didática por área do conhecimento 

materializou-se na disciplina de Práticas de Ensino I, II, III e IV, que articuladas ao estágio 

supervisionado trabalharam elementos fundantes da proposta, desde a orientação sobre o 

reconhecimento do ambiente escolar, a partir de sua área, da reflexão e sistematização dos resultados 

para estabelecer o conteúdo da formação inicial com a prática do contexto escolar. Outro aspecto 

abordado nessas disciplinas foi a análise da documentação escolar, seja o planejamento de ensino de 

cada disciplina da área e o PPP.  

A didática por área efetivou-se, na prática, no momento da realização das práticas de ensino, 

tanto do Ensino Fundamental como no Ensino Médio, quando os estudantes produziram a 

intervenção, ou seja, sua prática de ensino, articulando planos na área do conhecimento. Esse trabalho 

está sistematizado em livro com protagonismo dos estudantes (MORAES, 2016). 

A análise desenvolvida possibilita pensar que o estágio é resultado do trabalho a partir da 

tríade Didática Geral, didáticas específicas e didática por área, e que a didática por área não pode ser 
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substituída pela materialização do estágio. São campos do conhecimento que mantêm uma 

interdependência entre um e outro, assim como teoria e prática e ensino e aprendizagem, sendo dessa 

forma, insubstituíveis à formação inicial de professores. 

Nesta análise acerca do campo da Didática, nas cinco universidades identificou-se que há a 

valorização dos conhecimentos acerca da Didática Geral, o que difere das pesquisas apontadas por 

Martins e Romanowski (2015) e Gatti (2009, 2010) quando se observa os demais cursos de 

licenciatura por elas investigados. Nos cursos analisados aqui, pode-se afirmar que todas as 

universidades, mesmo que com diferentes nomenclaturas, conforme expresso na mandala (Figura 2), 

abordam elementos da Didática Geral.  

Há nos cursos de Licenciatura em Educação do Campo um movimento contrário aos estudos 

já publicados na área de formação de professores, aqui apresentados. A disciplina de Didática 

específica encontra-se ausente na formação inicial desses professores, o que reforça ainda mais a 

afirmação de Marin e Pimenta (2015) de anemia teórica do pensamento pedagógico. Nesse viés, há 

uma falta de preocupação com elementos que são indissociáveis à formação de professores, como a 

inseparabilidade entre conteúdo e metodologia. 

Acerca da didática por área, observou-se que não são todas as universidades que a valorizam 

ou a concebem como conhecimento pertencente à Didática e essencial à proposta de formação por 

área do conhecimento. Ademais, merece destaque a presença da didática por área em algumas 

instituições formadoras, sem o trabalho a partir da didática específica. Tal apontamento decorre de 

maior investigação, uma vez que se afirmou a necessidade de se trabalhar a partir da tríade no campo 

da Didática. Entre os objetivos dos cursos, expressos por Molina (2014, p.26), um deles anuncia: 

  

Ao construir como perfil de habilitação da Licenciatura em Educação do Campo 

simultaneamente as três dimensões – a docência por área de conhecimento, a gestão de 

processos educativos escolares e a gestão de processos educativos comunitários –, idealizou-

se esta perspectiva: 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 o qual se titula o docente 

em questão, porém, muito 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. 

 

 

Nessa perspectiva, ao se analisar as ementas, não há dúvida da formação sólida no que tange 

às disciplinas, nas relações destas com as comunidades e na função social da escola. Tecida essa 

análise, compreende-se com clareza a relevância do campo da Didática que cada universidade 

materializa em seu currículo e na formação inicial dos professores, desde as fragilidades, como o 

trabalho com as didáticas específicas e também a urgência em se priorizar no currículo a formação 
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por meio da totalidade do campo da Didática. Assim, a partir da apresentação dos dados analisados, 

definiu-se, retomando o objetivo e concepção do campo da Didática, princípios que compõem e 

expressam a materialização da tríade a partir do trabalho com a didática por área do conhecimento. 

 

3.2 PRINCÍPIOS FORMATIVOS DA DIDÁTICA POR ÁREA DO CONHECIMENTO 

 

Na seção anterior, analisou-se o campo da Didática nos cursos de LEDOC no estado do 

Paraná. Passa-se agora a produzir princípios formativos que sustentam a didática por área do 

conhecimento, a qual se configura na relação entre a didática geral, didática específica e didática por 

área, compondo assim, a tríade que traz elemento novo para o campo da didática.  

 Esses princípios são produzidos desde a triangulação de dados favorecidos a partir da análise 

documental, do referencial teórico sustentado na educação popular, na pedagogia histórico-crítica, na 

Educação do Campo e, ao acúmulo teórico-prática do campo da didática na formação de professores 

no Brasil. 

Ao se trazer a expressão “por uma” didática por área, entende-se que ela está em construção, 

não está pronta, e é um desafio no contexto do campo e assume-se como princípio leis ou fundamentos 

gerais de uma determinada racionalidade (GEHRKE, 2014) que implicam, necessariamente, o 

conhecimento e a tomada de decisão individual do sujeito sobre a realidade e o mundo (FREIRE, 

1987), no sentido de produzir transformações na formação inicial de professores, desde os cursos 

analisados e a teoria pedagógica do campo da Didática. 

Os princípios formativos aqui delineados fundamentam e materializam a proposta de uma 

didática por área do conhecimento, a partir da tríade, estabelecendo nesse sentido, relações 

indissociáveis entre o campo da Didática e a formação inicial de professores para o campo, como 

expresso na Figura 5: 

Figura 5: Princípios formativos da Didática por área do conhecimento. 
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Fonte: A autora (2017) 

 A figura apresentada quer situar a leitura e o leitor desde a compreensão aqui produzida, ou 

seja, os princípios formativos da didática por área colocam em movimento a didática geral e a didática 

específica, juntamente com a didática por área e, assim, transcendem a própria didática por área. 

Dessa forma, a tríade sustenta-se em seu próprio movimento que depende de ambas as didáticas. 

 

3.2.1 Relação intrínseca entre ser professor e educador 
 

A relação intrínseca entre ser professor e educador é um princípio fundante da formação aqui 

pretendida, uma vez que se reconhece como essencial a relação entre o profissional professor, que 

ensina, trata do conhecimento, cria, planeja, avalia, detém competência científica (FREIRE, 1999); e 

o educador, que incorpora todas as dimensões anteriores e amplia sua formação, pois compreende o 

processo educativo como um processo de formação humana na perspectiva da transformação social. 

Essa essência é dotada de protagonismo, resistência, luta, competência, generosidade, prática 

democrática, autoridade, entre outros aspectos que, para Freire (1996), exigem compreender a 
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impossibilidade de desunir o ensino dos conteúdos da formação ética do estudante, de separar a 

prática da teoria e a vida da escola e a escola da vida e o professor do ser educador. 

O professor-educador da LEDOC é um profissional que reconhece a formação por meio da 

dimensão da militância, do ensino libertador que transforma e emancipa. Incide nele uma visão de 

ser humano e de sociedade que impulsiona a luta política contra a desigualdade por meio do saber 

científico, do nível teórico ao prático, o que corrobora a necessidade de uma didática por área que 

reafirme o compromisso de uma educação politizada e politizadora, num contexto histórico que 

valoriza as diferentes leituras de mundo e o transforma por meio de conteúdos e práticas sociais 

coletivas.  

Concebe-se o ato político como despertar do gosto pela liberdade, a solidariedade e a 

responsabilidade, a favor da ética e do bem comum. Isso só é possível, segundo Freire (1987), quando 

todos os sujeitos se educam e crescem juntos, por meio do diálogo, mediatizados pelo mundo. Freire 

(1995, p.22) acrescenta ainda que “[...] ninguém mais pode ignorar que a educação é um ato político. 

Aqueles que argumentam em contrário [...] estão defendendo a política da despolitização [...].” 

Segundo Ghedin (2012), é necessário um professor que não reduza tudo ao ato político ou 

pedagógico, mas que considere a dimensão política no ato pedagógico e o ato pedagógico da ação 

política. 

Há a necessidade, nessa perspectiva, de valorização da educação enquanto ato político e de 

uma relação entre professor-educador e estudante que priorize o trabalho em grupo, diferentes 

interações, que estimule a discussão, a tomada de decisões coletiva, pautada em conhecimentos 

epistemológicos, de vida e de mundo, enfim, um relacionamento que ultrapasse a concepção de que 

o educando é receptor, que deposita conteúdos ao longo de sua formação. Dessa forma, o bom 

professor é o que consegue, enquanto fala  

 

[...] trazer o estudante até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim 

um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus estudantes cansam, não dormem. Cansam 

porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas 

dúvidas, suas incertezas (FREIRE, 1996, p.96). 

 

A politicidade (FREIRE, 1995) é aquela que concebe a educação como problematizadora, 

sobretudo na capacidade de diálogo e dialética, que problematiza e almeja a transformação por meio 

da consciência crítica.  Nessa relação há a necessidade de se ter a clareza de que a passividade 

contribui para a opressão e não constitui uma prática de liberdade e de relação entre educando e 

educador. A esse respeito, Freire diz que a consciência crítica é a “[...] representação das coisas e dos 
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fatos como se dão na existência empírica. Nas suas correlações causais e circunstâncias. A 

consciência ingênua, se crê superior aos fatos, dominando-os de fora e, por isso, se julga livre para 

entendê-los conforme melhor lhe agradar” (FREIRE, 1987, p.113). 

Freire (1996) afirma que essa relação entre professor e estudante se caracteriza por ser um 

sistema horizontal de respeito e intercomunicação, na autoridade e não no autoritarismo. Para isso, 

defende que o diálogo é a melhor forma de autoridade dentro do ambiente escolar, compreendendo o 

diálogo não como  

 

[...] uma técnica apenas que podemos usar para conseguir obter alguns resultados. Também 

não podemos, não devemos, entender o diálogo como uma tática que usamos para fazer dos 

estudantes nossos amigos. Isto faria do diálogo uma técnica para a manipulação, em vez de 

iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser entendida como algo que faz parte da própria 

natureza histórica dos seres humanos. É parte de nosso progresso histórico do caminho para 

nos tornarmos seres humanos. Isto é, o diálogo é uma espécie de postura necessária, na 

medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente 

comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre 

sua realidade tal como a fazem e refazem. [...] (FREIRE, 1996, p. 47). 

 

 

  O diálogo ainda, segundo Freire (1987), possibilita que as pessoas sejam leitores uns dos 

outros, na medida em que são estimuladas a pensar e repensar o pensamento do outro. O diálogo, 

nessa perspectiva, ilumina a realidade e promove um trabalho intelectual que permite desvendar uma 

realidade, formando seres humanos mais plenos, construtores de novas relações sociais, capazes de 

tomar decisões sobre a vida em todas as suas dimensões (FREITAS, 2005).  

Molina e Antunes Rocha (2014), ao anunciarem que o perfil de educador do campo vai se 

consolidando à medida que se materializam sua ação e intervenção político pedagógica nas próprias 

lutas dos sujeitos, consolidam o princípio aqui anunciado - da relação intrínseca entre ser professor -

educador, reafirmando a identidade do profissional, do estudante e da escola do campo, que prevê 

uma escola política e pedagogicamente vinculada à cultura e as causas sociais e humanas desses 

sujeitos. 

Essa concretização da formação a partir de uma relação entre ser professor e educador tem 

como base uma formação humanizante, exige repensar a prática pedagógica, fortalecida no processo 

e não no produto. É compreender que há a necessidade de fortalecimento dos sujeitos que vivem no 

campo e que isso se consolidará na superação da exclusão do conhecimento, assentada ao longo das 

políticas públicas brasileiras.  
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3.2.2 Postura crítica frente ao conhecimento  
 

Este princípio indica a necessidade de um novo currículo, que valorize especialmente a tríade 

aqui apresentada para o campo da Didática. O desafio que se impõe é a visão da totalidade e o trabalho 

a partir dessa visão, retomando as partes de um todo significativo, numa postura coletiva, que 

reconheça os conhecimentos como ciência viva, concreta, indissociável da realidade social. Incidindo, 

assim, num novo currículo que sustente novas práticas e relações no campo da formação de 

professores, que valorize o saber, a prática, o processo, o compromisso social e político dessa 

formação, valorização esta assumida pelo coletivo de professores.  

A postura crítica frente ao conhecimento rompe com o modelo positivista de educação, ensino 

(CALDART, 2011), e insere uma questão na formação de professores: superar o paradigma de 

formação disciplinar e olhar o conhecimento de forma ampliada, ou seja, a área do conhecimento. Da 

mesma forma, é necessário suplantar o paradigma imposto pelo capitalismo, que separa o campo e a 

cidade, e incorporar a indissociabilidade campo-cidade (CALDART, 2009), exigindo do professor-

educador um novo olhar sobre o conhecimento, a realidade que envolve a escola e sua atuação 

profissional. 

Para que essa formação se materialize a partir de um compromisso social e político é 

necessária a superação do senso comum, uma vez que a educação torna-se significativa ao propor 

uma leitura crítica da realidade, tornando o ato educativo baseado na emancipação e não na alienação. 

Ao longo de décadas, a educação tem condenado a classe trabalhadora à alienação, à representação 

lógica do sistema (GHEDIN, 2012), contribuindo para um sistema de exclusão e opressão, anunciado 

aqui no primeiro capítulo e expresso por Gramsci apud Schelling (1991, p. 35): 

 

Precisamos nos livrar do hábito de ver a cultura como conhecimento enciclopédico, e os 

homens como simples receptáculos a serem preenchidos com fatos empíricos e um 

amontoado de fatos brutos isolados, que tem de ser catalogados no cérebro como nas colunas 

de um dicionário, permitindo a seu proprietário responder aos vários estímulos do mundo 

exterior. Essa forma de cultura é realmente perigosa, em particular para o proletariado. Serve 

apenas para criar pessoas mal-ajustadas, pessoas que acreditam ser superiores ao resto da 

humanidade por terem memorizado um certo número de fatos e datas [...]. 

 

 

A educação pautada no senso comum indica Ghedin (2012), é uma visão de mundo 

fragmentada, pautada no espontaneísmo, um acostumar-se a uma compreensão da realidade e 

elaboração de uma falsa consciência (ROUANET, 1990). Esse modelo baseado no senso comum 

interessa aos setores dominantes e conservadores da sociedade, pois dificulta e retarda o “[...] 

processo de pensamento e de compreensão no interior da sociedade” (GHEDIN, 2012, p.50), 
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contribuindo para que os sujeitos olhem as partes do todo sem concebê-las, numa perspectiva de 

educação desvinculada da política e da sociedade.  

Nesse sentido, defende-se que a concepção da tomada de consciência deve adquirir meios para 

emancipar o mundo (GHEDIN, 2012). A emancipação tem como objetivo a libertação política e 

cultural de toda forma de opressão, a passagem do senso comum à consciência filosófica (SAVIANI, 

1984) a uma educação original, intencional e ativa. Ou seja, a emancipação é necessária à educação 

para torná-la concreta, como instrumento de luta (GHEDN, 2012), para uma visão ampliada da 

sociedade e, segundo Souza (2006, p.123), 

 

[...] para desenvolvimento de uma consciência crítica, contribuindo para a mudança das 

relações de produção, mediante o conhecimento do processo histórico de transformação 

social, tornando claro que as pessoas e a realidade estrutural mudam dialeticamente com a 

intervenção organizada dos oprimidos. 

 

É nesse pensamento dialético que se materializa uma postura crítica frente ao conhecimento 

escolar, especialmente a Educação do Campo, com objetivos de emancipação e luta por justiça e 

igualdade social, do direito à terra, à reforma agrária e à construção coletiva de uma sociedade. Assim, 

defende-se que a postura crítica frente ao conhecimento deve partir da transformação da realidade a 

partir das “[...] necessidades práticas do homem social” (PIMENTA, 2005, p.40), que compreende o 

campo como um modo de vida, valoriza sua história, cultura e identidade, permitindo, a partir de 

conhecimentos científicos construídos historicamente pela humanidade, uma recriação da história. 

Todavia, toma-se o trabalho como princípio educativo, o que, de acordo com Freitas (2011), 

determina tomar a própria vida como princípio educativo, como expressão de luta, contradição e que 

se materializará nos conteúdos da vida e do meio, enquanto “[...] atividade humana construtora do 

mundo e de si mesmo” (FREITAS, 2011, p. 160). Nessa perspectiva, é essencial o acesso ao saber 

sistematizado indissociável do meio educativo. 

A proposta se assenta na educação popular que, mesmo sendo pensada para fora da escola, 

exerceu e exerce forte influência sobre ela, especialmente ao romper com o ensino livresco e propor 

uma escola com o povo e para o povo (FREIRE, 1995), legitimando os protagonistas originários da 

Educação do Campo, como produtores do conhecimento (CALDART, 2009), situando o ato 

educativo, entre eles o escolar, e toda teoria pedagógica em sintonia com a dramaticidade de cada 

tempo, em um processo de humanização (FREIRE, 1995). 

Assim também faz a pedagogia-histórico crítica, que valoriza a prática social como ponto de 

partida, afirmando que a emancipação do homem passa também pelo domínio do saber historicamente 
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acumulado (SAVIANI, 1991) privilegia a contradição, a dúvida, baseado em uma realidade social 

mais ampla. Nesse sentido, defende e reconhece os saberes e a cultura do povo, transformando-os 

numa ferramenta de luta legítima, considerando os problemas postos pela prática social a partir de 

determinados conteúdos, uma vez que as questões sociais precedem a seleção de conteúdos. Nesse 

sentido, é necessário um enlaçamento (WACHOWICZ, 1995) de um conjunto de conteúdos a partir 

da leitura da realidade e seleção de conhecimentos historicamente produzidos que se adaptem às 

exigências do grupo.  

 Como ponto de partida, é necessário apresentar aos estudantes a relevância da discussão de 

todos os conhecimentos que serão abordados durante o processo de ensino-aprendizagem, para que 

compreendam os conteúdos como frutos de necessidades sociais e que trazem múltiplas dimensões a 

serem debatidas e refletidas em sua formação e constituem uma formação humana, crítica e criativa. 

Para isso, os conteúdos trabalhados devem buscar coerência entre a prática e a teoria, na 

construção de “[...] ferramentas necessárias para a visão de mundo, permitindo aos educandos 

construírem um ideário que os oriente para a vida” (GHEDIN, 2012, p. 134), numa ação libertadora 

dos envolvidos no processo de educar. E, sobretudo na educação do campo, uma ação libertadora que 

forme sujeitos autônomos, transformadores da desigualdades sofrida e marginalizadas ao longo da 

história. 

Nessa perspectiva, defende-se a pesquisa como eixo condutor das atividades pedagógicas, 

por aproximar a formação inicial de uma intervenção transformadora da realidade e, segundo Molina 

e Sá (2011), num diálogo com o conhecimento científico e acumulado. Uma vez que “[...] inclui 

sempre a percepção emancipatória do sujeito que busca fazer e fazer-se oportunidade, à medida que 

começa e se reconstitui pelo questionamento sistemático da realidade e vice-versa. “[...] A pesquisa 

e a educação coincidem, ainda que, no todo, uma não possa reduzir-se a outra” (DEMO, 2008, p. 8). 

Freire (1996, p.29) complementa, quando anuncia que: 

 

[...] não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...]. Ensino porque busco, porque 

indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, 

intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 

ou anunciar a novidade.  

 

O ensino a partir da pesquisa provoca a superação da reprodução dos conteúdos e o professor 

desperta no estudante a produção do conhecimento alicerçado em um espírito crítico, investigativo, 

uma vez que exercita o questionamento e, consequentemente, se estende à prática. Na educação do 
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campo, a pesquisa configura-se essencial, para que se “[...] desvelem as relações sociais de produção 

[...]” (PARANÁ, 2006, p.37).    

A pesquisa como princípio educativo, na postura crítica frente ao conhecimento escolar, 

materializa-se tanto em sala de aula, como, e especialmente, fora dela, e decorre de uma aproximação 

entre a teoria e a prática, o que já é proposto pela LEDOC, especialmente a partir do regime de 

alternância.  Nesse sentido, o regime de alternância se constitui um elemento basilar na construção 

de práticas educativa assentadas na pesquisa, rompendo com o círculo vicioso que a ideologia 

dominante impõe, de que a prática não precisa ser teorizada e que basta a experiência para a resolução 

dos problemas, conforme anuncia Molina e Sá (2011, p.43) 

 

Trata-se, portanto, de um movimento de ruptura do paradigma predominante no ensino e na 

pesquisa, que considera a realidade como exemplo ilustrativo da ciência; no caso da formação 

do educador do campo, trata-se de colocar a realidade como centro em torno do qual as 

ciências e outras formas de conhecimento se articulam, para que a realidade possa ser não 

apenas compreendida e analisada, mas também transformada. Todo o trabalho centra-se no 

princípio da práxis, como modo de conhecimento que articula em um mesmo movimento 

teoria e prática; conhecimento e realidade.  

 

Dessa forma, concebe-se que há um caminho delineado que se constitui na superação da 

alienação, na valorização da dialética e da política como instrumentos de libertação; na valorização 

do contexto social, fruto da articulação entre os conhecimentos e as reais necessidades da vida; na 

pesquisa como princípio pedagógico essencial à prática do professor; numa perspectiva crítica e 

transformadora e por fim, na práxis, união dialética de todos os caminhos, na configuração entre 

teoria, prática e contexto social. 

Ao serem anunciados os elementos do princípio da postura crítica frente ao conhecimento, 

compreende-se nessa relação o papel da Didática, de apropriar-se do conhecimento cotidiano e 

científico e transformá-lo em conhecimento escolar. Para esse entendimento, apoiou-se em Lopes 

(1999) ao afirmar que existe um conhecimento escolar que é engendrado ou produzido no processo 

de apropriação do conhecimento científico, matizado também pelo conhecimento cotidiano. Nesse 

sentido, Lopes (1999, p.19) ressalta que  

 

 

[...] o conhecimento escolar é essencialmente uma cultura de segunda mão em relação à 

cultura de criação: é subordinada à função de mediação didática e determinada pelos 

imperativos decorrentes de sua função. Ou seja, o conhecimento científico e/ou erudito não 

pode ser transmitido na escola tal qual é produzido. Há necessidade de processos de 

transposição didática, capazes de tornar os saberes escolares dotados de especificidade, frente 

ao conhecimento científico e erudito.  
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O percurso aqui anunciado assenta-se, ainda, na proposta do campo da Didática, ao 

compreender que o processo de ensino e aprendizagem sustenta-se na formação política e pedagógica, 

que valoriza conhecimentos científicos, políticos e culturais produzidos pelo homem ao longo de sua 

história. Nessa perspectiva, o campo da Didática problematiza, articula, promove, insere e materializa 

uma formação inicial por área do conhecimento transformadora, a partir da totalidade: conhecimento, 

vida, militância, trabalho, cultura, movimento. 

Articulado ao princípio do conhecimento, é apresentado o planejamento como estratégia 

prática na formação de professores, indispensável materialização dos princípios formativos aqui 

anunciados. 

 

3.2.3 Planejamento: relações entre totalidade, interdisciplinariedade  e vínculo com a vida  

 

Compreende-se o planejamento como um exercício coletivo, que permite agir 

conscientemente e definir antecipadamente os objetivos, ações e meios de efetivá-los. Ou seja, é um 

processo de tomada de decisão, um instrumento a serviço de uma nova concepção de formação. 

Portanto, ele permite “[...] antecipar mentalmente uma ação a ser realizada e agir de acordo com o 

previsto; [...] buscar fazer algo incrível, essencialmente humano: o real ser comandado pelo ideal” 

(VASCONCELLOS, 2008, p. 35).  

O planejamento é um exercício teórico-prático, que se distancia da neutralidade, uma vez que 

está pautado em interesses políticos, econômicos, sociais e ideológicos, constituindo-se como uma 

forma de fortalecer a condição humana e de romper com a lógica burocrática e alienadora do trabalho 

escolar, numa perspectiva de emancipação e transformação. Nesse sentido, transformação de uma 

sociedade mais justa e igualitária (LIBÂNEO, 2013), assentada na luta junto aos movimentos sociais. 

Para essa transformação, o planejamento deve implicar discussões e atividades coletivas, que 

questionem, conscientizem problemas coletivos e a luta pela melhoria da qualidade de vida, numa 

aproximação entre o ensino e a realidade social, mediados pela teoria e prática, tendo como referencial 

a realidade histórica (LOPES, 1999), construída sobre a marginalização do povo do campo, de sua 

cultura e identidade própria, questões que devem imbuir o planejamento por meio da investigação, 

de forma que o pensar sobre o povo não possa ser feito sem ele, uma vez que o povo é o sujeito de 

seu pensar (PARANÁ, 2006). 

Nesse sentido, Marx (2006) define que a essência humana está no conjunto das relações 

sociais que os sujeitos estabelecem entre si, na relação com o mundo e que a organização coletiva 

passa a ser provocadora dessa formação. Para tanto, sua materialização deve-se iniciar pelo estudo 
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real da escola e suas relações com o contexto social em que se insere. Há que se fazer um diagnóstico 

da realidade concreta do estudante, instrumentalizando os professores para um ensino comprometido 

e consciente de suas necessidades e interesses. 

Concebe-se, aqui, que essa totalidade se expressa na interdisciplinaridade, que se assenta 

como necessidade de uma reconciliação epistemológica do conhecimento, fruto do processo histórico 

da fragmentação do saber ao longo da educação brasileira. Nessa perspectiva, o planejamento 

interdisciplinar é imprescindível, uma vez que traz em uma de suas propostas a complexidade dos 

problemas enfrentados atualmente pela sociedade e que necessitam da superação de limites na 

formação de professores.  

Nesse viés, a interdisciplinariedade compreende a realidade por meio da totalidade, 

especialmente voltada à dialética nos diferentes contextos e áreas do conhecimento na formação de 

professores para o campo. A mesma proposição concebe a realidade enquanto modo de vida e 

geradora de diversidade, que respeita e valoriza os sujeitos nela inseridos. Assim, compreender o 

lugar da escola na educação do campo é “[...] compreender o tipo de ser humano que ela precisa 

ajudar a formar e como pode contribuir com a formação dos novos sujeitos sociais que vem se 

constituir no campo hoje” (MOLINA, 2004, p. 37). 

Dessa maneira os conteúdos não se apresentariam como produtos fragmentados, e sim, como 

expressão complexa a vida material (GASPARIN, 2012) que precisam ser pensados e definidos a 

partir da coletividade, expressando a garantia de integração de diferentes momentos da vida. Essa 

integração se torna uma exigência metodológica e epistemológica (MOLINA e SÁ, 2011), além de 

profissional, uma vez que a maioria dos professores não teve essa prática em sua formação. 

A discussão por área emerge um novo repensar sobre o currículo, sobretudo no planejamento 

das disciplinas, pois não nega o trabalho docente disciplinar, mas aponta a necessidade de um trabalho 

pedagógico que as articule e relacione a área de formação. Em termos gerais, a interdisciplinariedade 

anuncia a  

 

[...] construção de um diálogo entre as diversas áreas do saber, tendo como objetivo precípuo 

o desencadeamento de análises pluridimensionais da realidade em sua grandeza e 

complexidade. Isso não quer dizer, contudo, que a ideia de uma proposta interdisciplinar 

defenda a anulação dos marcos epistemológicos dos setores do conhecimento. É preciso 

deixar claro que, mesmo amparada numa concepção dialógica da relação entre os saberes, a 

interdisciplinaridade, ao contrário do que muitos pensam, não é uma prática que visa a 

eliminação dos conhecimentos disciplinares [...] (LIMA; COSTA; PERNAMBUCO, 2012, 

p. 75). 
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Nesse sentido, a formação a partir da área, ou para a área, leva em conta as especificidades da 

disciplina, numa análise entre as partes e o todo (KOSIK, 2002). Nas palavras de Santos (2008, p. 

122), “[...] os fragmentos da especificidade assim tornados objetivos continuam a integrar a 

totalidade. Eles ocupam os objetos em sua essência e atividade, mas sempre com a função de 

totalidade, que continua íntegra”.  

Nesse contexto, a totalidade se expressa na “[...] realidade como um todo estruturado, 

dialético, no qual um fato qualquer pode vir a ser racionalmente compreendido” (KOSIK, 2002, p. 

44). Dessa forma, a interdisciplinariedade deve ser compreendida como processo que busca na 

totalidade das disciplinas um olhar sobre a realidade dotado de análises e relações, que valoriza o 

homem enquanto ser social, ser no mundo (FAZENDA, 2002 p. 126). Essas relações devem 

materializar-se na dialética, concebendo que a totalidade está em conexão com tudo, especialmente 

na ligação universal com o singular pelo particular (KOSIK, 2002). 

O desafio exposto está em superar o formato único de ensino centrado na sala de aula 

determinado ao longo dos séculos, que acarreta sérias limitações no processo educativo (SOUZA, 

2006; FREITAS, 1995). Propõe-se aqui uma ação pedagógica que una o universal ao particular, num 

movimento de integração entre o sujeito professor-educador, o sujeito estudante, a transformação 

científica e a transgressão do modelo classificatório e excludente de avaliação. Princípio que será 

apresentado agora. 

 

3.2.4 Princípio da transgressão do modelo classificatório e excludente na avaliação 
 

A partir do momento em que se busca um novo modelo formativo sustentado pela 

transformação da tríade no campo da Didática, concebe-se a escola como espaço caracterizado pela 

multiplicidade, todavia, não há como se pensar a lógica da avaliação, independente da lógica da escola 

(FREITAS, 2003). As práticas avaliativas materializadas ao longo da história da educação, apontam 

para um modelo autoritário, classificatório e excludente (WACHOWICZ, 2012), centrados na nota 

que se configura como uma mercadoria de troca, entre professor e aluno, em que o segundo fica 

subordinado ao primeiro (FREITAS, 2003). A avaliação, nessa perspectiva, silencia os alunos, suas 

culturas e seu processo de construção do conhecimento (ESTEBAN, 1999) ou seja, a avaliação é 

realizada na lógica do aluno mostrar o que aprendeu ao professor e não para intervir na realidade 

(FREITAS, 2003). 

Na proposição do princípio da transgressão do modelo classificatório e excludente na 

avaliação, projeta-se um novo cenário, em que se propõe a figura do professor-educador e do 
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estudante, ambos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem, logo a lógica da avaliação precisa 

ser outra: o estudante estuda para aprender e não para mostrar ao professor, a relação e dialógica e 

não autoritária. 

   Considera-se, que a avaliação ocupa um lugar importante na aprendizagem, um processo 

que ocorre durante toda a vida e que, de acordo com Loch (2003), aprende-se porque se avalia, reflete-

se sobre as ações que são desenvolvidas e a partir dessa reflexão se iniciam novas ações. Esse processo 

não se ocorre solitariamente, mas, sim “solidariamente, pois além de um nascimento biológico, temos 

também um nascimento cultural que é fruto do desenvolvimento e da identidade do grupo social no 

qual nascemos e vivemos e é com ele e nele que nos formamos” (LOCH, 2003 p. 103).  Da mesma 

forma, Libâneo (1994, p.195) afirma: 

  

 A avaliação é uma tarefa complexa que não se resume a realização de provas e atribuição de 

notas. A mensuração apenas proporciona dados que devem ser submetidos a uma apreciação 

qualitativa. A avaliação, assim, cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de 

controle em relação as quais se recorrem a instrumentos de verificação do rendimento escolar. 

(LIBÂNEO, 1994, p. 195). 

 

Para dar conta da transgressão, a avaliação implica uma “[...] reflexão crítica sobre a prática, 

no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma tomada de 

decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos” (VASCONCELLOS, 1994 p. 43), passando a 

uma concepção de avaliação formativa, que permeia diferentes áreas do conhecimento e sua 

articulação. Leva em consideração o estudante em todo o seu processo de aprendizagem em um 

cenário em que professor e estudante são responsáveis. O conteúdo escolar passa a ser teórico-prático 

o que implica que seja apropriado teoricamente como um elemento fundamental na compreensão e 

na transformação da sociedade. (GASPARIN, 2002, p.02) 

Não há neutralidade na avaliação, ela é, antes de tudo, política e está relacionada ao poder, 

a objetivos e finalidades. (VASCONCELLOS, 2008). Essas relações de poder precisam ser 

horizontalizadas e o conceito de participação ampliado, concebendo as relações entre professor‐

estudante, estudante‐estudante e escola‐comunidade. Significa, portanto, conceber o estudante como 

sujeito social (MACHADO, 1996) e ainda, de acordo com Wachowicz (2012), compreender a 

avaliação da aprendizagem como uma questão socioafetiva e política, além de ser uma questão técnica 

e didática.  

Vasconcellos (2008) conceitua como a dimensão socioafetiva da avaliação, aquela que 

considera dimensões vinculadas à formação de valores, atitudes, relacionamento, criatividade, 

iniciativa, capacidade de organização coletiva e individual. Essas dimensões não precisam articular-
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se à ideia de valor (nota), mas devem contribuir para orientar atividades pedagógicas que contribuam 

para a qualidade das relações que elas estabelecem.  

Dessa forma, avaliar é um ato extremamente complexo, em que a responsabilidade não está 

apenas no professor, mas em todos os integrantes do processo (VASCONCELLOS, 2008). Nessa 

perspectiva, o ponto de partida para a avaliação formativa deve ser a realidade social trabalhada de 

forma contextualizada em todas as áreas do conhecimento humano, sendo ela um meio para que o 

estudante se aproprie dos conhecimentos e consiga interagir dentro do todo social.  

Assim, a avaliação assume uma tomada de consciência sobre a aprendizagem, pela seleção 

de significados, mediatizada sobre questões internas e externas, tornando-se complexa. Nesse sentido, 

a aprendizagem realiza-se em tempo contínuo e a avaliação em tempo discreto (WACHOWICZ, 

2012). Ou seja, nas palavras de Abreu ; Masetto (1980, p.23), avaliação está relacionada com  

 

[...] a aprendizagem; ser pensado, planejado e realizado de forma coerente e 

consequentemente com os objetivos propostos para aprendizagem; ser contínuo, para 

acompanhar o processo de aprendizagem; permitir um contínuo reiniciar do processo de 

aprendizagem; estar voltado para o desempenho do estudante; incidir, também, sobre o 

professor e o plano de ensino; exigir observação e registro por parte do professor e do 

estudante; conter tanto a avaliação feita por outros, como auto-avaliação.  

 

 

A avaliação passa, então, a ser um meio e não um fim. O estudante compreende que é 

necessário entender o mundo em que vive e transformar esse mundo, ou seja, colocar o conhecimento 

a serviço da humanidade (VASCONCELLOS, 2008). Nessa continuidade durante o processo, a 

avaliação não se separa do processo de ensino e aprendizagem, ela faz parte de toda a construção do 

conhecimento. Todavia, ao professor cabe coletar e interpretar os dados identificados pela avaliação 

a fim de reaver sua prática pedagógica, auxiliando o estudante a progredir, segundo Romanowski; 

Wachowicz (2003, p. 126) 

 

Professores e estudantes estão empenhados em verificar o que se sabe, como se aprende o 

que não se sabe para indicar os passos a seguir, o que favorece o desenvolvimento. A 

avaliação formativa é um procedimento de regulação permanente da aprendizagem realizado 

por aquele que aprende.  

 

 

Assim, ao estudante, ela favorece para que visualize seus limites de aprendizagem, sua postura 

em relação aos estudos e aos demais colegas. Dessa maneira, a avaliação contribui para a melhoria 

do ensino e da aprendizagem e manifesta-se como dinâmica, qualificando e subsidiando o 

encaminhamento da ação e a construção, dos resultados que se deseja.   
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Essa avaliação é concebida no acompanhamento das representações do estudante, 

valorizando a síncrese, a análise e a síntese (SAVIANI, 1991), expressando uma totalidade no ato 

educativo, em que a valorização recai sobre o aprender e não sobre a nota em questão. Ensino e 

avaliação associam-se na prática consciente do professor, havendo a valorização do qualitativo e não 

do quantitativo. Esse cenário não comporta semana de provas ou exames isoladas, a aprendizagem se 

concretizará em sua totalidade, num processo contínuo e significativo, em diferentes tempos e 

espaços.  

A aprendizagem significativa decorrerá de critérios avaliativos, de objetivos claros acerca de 

conteúdos que são efetivamente relevantes dentro de cada disciplina, mas que se alicerçam 

impreterivelmente na área do conhecimento. Os critérios devem refletir uma expectativa, um padrão 

de desempenho estabelecido a partir dos objetivos e conteúdos propostos (ABREU; MASETTO, 

1980). Critérios não são indicadores determinantes de como realizar a avaliação, e sim, princípios 

que servirão de base para o julgamento da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem. Dessa 

forma, para cada conteúdo, seja a partir da disciplina ou da área do conhecimento, há a necessidade 

de se ter claro o que, dentro dele, se deseja efetivamente ensinar e, consequentemente, o que avaliar. 

Ou seja, os critérios são os êxitos esperados no ensino de cada disciplina e articulam-se aos seus 

objetivos, conteúdos e a intenções formativas da escola como um todo.  

 Os instrumentos avaliativos, resultam das formas como o professor avaliará certo conteúdo. 

Os critérios deverão ser claros, objetivos e adequados para vislumbrar os dados necessários a fim de 

dar ao professor indicações da aprendizagem do estudante. Tanto adequados na linguagem, clareza e 

precisão ao que se pretendem, quanto aos conteúdos essenciais planejados e, de fato, abordados no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

E, além de todos esses aspectos e reflexões, a avaliação precisa, acima de tudo, “[...] 

estabelecer um clima de troca, de enriquecimento mútuo, em que todo é relacional, transitório, 

indeterminado e está sempre em processo, numa formação libertadora, democrática, dialógica e 

crítica” (BEHRENS, 2013, p. 80). 

 

 3.2.5 Organização do trabalho pedagógico e a escola do campo  
 

Postas as categorias desse campo do saber, é necessário também que sejam articuladas diante 

de uma nova organização do trabalho pedagógico, organização esta que compreende a formação a 

partir da tríade Didática Geral, específica e por área. 
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A escola que conhecemos hoje é a escola que concebe o ensino especialmente dentro da sala 

de aula e o conhecimento para a sala de aula, estabelecendo num modelo que facilita as “[...] 

condições gerais do processo de acumulação de riqueza de uma classe e detrimento de outra” 

(FREITAS, 2011, p. 156), numa contínua exclusão da classe trabalhadora e processo de subordinação 

dos estudantes (TRAGTENBERG, 1982). A concepção de educação do campo aponta que são vários 

os espaços formativos no campo educacional, sobretudo a partir da pedagogia da alternância, que 

estende a formação a partir do meio natural e social (FREITAS, 2011).  

Um dos desafios da LEDOC é materializar práticas formativas durante o percurso de sua 

formação, contribuindo com a consolidação do ideal de escola edificado por esse movimento 

educacional protagonizado pelos camponeses nos últimos 15 anos: uma Escola do Campo. 

(MOLINA, 2012). 

Ao se falar de uma formação por área do conhecimento, imediatamente há que se remeter à 

escola e às mudanças pelas quais ela ainda precisa passar. Historicamente, ao se pensar na 

organização do currículo escolar, de qualquer etapa da educação, recorre-se ao ensino organizado por 

disciplinas isoladas, mesmo reconhecendo seus limites. As mudanças acerca desse currículo pouco 

se materializam na prática. Ao se falar em formação por área, essa formação materializa-se na 

integração dos conhecimentos, pela coletividade e rompe com o individualismo proposto no sistema 

do capital (CALDART, 2011). 

A mudança no currículo, a partir da área decorre, de acordo com Caldart (2011), de uma 

mudança “[...] no fazer/pensar dos educadores, que devem passar de uma subjetividade para uma 

intersubjetividade, do trabalho isolado e individual, para o trabalho coletivo” (CALDART, 2011, 

p.53). Nessa perspectiva, um planejamento coletivo e por área determina mudanças na organização 

da escola, desde o planejar ao nomear os professores para as disciplinas. Makarenko (1983) aponta 

uma importante reflexão para pensar essa formação e afirma que o coletivo precisa ser compreendido 

como um organismo social vivo que possui órgãos, atribuições, responsabilidades, estabelece 

relações e interdependência entre as partes e o todo. Segue argumentando que, se isso não existir, não 

há coletivo, há uma simples multidão reunida. 

A coletividade se expressa tanto no planejamento e atuação no processo de ensino e 

aprendizagem quanto na organização do trabalho pedagógico e na gestão escolar. Acerca do trabalho 

dos professores, este necessita romper as paredes da sala de aula e conceber diferentes espaços 

formativos, que expressem as relações sociais de produção e criação.  Concebe-se o espaço como 

parte da realidade, multidimensional, ou seja, só pode ser compreendido em um todo, mesmo sendo 

parte. 
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O currículo reforça a formação omnilateral, que ultrapassa a dimensão da cognição e 

privilegia também a dimensão comportamental, humana, defendida em todas as produções acerca da 

LEDOC, uma formação que possibilita o pensar, agir, lutar e viver para transformar o mundo 

(CADART, 2009; SANTOS, 2012; MOLINA, 2011). 

 Nesse sentido, é preciso garantir que o currículo e a organização do trabalho pedagógico 

tenham a realidade como objeto de estudo, na indissociabilidade entre teoria e prática, num novo 

padrão de relações sociais que problematiza a cultura do individualismo e da fragmentação 

(CALDART, 2011). Makarenko (1983) corrobora Caldart (2012) ao afirmar que a formação humana, 

não pode estar descolada do real, “[...] a escola deve ser compreendida como a base da educação de 

uma sociedade e consequentemente para a formação tanto do para o trabalhador quanto dos 

governantes” (MAKARENKO, 1983, p.63). 

A totalidade se constitui, aqui, em uma realidade em permanente transformação e na 

superação das barreiras entre as pessoas e as disciplinas (RODRIGUES, 2012). Um dos desafios da 

organização do trabalho escolar a partir da área do conhecimento é a materialização do espaço de 

diálogo, uma vez que, além da integralização de conhecimentos de uma mesma área, é necessário que 

eles dialoguem também com as demais áreas do conhecimento (RODRIGUES, 2012). Fazenda 

contribui para essa discussão, ao afirmar que a consolidação de uma atitude interdisciplinar “[...] não 

está na junção de disciplinas, nem na criação de novos conteúdos, nem de métodos, a atitude 

interdisciplinar está contida nas pessoas que pensam o projeto educativo” (FAZENDA, 2002, p.64). 

Nesse repensar coletivo, Freitas (1995) afirma a necessidade de situar novamente os 

estudantes na relação e no próprio conceito de gestão da escola. Nesse sentido, apresenta a 

necessidade da auto-organização do estudante, destacando que “[...] a negação da exploração 

capitalista do homem sobre o homem deve ser assumida consequentemente no trabalho pedagógico” 

(2003, p. 58).  

Acerca dessa convicção, a formação por área implica a transformação da escola atual, da 

organização curricular à prática concreta na escola como um todo, na valorização de uma organização 

do trabalho escolar pautada na democracia, que não dissocie a docência da gestão, entendida como 

um processo que envolve o coletivo escolar.  

Essa transformação da escola como um todo exige a construção de parâmetros coletivos, 

atitudes de indignação frente as injustiças e enfrentamento das situações que desumanizam 

(FREITAS, 2013). É necessário garantir práticas de trabalho socialmente necessárias, inserção dos 

estudantes nas decisões e organização da escola, em um processo que “[...] implica em 

responsabilização real pelo cumprimento de objetivos que afetam a vida de todos” (FREITAS, 2013). 
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Para Makarenko (1983, p.138) o coletivo dos professores e o coletivo dos estudantes não podem ser 

considerados dois coletivos diferentes, mas deve ser entendido como “[...] um único e mesmo coletivo 

pedagógico, nesse contexto ele ressalta que ele não considera necessário educar uma pessoa isolada, 

mas educar todo um coletivo. E ainda enfatiza que esse é o caminho para a educação correta” 

(MAKARENKO, 1983, p. 138). 

O conjunto de princípios formativos formulados, e que não pretendem ser únicos, sugere 

rupturas com o sistema escolar imposto pelo capitalismo e indica possibilidades de pensar a formação 

inicial de professores para o contexto do campo desde a formação por área. A proposição da didática 

por área do conhecimento decorre de todos os princípios que anunciam a urgência de se repensar o 

processo de formação inicial e, consequentemente, a lógica de ensinar e aprender nas escolas do 

Campo. Indica uma nova forma escolar, porque defende um modelo de formação, que propõe um 

professor-educador, uma nova postura frente ao conhecimento por meio de um planejamento que une, 

articula, relaciona os conteúdos, a vida e a luta pelo acesso ao conhecimento, a terra e a permanência 

no campo.   

A didática por área demanda de um novo olhar acerca de ensinar e aprender na formação 

inicial de professores, podendo ser uma disciplina nos currículos; uma prática incorporada na atuação 

pedagógica do professor-educador e compor a tríade didática geral, didática específica e didática por 

área do conhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES 
 

A análise desenvolvida acerca da formação de professores para o campo, desde a questão da 

formação inicial e do campo da Didática, nos permite considerar que a Educação do Campo foi 

historicamente relegada no processo de implantação das políticas educacionais brasileiras. Via-se o 

campo demarcado até recentemente como o rural, um espaço atrasado, inferiorizado e estereotipado 

pela sociedade. No que tange à formação de professores, o campo nunca esteve presente na pauta do 

governo e menos ainda da sociedade. O que se delineou até a década de 1990 foi uma formação de 

professores que saíam e saem dos bancos escolares, dos diferentes cursos de licenciatura, sem ter 

estabelecido ou ao menos discutido qualquer especificidade do modo de vida camponês, pressupondo 

que o modo de vida e de ensino urbano prevalece em todas as relações sociais e econômicas 

brasileiras.  

A formação de professores, conforme observado no decorrer da pesquisa, denota uma 

formação que serve à sociedade, determinada pela influência dos organismos internacionais e de uma 

política que valoriza o mercado e a competitividade. Nessa contradição, pela luta dos movimentos 

sociais e um apelo à ruptura desse modelo imposto pelo capitalismo, como a necessidade de 

escolarização dos povos do campo e a permanência desses sujeitos em suas comunidades, constitui-

se a proposta de Licenciatura em Educação do Campo. 

O curso de Licenciatura em Educação do Campo pressupõe uma ruptura com o modelo de 

formação de professores expressos até o século XX. Essa ruptura altera o currículo, a organização da 

escola e as práticas pedagógicas dos professores impulsionam um debate mais amplo ao campo da 

formação de professores e geram novas perspectivas para um modelo de formação inicial nos cursos 

de licenciatura.  

 Ao anunciar a formação por área do conhecimento, que rompe com o modelo praticado ao 

longo da formação inicial de professores, analisou-se o campo da Didática enquanto campo da 

formação de professores que materializa o estudo de elementos que oportunizam relações entre o 

ensinar e aprender, desde as concepções de ensino às práticas avaliativas exercidas na formação dos 

estudantes, o que permitiu a compreensão da totalidade desse tema nos cursos de LEDOC. 

Assim, a análise desenvolvida permitiu compreender a Didática como uma área de formação 

humana que vem sofrendo alterações desde o início dos cursos de formação inicial de professores e 

se constitui em um campo de disputa, que ainda necessita de muita discussão e estudos, que já estão 

presentes na área de formação de professores, mas ainda divergem dos currículos e da organização 

do trabalho pedagógico no interior das escolas.  
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Compreende-se que a Didática vai além de uma disciplina, que deve estar presente em 

diferentes ementas dos cursos e que precisa ser trabalhada a partir dos conhecimentos da Didática 

Geral, específicas e por área, num movimento que valoriza a formação pedagógica em sua totalidade.  

Nesse contexto identificou-se que há a presença da Didática Geral em todos os cursos e que 

as ementas dessa disciplina expressam um trabalho a partir dos elementos do processo de ensino e 

aprendizagem e também dos aspectos sociológicos da educação. Há, em todas as universidades, uma 

preocupação com o trabalho a partir da Didática Geral, embora algumas universidades o priorizem 

no aspecto pedagógico e outras no aspecto político e sociológico; todos necessários à formação inicial 

de professores.  

No que concerne às didáticas específicas, sua análise nos cursos de licenciatura reforça o que 

muitos autores já vêm discutindo, a predominância de conhecimentos específicos sobre as práticas 

pedagógicas desses conhecimentos. Ou seja, as licenciaturas valorizam em suas ementas os conteúdos 

das disciplinas, desvalorizando o conhecimento pedagógico de como ensinar esses conteúdos, 

habilidade essencial aos futuros professores e o que constitui as didáticas específicas.  

 Defende-se que essa didática é indispensável à formação inicial de professores, sobretudo a 

partir da necessidade de se ensinar as origens, história e epistemologia das diferentes áreas de 

formação. Cada disciplina escolar tem sua didática própria, metodologias específicas que são 

essenciais a cada área e que, juntamente com a Didática Geral, propiciam a formação didático-

pedagógico dos futuros professores, superando a premissa de solucionar o divórcio entre as 

necessidades atuais da escola de educação básica e a formação promovida nos âmbitos do ensino 

superior.  

Acerca das didáticas específicas, o que chama atenção e representa avanços na formação de 

professores é a concepção de uma educação pautada na ruptura da sociedade de classes, que define 

em seu currículo um ensino a partir da realidade e da produção coletiva do conhecimento, valorizando 

diferentes dimensões formativas, especialmente nas disciplinas que concebem o campo como local 

de prática dos conhecimentos abordados nas disciplinas específicas. Embora demonstre um avanço 

na formação de professores, é necessário um repensar a partir dessa didática específica, a partir de 

todas as considerações expressadas em nossa análise de dados. 

Como se analisou um curso de formação inicial de professores por área do conhecimento, há 

também a necessidade de a área constituir o campo da Didática. Nesse sentido, observou-se que 

algumas universidades apontam para a superação dos saberes fragmentados e rompem a lógica 

disciplinar, alterando a formação tradicional e certamente exigindo um maior posicionamento do 



121 
 

método no trabalho do professor, além de uma compreensão sólida da Didática a partir da formação 

por área do conhecimento.  

Essa didática se constitui um desafio à formação inicial de professores na Licenciatura em 

Educação do Campo pois, se há a proposta de uma formação por área, há a necessidade de sua 

materialização nas práticas de formação. Nesse sentido, constatou-se que há um longo caminho a 

percorrer e que, até o momento, não há expresso em todos os currículos analisados, disciplinas que 

abordam essa formação, indicada como a indissociabilidade entre a formação a partir da Didática 

Geral e da didática específica, constituindo assim a tríade aqui anunciada. 

Acerca da didática por área, as universidades que a anunciam, o fazem valorizando a 

interdisciplinariedade, o contexto de atuação e a relação da área com a organização do trabalho 

pedagógico. Ou seja, estão materializando um novo pensar sobre a formação por área do 

conhecimento. Há, ainda, a necessidade de maiores estudos, a aproximação entre os currículos e a 

formação por área do conhecimento, uma vez que trazem como proposta a compreensão de 

fenômenos dos diferentes campos científicos e a promoção de práticas educativas interdisciplinares. 

A partir desse estudo, compreende-se que há avanços no que tange ao trabalho relacionado à 

Didática Geral, limitações no campo das didáticas específicas e pequenos avanços em alguns cursos 

na materialização da didática por área do conhecimento. Assim, como contribuição e definição do 

que se compreende enquanto didática por área do conhecimento, definiu-se alguns princípios que 

sustentam essa formação e compõem o entendimento acerca da totalidade do que seria o campo da 

Didática.  

Esses princípios fundamentam o trabalho a partir da didática por área do conhecimento e 

permitem um novo olhar aos currículos e práticas formativas desenvolvidas ao longo dos cursos. É 

necessário preparar o professor por meio dos conhecimentos da Didática Geral, em uma aproximação 

teórica e prática do processo de ensino e aprendizagem, com o estudo das especificidades de cada 

disciplina e suas metodologias específicas. A articulação de todos os conhecimentos, de modo 

organizado, consegue quebrar paradigmas e transcender o ensino fragmentado, valorizando e 

instrumentalizando o professor para a articulação de diferentes disciplinas, que valorizam e 

materializam a proposta interdisciplinar, crítica e transformadora. 

Não se pretende, esgotar a possibilidade de novos princípios, discussões e reflexões no que 

corresponde à tríade apresentada. Como um curso relativo novo, demanda estudos e análises pois sua 

proposta constitui grandes mudanças no processo de ensino e aprendizagem e, consequentemente, na 

lógica da organização escolar.
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 - CARTA DA ARTICULAÇÃO PARANAENSE POR UMA EDUCAÇÃO 

NO CAMPO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 
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ANEXO 2 - MATRIZES CURRICULARES 

UNICENTRO 
CURRÍCULO PLENO – MATRIZ CURRICULAR 

CURSO: LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO - HABILITAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E 
MATEMÁTICA (EC010 – Integral em Regime de Alternância – Cur. 01) 

 
   MÓDULOS C/H 

CÓD.  D. DEPTO. DISCIPLINAS/ETAPAS 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª Total 

EC0001 DEPED/G Filosofia da Educação  56        56 

EC0002 DEPED/G Historia da Educação  56        56 

EC0003 DEPED/G 
DEBIO/G 
DEFIS/G 
DEQ/G 
DEMAT/G 

Introdução às Áreas 16        16 

EC0062 DELET/G Leitura e Produção de Texto I 24        24 

EC0004 DEPED/G Metodologia da Pesquisa I 20        20 

EC0005 DEPED/G Prática de Ensino I – Estágio Supervisionado 100        100 

EC0006 DEPED/G Psicologia da Educação  56        56 

EC0033 DEPED/G Seminários Integradores I 8        8 

EC0007 DEPED/G Sociologia da Educação  56        56 

EC0008 DEPED/G Educação Inclusiva  40       40 

EC0009 DEHIS/G Educação, Trabalho e Questão Agrária  40       40 

EC0035 DEMAT/G Fundamentos de Matemática  48       48 

EC0010 DEPED/G Metodologia da Pesquisa II  20       20 

EC0011 DEPED/G Organização do Trabalho Pedagógico - OTP I  56       56 

EC0012 DEPED/G Política e Legislação Educacional  56       56 

EC0013 DEMAT/G 
DEBIO/G 

Prática de Ensino II – Estágio Supervisionado   100       100 

EC0014 DEPED/G Seminários Integradores II  8       8 

EC0036 DEQ/G Fundamentos de Química   56      56 

EC0037 DEFIS/G Introdução aos Conceitos de Linguagens da Física   56      56 

EC0038 DEBIO/G 
DEMAT/G 
DEQ/G 
DEFIS/G 

Introdução às Ciências da Natureza   24      24 

EC0039 DEMAT/G Matemática Aplicada à Vida no Campo   60      60 

EC0015 DEPED/G Metodologia da Pesquisa III   20      20 

EC0016 DEPED/G Organização do Trabalho Pedagógico - OTP II   56      56 

EC0017 DEFIS/G 
DEQ/G 

Prática de Ensino III – Estágio Supervisionado   100      100 

EC0018 DEPED/G Seminários Integradores III   8      8 

EC0040 DEBIO/G Biologia Celular e Histologia    68     68 

EC0041 DEQ/G Composição Química dos Seres Vivos    40     40 

EC0019 DECON/G Economia Política     40     40 

EC0042 DEMAT/G Geometria Aplicada à Vida no Campo I    40     40 

EC0043 DEFIS/G Mecânica Aplicada à Vida no Campo I    56     56 

EC0020 DEPED/G Metodologia da Pesquisa IV    20     20 

EC0021 DEQ/G 
DEBIO/G 
DEFIS/G 
DEMAT/G 

Prática de Ensino IV – Estágio Supervisionado    100     100 

EC0022 DEPED/G Seminários Integradores IV    8     8 
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ANEXO 3 - PLANOS DE ENSINO 
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