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RESUMO: O presente artigo objetiva apresentar um trabalho realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Farroupilha câmpus Jaguari, o Projeto de Licenciatura em Educação do Campo, e discutir alguns 

aspectos sobre a Educação do Campo. O curso de Licenciatura em Educação do Campo possibilita a inclusão 

social ao formar professores para os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, dialogando 

com a realidade socioeconômica, ambiental e cultural específica da região de abrangência das populações que 

trabalham e vivem no campo. Levantamentos de dados sobre a escolarização de docentes que atuam nas escolas 

estaduais do campo são apresentados e analisados ao longo do trabalho objetivando contextualizar sobre a 

importância do projeto para a região de abrangência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

Farroupilha. Referenda-se parte da legislação nacional, que contempla políticas públicas para as escolas do 

campo, além de importantes pesquisadores da área. 
 
Palavras Chaves: Educação do Campo, Políticas Públicas, Licenciatura em Educação do Campo 
                                                

        De um sonho que sonhamos juntas e juntos, nasce um desafio, uma proposta de criação 

de uma Licenciatura em Educação do Campo e para o Campo, a ser implantada no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha (IF Farroupilha), câmpus Jaguari. O 

estudo desenvolvido ao longo desse artigo está baseado, portanto na situação da Educação do 

Campo na região do Vale do Jaguari, Rio Grande do Sul, buscando situar a importância da 

criação do curso de Licenciatura em Educação do Campo no IF Farroupilha para a região. 

 A Lei de criação dos Institutos Federais é clara quando estabelece a obrigatoriedade de 

um mínimo de 50% de vagas voltadas para a formação técnica de nível médio, 

preferencialmente na modalidade integrada, 20% das vagas nos cursos de Licenciaturas e 

cursos de formação de professores e os 30% restantes de vagas podem ser em cursos de 

Tecnologia, Bacharelados, Pós-Graduação e cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores (FIC). Dessa forma, o projeto vem ao encontro de uma das propostas de oferta 

de cursos, as licenciaturas pelos IF, assim como ainda abrange a proposta de incentivar a 

Educação do Campo e para o campo, auxiliando na melhoria da qualidade da educação 

ofertada nas zonas rurais do país, a qual vem sendo historicamente negligenciada. 
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 A temática “Educação do Campo” representa o descaso e a forma com que os 

governantes, vem tratando a educação voltada ao campo denominada como “educação rural”. 

Neste sentido, Pinheiro (2011) afirma que, 

 
[...]  a educação do campo tem se caracterizado como um espaço de precariedade por 

descasos, especialmente pela ausência de políticas públicas para as populações  que 

lá residem. Essa situação tem repercutido nesta realidade social, na ausência de  

estradas apropriadas para escoamento da produção; na falta de atendimento 

adequado à saúde; na falta de assistência técnica; no não acesso à educação básica e 

superior de qualidade, entre outros […] 
 

 Durante muito tempo, a formação destinada às classes populares do campo, vinculou-

se a um modelo trazido da educação urbana. Esse tratamento teve um fundo de descaso e 

subordinação dos valores presentes no meio rural, uma vez que não havia contextualização 

positiva com o meio rural e marcava uma inferioridade quando comparado ao espaço urbano. 

O campo encontrava-se negativamente marcado na sociedade brasileira e os preconceitos, 

estereótipos e outras conotações multiplicavam-se cotidianamente. Essa situação foi 

mencionada por Leite (1999, p. 14) na seguinte observação: 

 
A educação rural no Brasil, por motivos socioculturais, sempre foi relegada a planos 

inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no processo 

educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da 

oligarquia agrária, conhecida popularmente na expressão: “gente da roça não carece 

de estudos”. Isso é coisa de gente da cidade. 
 

 Por outro lado, os movimentos sociais defendem que o campo é mais que uma 

concentração espacial geográfica. É cenário de lutas e embates políticos, é ponto de partida 

para muitas reflexões sociais. É espaço culturalmente próprio, detentor de tradições, místicas 

e costumes singulares. Assumir essa premissa pressupõe corroborar com a afirmação da 

inadequação e insuficiência da extensão da escola urbana para o campo (MARTINS, 2009). 

 Considerando essa contextualização, reiteramos a importância de se levar em 

consideração que o homem, a mulher, a criança e o jovem do campo, são cidadãos de direito 

tanto quanto os moradores do meio urbano, e por isso merecem ter seus direitos garantidos, 

principalmente no que diz respeito à educação. Logo, cursos voltados à Educação do Campo 

refletem um futuro para a garantia desses direitos e maior valorização desses sujeitos. 

 Sendo assim, o IF Farroupilha, alicerçado na possibilidade da oferta de escolarização 

pública, gratuita e de qualidade aos jovens e adultos pertencentes às comunidades que por 

muitos anos ficaram impossibilitados de escolarização, expõe o projeto de Licenciatura em 

Educação do Campo, o qual possibilitará a inclusão social ao formar professores para os anos 
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iniciais e finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio, dialogando com a realidade 

socioeconômica, ambiental e cultural específica da região de abrangência do IF e das 

populações que trabalham e vivem no campo.  

 Dessa forma, é possível construir uma formação acadêmica e científica articulada com 

os saberes que dizem respeito ao fazer pedagógico e didático, enquanto constrói-se uma 

formação articulada com os saberes advindos do campo.  

 
A história nos mostra que não temos uma tradição nem na formulação de políticas 

públicas, nem no pensamento e na prática de formação de profissionais da educação 

que focalize a educação do campo e formação de educadores do campo como 

preocupação legítima. (ARROYO, 2007, p.158) 
 
  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (BRASIL/LDBEN, 1996) 

prevê a universalização do Ensino Fundamental e Médio, consequentemente a expansão 

desses níveis.  

Dentre os fatores, apontados pelos pesquisadores, destaca-se a formação de 

professores, especialmente nas áreas de Ciências da Natureza e Matemática, bem como a 

evasão nos cursos de Licenciatura nas Universidades e a precarização de recursos, que 

desqualificam os cursos em andamento.  

 No que se refere à formação de profissionais para docência, reportamo-nos a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 (BRASIL/LDBEN, 1996), Título VI, Dos 

Profissionais da Educação: § 1º União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios, em 

regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, a continuada e a capacitação 

dos profissionais de magistério (Incluído pela Lei nº 12.056, de 2009 (BRASIL, 2009)). 

Diante disso, ressaltamos a importância e a necessidade desta Licenciatura em Educação do 

Campo que vem ao encontro da demanda e dos anseios da região. Para tanto, elencamos 

abaixo as Coordenadorias Gerais de Educação (CRE) que fazem parte da região de 

abrangência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha: 

 

8ª – Santa Maria; 9ª - Cruz Alta; 10ª - Uruguaiana; 14ª - Santo Ângelo; 17ª - Santa Rosa; 19ª -

Santana do Livramento; 32ª - São Luiz Gonzaga; 35ª - São Borja; 36ª – Ijuí 

  

No Gráfico 1, é apresentado o total de escolas que estão instaladas dentro de 

assentamentos. Constatamos a partir da análise do Gráfico 1 que, na região de abrangência do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, existem 42 escolas em 

assentamentos. 
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Gráfico 1 - Número total de escolas instaladas dentro dos assentamentos no Rio 

Grande do Sul.  

No Gráfico 1, é apresentado o total de escolas que estão instaladas dentro de 

assentamentos. Constatamos a partir da análise do Gráfico 1 que, na região de abrangência do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha, existem 42 escolas em 

assentamentos. 

 

As Escolas Estaduais de Educação do Campo do Estado do Rio Grande do Sul atuam 

nas modalidades: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, 

educação especial e educação de jovens e adultos (semipresencial e presencial). É importante 

destacar que os dados aqui apresentados se referem a Educação do Campo na Rede Estadual, 

sem considerar, as escolas municipais. 

Retomando o Gráfico 1, vê-se a necessidade da oferta de uma formação específica 

para os profissionais da educação que atuam na zona rural, visto o elevado número de escolas 

com essas características na região de abrangência do IF Farroupilha. Na Tabela 1, podemos 

visualizar de forma descritiva, as escolas que atuam com a Educação do Campo por estarem 

localizadas em zonas rurais, no interior de assentamentos. 

 

Fazem parte do contexto do Estado do Rio Grande do Sul um universo significativo de 

educadores em exercício no ano de 2011, desses profissionais em exercício, 5.853 (cinco mil, 

oitocentos e cinquenta e três) atuam especificamente na zona rural, da rede estadual de ensino. 
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Gráfico 2 - Relação de professores da Zona Rural com Escolaridade de Ensino Médio 

– Normal/Magistério. 

 

O Gráfico 2 apresenta o total de professores que, no ano de 2011, estiveram em sala de 

aula nas escolas estaduais, na modalidade magistério. Nota-se que a divisão ocorre por CRE, 

sendo levado em consideração apenas as inseridas na área de abrangência do IF Farroupilha, e 

que o número total de professores por coordenadoria varia de 28 a 432. 

Dentro disso, aponta-se que 06 (seis) profissionais possuem ensino fundamental 

incompleto, 17 (dezessete) fundamental completo, 436 (quatrocentos e trinta e seis) com 

ensino médio- normal/magistério, 170 (cento e setenta) com ensino médio e 5.161 (cinco mil, 

cento e sessenta e um) com superior completo.  

 

Gráfico 3 - Relação de professores da Zona Rural com Escolaridade de Ensino Médio. 
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Os Gráficos 2 e 3 retratam a escolaridade dos professores que estão atuando nas 

escolas inseridas no meio rural. Esse estudo foi feito nas CRE de abrangência do IF 

Farroupilha e apresenta que a maioria dos professores que hoje estão em sala de aula possui o 

Ensino Superior Completo. Por outro lado, a mesma pesquisa mostra que é elevado o número 

de pessoas que não possuem formação de professor e estão em sala de aula.  

Além disso, o Plano Nacional de Educação (PNE), instituído pela Lei nº 10.172/01 

(BRASIL, 2001), que estabeleceu as metas para a Educação a serem cumpridas dentro de dez 

anos, contados a partir de sua aprovação, quando se refere Educação para as populações que 

vivem e trabalham no campo, é de forma imprecisa e, por vezes, imprópria, visto que se 

esperava que as localidades rurais recebessem tratamento diferenciado e específico, porque 

são elas as que apresentam de forma mais acentuada os problemas, cuja solução o Plano 

considera prioritária. 

Contudo, segundo a Resolução CNE/CEB 1 (BRASIL, 2002), que instituiu as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, a Educação Básica, 

além de garantir a universalização da educação ao homem do campo, deve também trazer na 

sua proposta pedagógica o trabalho como princípio educativo, respaldado pelo caráter 

formativo do trabalho e da educação como ação humanizante, uma vez que a identidade da 

escola do campo define-se pela sua articulação com a realidade vivida pelo cidadão no campo, 

no sentido de resgatar os caracteres próprios que constituem o indivíduo, no respeito ao 

processo de construção coletiva, de preservação da cultura, fazendo a articulação entre os 

saberes da vida e os saberes oficiais ou sistematizados.  

Aprofunda-se a definição de campo como: 

 
(…) lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade 

de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só o lugar da 

produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem da terra. O 

campo é espaço e território dos camponeses e dos quilombolas (...). (FERNANDES, 

2004, p.137) 
 
Desse modo, a Educação do Campo deve estar alicerçada numa relação de 

horizontalidade entre a escola e a comunidade, produzindo movimentos que gerem práticas 

com possibilidades de internalização fundada numa concepção de educação emancipatória, na 

construção de alternativas no campo, através do desenvolvimento social, economicamente 

justo e sustentável. Embasando-se na concepção de Santana (2006): “Há que se pensar uma 

imagem de identidades para o educador do campo conduzidas pela promoção de espaços de 
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formação e valorização profissionais. Por isso, se os professores não podem ser trabalhadores 

rurais, que sejam pessoas sensíveis às causas locais.” 

Os desafios são muitos, a serem enfrentados pelo educador urbano ao assumir o seu 

papel na Educação do Campo, dentre eles a falta de formação técnica e pedagógica, os 

conteúdos a serem desenvolvidos, as diferenças culturais entre os educandos. Surge assim um 

novo olhar nas práticas educativas referentes às escolas do campo e portanto torna-se 

importante salientar que, ao serem instituídas Diretrizes operacionais para Educação Básica 

nas escolas do campo, na Resolução CNE/CEB nº1, (BRASIL, 2002), parágrafo único, 

define-se como fundamental a construção da identidade da escola:  

 
“A identidade da escola do campo é definida 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 de vida coletiva no país.” 
 
Considerando a grandiosidade da educação escolar para o exercício da cidadania plena 

e para o desenvolvimento de um país cujo paradigma tenha como referência a justiça social, a 

solidariedade e o diálogo entre todos, independentemente de sua inserção em áreas urbanas ou 

rurais, deverá garantir a universalização do acesso da população do campo à Educação Básica 

e à Educação Profissional de nível Técnico.  Sob este olhar, o Projeto Institucional das 

escolas do campo, deverão expressar o trabalho compartilhado de todos os setores 

comprometidos com a universalização da educação escolar com qualidade social, 

constituindo-se num espaço público de investigação e articulação de experiências e estudos 

direcionados para o mundo do trabalho, para o desenvolvimento social, economicamente justo 

e ecologicamente sustentável. 

Para atender a essas especificidades e oferecer uma educação de qualidade, adequada 

ao modo de viver, pensar e produzir das populações identificadas com o campo - agricultores, 

criadores, extrativistas, pescadores, ribeirinhos, caiçaras, quilombolas, seringueiros - vem 

sendo concebida a Educação do Campo. 

Entretanto, muita luta ainda será necessária em busca de melhor valorização do campo 

e consequentemente de todas as esferas que o envolvem. Como dito anteriormente, a 

educação do campo tem sido historicamente marginalizada na construção de políticas 

públicas, sendo inúmeras vezes tratada como política compensatória. Suas demandas e 

especificidades raramente têm sido objeto de pesquisa no espaço acadêmico ou na formulação  

de currículos em diferentes níveis e modalidades de ensino. Neste cenário de exclusão, a 

educação para os povos do campo vem sendo trabalhada a partir de discursos, identidades, 
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perfis e currículos essencialmente marcados por conotações urbanas e, geralmente, deslocado 

das necessidades da realidade local e regional (SOUZA; REIS, 2009). 

Os dados oficiais disponibilizados pelas instituições federais de pesquisa (IBGE, IEP e 

IPEA entre outras) demonstram uma diferença acentuada entre os indicadores educacionais 

relativos às populações que vivem no campo e as que vivem na cidade, com significativa 

desvantagem para as primeiras. Isto indica que no decorrer da história as políticas públicas 

para estas populações não foram suficientes para garantir isonomia educacional entre campo e 

cidade, fenômeno identificado claramente até os dias presentes. 

A Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), no seu artigo 206, estabelece o 

princípio da igualdade das condições de acesso e permanência na escola para todos. Porém, 

esta não tem sido a real história em nosso país. Temos altos níveis de analfabetismo, altas 

taxas de evasão, repetência, exclusão e distorção idade/série. Vislumbra-se um olhar do 

governo federal, através de políticas públicas que estão sendo ofertadas, mesmo que ainda de 

maneira tímida. No Brasil, os assentamentos correspondem a 56% da área que compreende o 

conjunto dos territórios camponeses. Trata-se então de assegurar aos camponeses que habitam 

o território brasileiro, o direito à educação e a educação escolar em todos os níveis. 

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 

(BRASIL/LDBEN, 96), temos a garantia da oferta de: 

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

promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às peculiaridades da vida 

rural e de cada região, especialmente: 
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. 

 

Neste artigo, podemos observar avanços políticos, educacionais e culturais referentes à 

educação no meio rural, com ênfase na necessidade do governo cumprir com alguns deveres, 

como educação básica para toda população; conteúdos curriculares e metodologias integradas 

aos interesses e necessidades dos educandos, assim como, a autonomia dos espaços 

educativos, que poderão organizar seu calendário de acordo com as atividades e trabalhos 

desenvolvidos na comunidade. Esta última orientação que visa flexibilizar o calendário 

curricular nas escolas do campo, vem sendo realizada por algumas escolas que trabalham com 

a pedagogia da alternância, como consta no projeto dos cursos de Licenciatura em Educação 

do Campo a ser implantados no IF Farroupilha câmpus Jaguari. Esta metodologia estabelece 
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um currículo flexível para atender aos objetivos de que, em tempos e espaços alternados  –  

Tempo Escola e Tempo Comunidade  –  os jovens do campo tenham condições de acesso à 

escolarização, aos conhecimentos científicos, aos valores produzidos em família, os 

comunitários e os saberes da terra, sem ter de abandonar sua vida na propriedade rural, ao 

mesmo tempo em que recebe uma formação superior de qualidade. 

Faz-se necessário, por isso, entender a discussão pautada no âmbito da luta de classes, 

travada entre os interesses do Estado e os interesses dos movimentos sociais do campo, onde 

busca-se uma educação emancipadora capaz de formar indivíduos militantes, preparados para 

atuarem na luta pela emancipação social. Mesmo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9.394 (BRASIL/LDBEN, 1996) deixando muito a desejar quanto às 

especificidades do campo, uma vez que esta ainda se refere a uma educação rural, é a partir de 

mais esse aporte legal que os movimentos sociais do campo têm a possibilidade de 

reivindicarem seus direitos, evidenciando a urgência da organização da Educação do Campo 

pública no Brasil. A supracitada lei, reconhece esses espaços do e no campo, porém ainda não 

há legitimidade do mesmo. 

 Chauí enfatiza que 

 
“um direito, ao contrário de necessidades, carências e interesses, não é particular e 

específico, mas geral e universal, válido para todos os indivíduos, grupos e classes 

sociais”. (2003, p. 334) 
 

 A ideia de direito universal refere-se a todos os seres humanos, independentemente de 

sua condição social. A Educação é um direito. Logo se pode compreender que a luta por uma 

educação do campo deve ir além do que prescreve algumas leis, decretos e resoluções, 

devendo se constituir fundamentalmente pelos atores que nela estão envolvidos através de 

suas práticas educativas cotidianas,  suas experiências e reais necessidades. Faz-se necessário 

materializar políticas e ações para a educação do campo que sejam realmente concretizadas e 

perspicazes nas inúmeras localidades desse território nacional. 

 

Considerações finais 

 

 O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia Farroupilha câmpus Jaguari,  

tem vocação agrícola e deverá (cumprindo o estabelecido nas consultas populares no Vale do 

Jaguari) ofertar prioritariamente formação para as pessoas do campo, através do Centro do 

Agricultor. Sob esta ótica se acredita que ao oferecer Licenciatura em Educação do campo, 

também se efetiva uma forma concreta de cumprir políticas públicas, voltadas para o bem-
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estar dos profissionais que atuam na Educação do Campo, do estado do Rio Grande do Sul e 

Municípios do Vale do Jaguari. 

 Para concluir este trabalho, escolheu-se esse fragmento  

 

“A educação interfere no tempo e melhorando-se a qualidade do fator humano 

modifica-se por completo o quadro do país, abrem-se possibilidades de 

desenvolvimento muito maiores. Não há país que tenha conseguindo se desenvolver 

sem investir consideravelmente na formação de gente. Este é o mais importante 

investimento a fazer, para que haja, não só crescimento, mas autêntico 

desenvolvimento.” (CELSO FURTADO) 
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