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APRESENTAÇÃO 

 

Marli Clementino Gonçalves 

Fórum Piauiense de Educação do Campo – FOPEC 

Professora da Universidade Federal do Piauí 

 

O Brasil chega à segunda década do Século XXI com enormes 

dívidas sociais. No que se refere à educação escolar e ao direito humano, 

público e inalienável, inscritos na legislação brasileira, há muito a ser 

feito. Não obstante os avanços no acesso à educação básica e ao ensino 

superior no primeiro decênio deste século, as políticas educacionais, 

especialmente as destinadas aos camponeses e às camponesas, para 

serem efetivadas, têm sido resultado de um conjunto de lutas, seja para 

barrar o fechamento de escolas no campo, como explicitado pela autora 

e pelo autor, seja para a garantia de cursos de licenciaturas específicas 

no âmbito do Ministério da Educação, como é o caso das LEdoCs. 

Este livro integra o conjunto de ações coletivas que, há mais de 

vinte anos, vêm sendo construídas no Brasil, denominadas de Educação 

do Campo. Especificamente, trata de pesquisa sobre os discentes 

ingressantes no Curso de Licenciatura em Educação do Campo, ofertado 

pela Universidade Federal do Piauí, Campus Professora Cinobelina 

Elvas, situado em Bom Jesus. 

Anunciam os autores que a obra objetiva “[...] fomentar reflexões 

sobre as realidades socioeconômicas, culturais e educacionais dos 

discentes da LEdoC/CPCE”. Entretanto, ao adentrar na leitura do texto, 

é possível constatar que a produção vai além do que se propõe. Ao 

direcionar o foco da investigação para o perfil dos licenciandos do Curso, 

a pesquisa aqui apresentada preenche uma lacuna no que se refere à 

compreensão desse grupo de estudantes do Campus de Bom Jesus. E abre 

um leque de possibilidades e de ações para garantia do direito. 

Constituída de amplo levantamento quantitativo e qualitativo que 

por si só já demonstra a robustez da obra, são oferecidas análises 

interpretativas que propiciam outras interrogações e, assim, cumpre uma 

das funções importantes de uma investigação, que é a capacidade de 
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produção de outras perguntas, de aguçar a curiosidade e a necessidade 

de realização de outras pesquisas.  

Estruturada em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais, a obra coteja dados empíricos com análises 

entremeadas com a literatura sobre a Educação do Campo e acesso ao 

ensino superior. Denuncia a ausência de condições estruturantes para a 

permanência dos estudantes no meio acadêmico, suas trajetórias 

escolares antes do ingresso no ensino superior, as interrupções no 

processo de escolarização, infelizmente, tão comuns no campo 

brasileiro. 

O primeiro capítulo apresenta e discute as condições 

socioeconômicas dos discentes no que se refere a local de moradia 

(campo ou cidade) no que concerne ao gênero, idade, raça/etnia, religião, 

renda, situação conjugal, atuação profissional. 

O segundo capítulo trata dos dados referentes aos aspectos 

educacionais, situando a trajetória dos participantes da pesquisa na 

educação básica, o tipo de escola, o tempo que levaram para concluir a 

educação básica, as descontinuidades no processo educacional e o 

interstício de tempo até chegada à universidade, reiterando a 

desigualdade característica da educação dual. 

As relações entre discentes e a academia, no âmbito do curso e da 

universidade, são discutidas no terceiro capítulo. Aspectos relacionados 

às dificuldades no processo de ensino-aprendizagem, o tempo dedicado 

aos estudos e os limites impostos pela realidade e as principais limitações 

relacionadas à formação acadêmica em seus diferentes âmbitos são 

analisadas. 

A conclusão da obra aponta para múltiplas possibilidades de 

análises, questões e resolutividade ante os desafios elencados. Os autores 

asseveram que os dados evidenciam que “[...] as desigualdades 

educacionais vivenciadas pelos camponeses são resultado de uma 

sociedade excludente e elitista, cujos modos de vida reproduzem as 

ideias coloniais de subalternização das classes populares”. 
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A riqueza da obra se consubstancia em diferentes e interligados 

aspectos. A tessitura da conjugação de dados empíricos, sustentados em 

análises referenciadas nas matrizes teóricas da Educação do Campo, 

entremeadas pela interpretação dos autores, oferecem denso material aos 

que estudam, pesquisam e lutam a Educação do Campo.  

O trabalho de Maria do Socorro Pereira da Silva e Ozaías Antônio 

Batista é leitura imprescindível. É um importante avanço na produção 

acadêmica e na luta por políticas educacionais no âmbito da Educação 

do Campo piauiense.  Estimulante, provocativa e desafiadora, a obra 

remete ao que Che Guevara defendia para a classe trabalhadora: “Tenho 

a dizer que a Universidade se pinte de negro, que se pinte de mulato. 

Não só entre os alunos, mas também entre professores. Que se pinte de 

operário e camponês, que se pinte de povo, porque a Universidade não 

é patrimônio de ninguém e pertence ao povo.”   
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PREFÁCIO 
 

Sobre (re) Conhecer e (re)Existir 
 

Lucineide Barros Medeiros1 
 

O livro da professora Socorro Silva e do Professor Ozaías Batista 

é uma obra generosa; fala sobre algo muito raro em nossos dias: sobre 

gentes. Desafia a perversidade da lógica padronizante de nosso tempo, 

em que prevalece a massificação e o aligeiramento que levam ao 

desaparecimento de pessoas submetidas a processos estruturais de 

exclusão social, a exemplo dos(as) componeses(as), que, neste contexto, 

são considerados(as) como sombras, geralmente distorcidas, expressas 

em quantitativos, desprovidas de histórias, de necessidades, de dores, de 

sofrimentos. Nessa lógica, não há o reconhecimento de conquistas e 

virtudes, a não ser que possam servir à instrumentalização que permita 

compor cenários úteis à manutenção de projetos de poder estabelecidos. 

Assim, a chegada dos(as) camponeses(as) à Universidade, por 

meio de ações, como cursos de Licenciaturas em Educação do Campo 

(LEdoC), ofertados e mantidos por universidades públicas, é uma 

novidade a ser conhecida, pois as pessoas que estão acessando os cursos 

trazem consigo a singularidade histórica da questão agrária instalada no 

Brasil e na América Latina, trazem a trajetória de negações, de lutas e de 

conquistas de direitos. Mas, afinal, quem são essas pessoas? Onde e 

como vivem? Quais dificuldades continuam enfrentando? Essas são 

algumas das questões que guiaram a realização da pesquisa que dá 

conteúdo ao Livro e nos ajuda a compreender o que estamos sendo como 

sociedade brasileira. 

O Perfil Socioeducacional dos Discentes da Licenciatura em 

Educação do Campo: impasses e desafios na luta dos camponeses pela 

democratização da universidade, é, neste quadro, uma obra de anúncio e 

                                                           
1 Educadora Popular, Pedagoga, Mestra e Doutora em Educação. Professora da UESPI. 

Participante do Fórum Piauiense de Educação do Campo 



- 18 - 

denúncia: ao mesmo tempo em que pinta o retrato no qual se encontram 

essas pessoas, historicamente invisibilizadas, inclusive nos dados 

estatísticos oficiais, as apresenta em seus contextos, cuidadosamente 

analisados, considerando atravessamentos de gênero, étnico-raciais, de 

geração, religião, situação econômica, escolaridade, classe. 

Essa pesquisa reside, em colisão, no mesmo contexto político em 

que se colocam cortes orçamentários para a realização do Censo 2020 do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ensejando a 

exclusão de quesitos relacionados ao conhecimento sobre a realidade da 

população brasileira, em aspectos como trabalho e rendimento, 

características domiciliares e deslocamentos para estudo; um retrocesso 

diante de uma realidade que pede refinamento de dados de pesquisas e a 

devida articulação com ações de planejamento de amplo alcance social, 

visando políticas públicas afirmativas de direitos e da justiça social.  

O Livro, neste sentido, anuncia uma postura acadêmica rigorosa, 

de reflexão, sobre uma parte dessa realidade, traduzida nos perfis de 

estudantes da LEdoC da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Campus 

Professora Cinobelina Elvas, situado no município de Bom Jesus (PI), 

firmando compromisso com os horizontes de outra razão, no sentido 

aludido por Zemelman (1992), que ultrapassa o reducionismo e o 

determinismo teórico, a conformidade, o objetivismo, e o subjetivismo, 

buscando apreender o movimento da realidade, desde uma ambiência 

específica, vivida, imediata, considerando suas potencialidades 

alternativas e mediadas.  

Ao tomar a realidade como conteúdo, como problemática de 

conhecimento do real, o autor e a autora não a idealizam, ao contrário, 

enfrentam, analiticamente, suas contradições, como se pode observar, 

por exemplo, diante da constatação de que a maior parte dos(as) 

estudantes da LEdoC, participantes da investigação, residem em meio 

urbano, denotando o fenômeno do esvaziamento do campo, do 

fechamento de escolas e outras negações impostas a população 

camponesa. 
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Temos, pois, uma obra que trata sobre o (re)conhecimento e sobre 

o direito de (re)existir, uma vez que, ao tempo em que nega o destino 

manifesto, afirmando que existem camponeses(as) na universidade, 

explicita suas contradições, inscrevendo necessidade de lutas e 

superações. Situa os(as) estudantes, suas famílias e seus 

condicionamentos na dramaticidade dos limites impostos às suas 

existências como sujeitos de direitos, indicando, ao mesmo tempo, o 

desafio de se afirmarem como protagonistas na superação desses limites.  

Porém, a afirmação de uma práxis libertadora exige 

conscientização da condição de oprimidos(as) e, na perspectiva de Paulo 

Freire, isto se dá quando, a partir da dolorosa constatação da opressão, 

o(a) oprimido(a) luta pela realização de sua vocação ontológica de ser 

mais; luta pela transformação social.  

Esse processo de transformação da realidade, implica, 

necessariamente, autoconhecimento, o que não se realiza sem a 

objetivação da própria realidade injusta, que na pesquisa se expressa nos 

dados apresentados, interpretados e analisados, sobre as carências 

históricas e estruturais que marcam a vida do(a) estudante da Educação 

do Campo. Nisto, identificamos parte da relevância do trabalho 

apresentado, pois oferece ferramentas importantes a esse 

autoconhecimento dos cursistas e egressos para que, a partir daí, possam 

afirmar-se como partícipes do processo de consolidação da Educação do 

Campo, tarefa revolucionária, especialmente em momentos de intensos 

retrocessos. 

Porém, aidna segundo Freire, não se pode pensar em objetivação 

sem subjetivação, isto seria como pensar o mundo sem as pessoas, o que 

é tão equivocado quanto pensar as pessoas sem o seus mundos. No 

entanto, esta postura é muito recorrente em estudos sobre perfis, que 

costumam caracterizar pessoas apartadas de suas relações, evidenciando 

a própria negação de suas existências. Nisto encontramos outra virtude 

do estudo, que constrói analiticamente múltiplas relações a partir dos 

dados quantitativos, tanto destes entre si, como com diferentes aspectos 

da realidade mais ampla. 
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Esse movimento do pensamento analítico, tendo como ponto de 

partida a realidade particular, vivida e, ao mesmo tempo, seguindo a 

trilha do movimento do real, objetivo e subjetivo é, segundo Freire, o ato 

de (ad)mirar, pois permite que pessoas, ao embeberem-se da realidade, 

possam vê-la desde dentro e, desse lugar interior, compreenderem-se 

como parte, e saberem-se injustiçados(as). A partir daí, será possível 

apartar-se dessa mesma realidade por considerá-la inadmissível, criando 

a possibilidade de distanciar-se dela, mesmo sem abandoná-la, e 

passando a olhá-la desde fora, em um movimento crítico, político e 

epistemológico, avançando na construção do novo. Os dados e as 

análises trazem importantes contribuições à realização desse movimento.   

Nesse sentido, a professora Socorro Silva e o professor Ozaías 

Batista, ao nos oferecerem essa Obra, reafirmam suas condições de 

trabalhadores(as) sociais, por serem comprometidas(os) com a Educação 

do Campo, por meio da construção cotidiana e também pela produção de 

conhecimentos e reflexão-ação necessários à sua afirmação prática.  
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CAPÍTULO 1 
 

A Educação do Campo como uma construção social 
dos oprimidos na leitura da palavra e do mundo 

 

Só existe saber na invenção, na reinvenção, na busca 

inquieta, impaciente, permanente, que os homens 

fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 

Busca esperançosa também. 

 

Paulo Freire (Pedagogia do Oprimido) 

 

Depois de cinco décadas da Pedagogia do Oprimido, e inspirados 

no pensamento de Paulo Freire, os camponeses insistem em um 

questionamento ético e político ao Estado brasileiro sobre suas garantias 

constitucionais do direito à educação pública e de qualidade. A trajetória 

socioeducacional dos discentes da Educação do Campo é um testemunho 

prático da luta dos camponeses pelo direito à educação no contexto da 

escola básica do campo e na luta pelo acesso ao Ensino Superior. A 

conquista das Licenciaturas em Educação do Campo na universidade 

pública representa um esforço epistemológico e político dos camponeses 

organizados nos movimentos sociais do campo na construção de uma 

política educacional do campo, em todo território rural do Brasil.  

Partindo dessa concepção, entendemos que a Educação do 

Campo contém, em sua essência, um conjunto de marcas identitárias que 

somente poderia ser compreendido se fossemos capazes de ampliar nossa 

visão sobre seu processo histórico de formação que ocorre fora do espaço 

acadêmico, ou seja, como um movimento educacional antagônico ao 

modelo hegemônico de educação rural e de escola construída para o 

campo, e, mais que isso, compreender a educação como estratégia de luta 

pela Reforma Agrária no Brasil. Sabíamos que seria desafiador 

investigar o perfil socioeducacional dos discentes da Educação do 

Campo, tentando quantificar em número uma trajetória educacional 
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marcada pelas desigualdades sociais e econômicas que não cabe em 

gráficos e tabelas.  

Essa realidade exige uma análise qualitativa, situando as 

contradições, os impasses e os desafios que os camponeses enfrentam ao 

longo de sua trajetória escolar e no âmbito do ensino universitário. 

Portanto, esta pesquisa pretende ser um instrumento de visibilidade dos 

contextos, dos saberes e dos sujeitos do campo que ocupam o latifúndio 

do saber no contexto acadêmico e científico. Em igual sentido, 

pretendemos colocar em debate as questões educacionais no contexto da 

universidade, percebendo desafios e perspectivas que estão colocadas 

para a democratização da universidade a partir das concepções de 

educação dos camponeses, em uma região marcada pela disputa de terra.  

Pesquisas apontam a região Sul do Piauí como a última fronteira 

agrícola. Essa narrativa oculta conflitos, impasses e desafios para os 

camponeses diante do avanço do agronegócio2 que marca a disputa pelo 

território e a luta pelos recursos hídricos. A região possui uma das 

maiores reservas de água doce do estado. Conhecida como Vale do 

Gurgueia, é uma zona estratégica de produção de água que conta com 

uma rede hídrica que abastece quase todo o Piauí, a partir do município 

de Barreiras do Piauí, onde fica o Parque Nacional das Nascentes do Rio 

Parnaíba. Na centralidade dessa disputa, a universidade assume um papel 

fundamental no desenvolvimento da região. Assumidamente como um 

campus de agrárias, a Educação do Campo tem sido uma força contra-

hegemônica na organização dos camponeses para a produção sustentável 

na região. 

Portanto, esta pesquisa-ação tem como lócus os territórios da 

Educação do Campo no contexto universitário, cuja dimensão 

epistemológica articula os saberes populares aos saberes científicos. Essa 

dimensão é condição necessária na leitura da palavra com a leitura do 

mundo, ou seja, sobre o problema de como conhecer para transformar a 

realidade social do campo, como afirma Mama (2010, p. 26): “[...] é 

                                                           
2 “No Brasil o termo é usado quando se refere a um tipo especial de produção agrícola, 

caracterizada pela agricultura em grande escala, baseada no plantio ou na criação de 

rebanhos e em grandes extensões de terra”. (GONÇALVES, 2014, p. 604).   
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fundamental definir uma ética de pesquisa que sustente conhecimentos 

contextualizados orientados para servir aos interesses emancipatórios 

concretos das populações [...]”. Essa opção coaduna com a proposta de 

Santos (2010), quando levanta a necessidade da superação das 

monoculturas do saber científico e da produtividade mercantil. A 

Educação do Campo é resultado dos saberes populares na luta pelo 

acesso aos saberes científicos e na produção de um novo modo de vida 

sustentável. 

É a partir dessa perspectiva que compartilhamos a produção deste 

livro: O Perfil Socioeducacional dos Discentes da Licenciatura em 

Educação do Campo: impasses e desafios na luta dos camponeses pela 

democratização da universidade. Oferecemos esta construção aos 

sujeitos da Educação do Campo – em especial, aos discentes da 

Licenciatura em Educação do Campo (LEDOC) da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI), Campus Professora Cinobelina Elvas (CPCE), nossos 

principais interlocutores neste processo crítico e criativo do ato de 

pesquisar. Compartilhamos tal trabalho com todos os discentes dos 

demais campi da UFPI cujas trajetórias socioeducacionais se confundem 

pela realidade socioeconômica de exclusão e desigualdade social que 

vivenciam no meio rural no estado do Piauí. Também o partilhamos com 

os movimentos sociais do campo, reafirmando que este livro é uma 

construção que faz parte da luta pela permanência na universidade, 

explicitando as contradições, os desafios e os impasses da Educação do 

Campo no cotidiano da universidade. Este livro revela nosso testemunho 

cotidiano como docentes, em um contexto em que a intenção de 

atualização da leitura da realidade vivenciada pelos camponeses na 

universidade nos coloca na luta pelo direito à educação. 

Inspirados pelos pressupostos filosófico-educacionais que 

orientam o fazer da Educação do Campo, sentimo-nos provocados, a 

partir das vivências compartilhadas com os discentes da LEDOC/CPCE 

e os camponeses das comunidades rurais localizadas no sul do Piauí, a 

pensar nosso contexto profissional e formativo. Partimos da 

reflexividade crítica necessária em uma prática educativa autônoma e 

emancipatória, tal qual apresenta Freire: “A prática docente crítica, 
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implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, 

entre o fazer e o pensar sobre o fazer” (1996, p. 38). Movidos por essa 

práxis educativa, muitas inquietações de ordem acadêmica, científica, 

pedagógica e política permeiam nossas impressões a respeito do contexto 

formativo vivenciado na LEDOC/CPCE. Acrescenta-se, ainda, a 

necessidade de metodologias que subsidiem processos educativos 

dotados de significado, almejando, dessa forma, corresponder aos 

anseios político-filosóficos defendidos pelos movimentos em favor da 

Educação do Campo. 

Essas reflexões em torno das singularidades vividas no âmbito da 

LEDOC/CPCE adquiriram maior significado para nós em decorrência de 

essa Licenciatura ser uma graduação voltada para a área das Ciências 

Sociais e Humanas, diferentemente dos demais campi da UFPI, que são 

de ciências da natureza e passam a compor os cursos dessa instituição a 

partir de 20143. Nesse sentido, esta pesquisa ganhou força e sentido por 

meio da necessidade de pensar as particularidades socioeducacionais, 

econômicas e culturais dos discentes da LEDOC/CPCE, a fim de 

delinear um perfil dos estudantes que seja capaz de fomentar a 

proposição de ações que promovam o fortalecimento político-

pedagógico dessa licenciatura, percebendo suas relações sociais de 

totalidade. 

A pesquisa que agora se materializa em livro tem como principal 

objetivo fomentar reflexões sobre as realidades socioeconômicas, 

culturais e educacionais dos discentes da LEDOC/CPCE4, abordando as 

singularidades dos sujeitos e das propostas político-pedagógicas 

relacionadas com o aprender-ensinar na Educação do Campo. Com esse 

                                                           
3 Para maiores informações sobre o processo de criação e demais particularidades da 

LEDOC/CPCE, consulte a página do curso: https://sigaa.ufpi.br/sigaa/ 

public/curso/portal.jsf? lc=pt_BR&id=6389441. Ou o Projeto Político-Pedagógico 

(2013) em vigor.  
4 Por sermos professores da LEDOC/CPCE (habilitação em ciências sociais e 

humanas), delimitamos nossos interlocutores da pesquisa aos discentes desse curso. 

Contudo, salientamos que a UFPI possui mais três LEDOCs em seus demais campi 

localizados em Teresina, Picos e Floriano, todas elas com habilitação em ciências da 

natureza.  
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ímpeto, fomos organizando e amadurecendo as ideias que subsidiaram a 

interpretação dos dados construídos durante a realização da pesquisa, 

visando apresentar uma escrita que alcançasse nossos leitores da forma 

mais clara possível, sem perder a criticidade necessária ao trabalho 

científico.  

Vale ressaltar que esta pesquisa é uma das atividades 

desenvolvidas no Núcleo de Estudos, Pesquisas e Extensão em 

Educação, Ciência Descolonial, Epistemologia e Sociedade 

(NEPEECDES)5, grupo vinculado à LEDOC/CPCE que conta com a 

nossa coordenação em parceria com alguns professores e alunos da 

LEDOC/CPCE. Atualmente, o Núcleo desenvolve três projetos de 

extensão, um de pesquisa e um curso de Pós-Graduação Latu Sensu 

(especialização), realizando também diversas atividades acadêmicas e 

científicas. Conta com um grupo de 13 bolsistas-pesquisadores 

estudando temas ligados aos contextos da Educação do Campo. 

Para o desenvolvimento deste estudo, tivemos de limitar nosso 

campo analítico, o qual ficou restrito, como já salientamos, à realidade 

compartilhada pelos discentes e docentes da LEDOC/CPCE – mais 

especificamente, os estudantes das turmas que ingressaram nos anos 

2014, 2015, 2017 e 20186. Porém, por mais que as ideias aqui construídas 

estejam voltadas para o nosso contexto socioeducacional, respeitando as 

devidas especificidades, é possível problematizar outras realidades 

educativas pertencentes às demais LEDOCs, tomando como referência 

as questões socioculturais, econômicas e educacionais levantadas no 

diálogo com os estudantes da LEDOC/CPCE. Assim, mesmo que este 

estudo retrate nossas especificidades, é possível refletir sobre outros 

cenários por meio da aproximação e do distanciamento das semelhanças 

                                                           
5 Atualmente, temos cadastrados no Núcleo três projetos de extensão (“Leitura, Escrita 

Acadêmica e Produção Científica”, “Pré-Enem Popular Vale do Gurguéia” e 

“Universidade Popular Vale do Gurguéia (UPVG) - fase II”) e um projeto de pesquisa 

(“Perfil socioeducacional dos discentes da Educação do Campo - Campus CPCE”), que 

culminou nesta publicação. Além disso, realizamos encontros periódicos de 

planejamento e estudos.  
6 Não houve entrada no ano de 2016 por complicações no lançamento do edital. 
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e das diferenças presentes nas Licenciaturas do Campo espalhadas por 

todo o Brasil7.  

Por meio desta pesquisa, almejamos contribuir com os processos 

emancipatórios promovidos pelos sujeitos da Educação do Campo, 

apresentando-os como protagonistas das suas próprias trajetórias 

acadêmicas e sociais. Nesse sentido, aprendemos com os teóricos da 

Educação do Campo, apropriando-nos dos conceitos e das categorias 

apresentadas por eles na formulação do pensamento crítico, mas 

partimos dessa fundamentação teórica para elaborar juntamente aos 

licenciandos da Educação do Campo a nossa própria interpretação do 

local que ocupamos no mundo. 

As produções até então elaboradas sobre Educação do Campo 

foram, são e serão de fundamental importância para a expansão e o 

amadurecimento das LEDOCs pelo Brasil. Mas, tomando como ponto de 

partida algumas reflexões, críticas e ideias acumuladas nesse percurso, 

colocamo-nos a pensar o nosso próprio contexto e os indivíduos que dele 

fazem parte, sistematizando nossas experiências com e para os sujeitos 

da Educação do Campo que vivem no sul do Piauí. Passando agora para 

a organização do livro, optamos por agrupar os dados da pesquisa em 

três capítulos, compreendendo que todos eles se complementam no 

processo de leitura e compreensão do contexto da Educação do Campo 

na Universidade.  

No primeiro capítulo, apresentamos “O perfil socioeconômico 

dos discentes da LEDOC (CPCE): marcas das desigualdades 

educacionais e sociais no campo”, trazendo informações quantitativas 

com relação aos aspectos gerais das condições sociais e econômicas dos 

estudantes: gênero, estado civil, idade, identidade étnica, distância da 

residência à UFPI, situação de moradia, renda mensal, zona em que 

reside originalmente, se urbana ou rural. Diante dos dados, realizamos 

um esforço breve na análise dos impactos qualitativamente na vida dos 

discentes ao longo de sua trajetória escolar. Nesse debate, predominam 

temas como identidade étnico-racial, condições financeiras dos discentes 

                                                           
7 Molina (2015) aponta que existem 42 cursos de Licenciatura em Educação do Campo 

nas instituições de ensino superior brasileiras.  



- 27 - 

de permanência na universidade, distância geográfica e condições de 

transporte para chegar à UFPI. O debate de gênero é destaque, uma vez 

que a participação das mulheres no curso é predominante, sendo que a 

maioria assume a maternidade. 

O segundo capítulo, intitulado “Educação do Campo e Estado: 

dilemas entre as desigualdades educacionais e a igualdade social”, 

apresenta dados relacionados aos contextos socioeducacionais 

vivenciados pelos estudantes em sua trajetória educacional antes e 

durante a permanência na LEDOC. Esses dados se manifestam por meio 

de números que reúnem informações sobre os tipos de escola e as 

modalidades que os estudantes cursaram no Ensino Fundamental e no 

Médio, o tempo de conclusão do ensino médio, o quantitativo de 

estudantes e o tempo de interrupção dos estudos antes de ingressar na 

LEDOC. Não restam dúvidas de que os camponeses, por algum tempo, 

vivenciam as imposições das desigualdades educacionais no meio rural, 

ou seja, são instruídos por um paradigma de escola que nega seus 

contextos, seus saberes e sua cultura – uma educação instrumentalista 

que mantém as desigualdades sociais fundamentadas por uma política 

educacional excludente e alienante. Apesar desse contexto, em nossa 

breve análise, identificamos que essa realidade não é linear, que como 

destino ou como algo divino se apodera das vidas dos camponeses, mas 

é resultado de uma construção social. São os camponeses que 

questionam sobre a possibilidade da igualdade social no contexto 

educacional, negam a instrução e afirmam a necessidade de uma 

educação contextualizada que valorize seus saberes, seus contextos e 

suas culturas. A escola urbanocêntrica reproduz e reafirma as 

desigualdades educacionais. A escola do campo, projetada na 

perspectiva dos camponeses, é a escola que emancipa as inteligências e 

coloca a igualdade educacional como condição para a construção da 

justiça social. Esse tema é central na construção do curso de Licenciatura 

em Educação do Campo na universidade. Nesse espaço acadêmico, os 

estudantes têm sido protagonistas das conquistas didático-pedagógicas e 

das condições estruturais que viabilizam a alternância pedagógica entre 

tempo universidade e tempo comunidade. 
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No último capítulo, “Relação discente com a LEDOC e a 

Universidade: questões político-pedagógicas e condições 

estruturais”, abordamos questões político-pedagógicas oriundas das 

experiências dos estudantes com a Licenciatura do Campo, assim como 

a percepção deles sobre a organização dos espaços e dos equipamentos 

oferecidos pela UFPI/CPCE. Assim, trazemos quadros e tabelas que 

tratam dos motivos que os levaram a estudar na LEDOC, das 

dificuldades no processo de aprendizagem, do desenvolvimento e da 

organização do curso, da organização e da qualidade dos espaços e dos 

serviços ofertados pela UFPI/CPCE (auditórios, salas de aula, 

Restaurante Universitário (RU), alojamento, ônibus circular), da 

participação política estudantil, da contribuição do curso para o 

desenvolvimento profissional dos licenciandos, da relação entre 

docentes e discentes. Por um lado, a centralidade da discussão coloca a 

concepção educacional contra-hegemônica da licenciatura, levantando a 

necessidade de a universidade ofertar as condições estruturais de 

realização das atividades acadêmicas e científicas do tempo universidade 

e do tempo comunidade. Por outro lado, ainda enfrentamos um debate 

sobre que modelo de alternância deve ser consolidado como 

possibilidade de fortalecer uma cultura acadêmica dos discentes para o 

desenvolvimento de uma cultura científica mais aprofundada. 

Na conclusão, apontamos que as desigualdades educacionais 

vivenciadas pelos camponeses são resultado de uma sociedade 

excludente e elitista, cujos modos de vida reproduzem as ideias coloniais 

de subalternização das classes populares. Reafirmamos a centralidade da 

organização dos movimentos sociais do campo como lugar de 

pertencimento e reinvenção de uma vida sustentável como construção 

protagonizada pelos próprios camponeses.  

Quando passamos a compreender o ensinamento de Freire (1987) 

que caracteriza o ato da palavra como um movimento de intervenção na 

realidade, fica possível compreender o porquê de as minorias passarem 

pelo histórico processo de silenciamento, tendo como uma das 

consequências desse fenômeno a invisibilização sociopolítica e 

epistêmica (SANTOS, 2010) desses sujeitos e de seus modos de vida. 
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Cientes disso, desejamos que as ideias aqui contidas contribuam para 

ações que promovam a visibilização e a autonomia dos sujeitos do 

campo, fomentando e fortalecendo o exercício do diálogo e da crítica. 

Boa leitura.  
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CAPÍTULO 2 
 

Metodologia da investigação-ação participante na 
pesquisa em Educação do Campo: uma construção 

coletiva do conhecimento 
 

A metodologia da pesquisa na educação se fundamenta no 

acúmulo histórico da construção epistemológica freireana e em seu 

trabalho educativo com os camponeses nas “40 horas em Angicos”, no 

Rio Grande do Norte. Uma experiência que atualiza a produção do 

conhecimento na universidade sobre a possibilidade de “uma ciência 

prudente para uma vida decente”, proposta por Santos (2010), uma 

ciência que valorize os saberes, os contextos e os sujeitos camponeses na 

luta pelo direito à educação e pelo direito de existir em condições dignas.  

Guiados pela “curiosidade epistemológica”, nesta pesquisa, 

retomamos nossa memória e, nela, o legado de Paulo Freire, ao propor, 

por um lado, uma prática educativa alicerçada na luta pela igualdade no 

ato de aprender como base de um projeto educativo emancipador. Por 

outro lado, uma metodologia que superasse o educador explicador, 

dando espaço ao educador dialógico – aquele que perguntando, também 

aprende.  

É a busca pela superação do mito explicador, como propõe 

Rancière, (2017, p. 24): “[...] a explicação é o mito da pedagogia, a 

parábola de um mundo dividido em espíritos sábios e espíritos 

ignorantes, espíritos maduros e imaturos, capazes e incapazes [...]”. Os 

ecos das “40 horas” em Angicos rompem com o paradigma de educação 

dominante, meramente instrutivo e reprodutor das ideias das elites 

dominantes. Ao lançar o olhar educativo dos camponeses sobre sua 

própria realidade, Freire questiona o sistema educacional instrutivo, 

reconstrói o ato de educar e revela as desigualdades sociais como uma 

construção humana. Fala de ciências e não de uma única ciência. 

Falamos de ciências na educação do campo para pensar um novo 

paradigma de educação a partir da perspectiva das classes populares. 
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Sim, porque as elites falam de ciência para justificar os paradigmas 

hegemônicos de dominação e exploração das classes populares – 

expresso pela naturalização da educação tecnicista e profissionalizante, 

e o ensino da alta cultura para as classes dominantes (sociologia, 

filosofia, artes, música). Falamos de ciências para validar os nossos 

conhecimentos, aqueles que nos servem para viver com dignidade, que 

nos tira da invisibilidade, que recoloca o lugar de nosso contexto como 

nosso ponto de partida e nosso ponto de chegada. Porque hoje, mais do 

que nunca, como dizia Franz Fenon, “Os condenados da Terra” têm 

direito de dizer sua palavra e construir seu lugar no mundo. Para isso, 

precisamos construir nossos próprios métodos:  

 

Quebramos uma série de tabus metodológicos. Superamos 

a escola pelo que nós chamamos Círculo de Cultura; o 

aluno, pelo participante de debates; a aula pelo diálogo; o 

programa acadêmico por situações sociológicas 

desafiadoras, que nós pomos diante dos grupos com quem 

debatemos e de quem arrancamos uma sabedoria que 

existe e que é, esta sabedoria, opinativa e existencial do 

povo. (LYRA, 1996, p. 116).  

 

Como camponeses da Educação do Campo e nordestinos, nossos 

caminhos se cruzaram com os trabalhadores rurais de Angicos. Somos a 

força que busca decifrar o infinito, o impossível, onde tudo se cria, recria, 

se transforma, se movimenta, é quantidade, mas, sobretudo, qualidade. 

Não há por que acreditarmos em destino, que estamos predeterminados 

e que a miséria foi o que nos soprou na divisão do mundo, como algo 

natural, mas, sim, uma construção social.  

 Este livro é também parte do sonho de Paulo Freire quando foi 

em Angicos, em 1963, em seu projeto de extensão, cujo objetivo era 

promover a formação humana dos trabalhadores rurais, e não apenas 

alfabetizar. Uma parte desse sonho, hoje, sem dúvidas, se concretiza com 

a chegada dos camponeses na universidade. O sonho de Paulo Freire não 

era apenas levar a universidade aos trabalhadores, mas organizar os 

trabalhadores para democratizar a universidade e transformar a educação 

como obra do protagonismo social dos próprios camponeses.  
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Por isso, essa pesquisa orientou-se pela abordagem qualitativa 

sobre os dados quantitativos com o propósito de alcançar uma leitura em 

perspectiva sobre as condições sociais e educacionais da realidade dos 

camponeses, buscando compreender e atualizar a luta pelo direito à 

educação no ensino superior.  Segundo Melucci (2005, p. 30), “[...] o 

interesse pela pesquisa qualitativa parte dos atores sociais mais sensíveis 

com a sua individualidade e mais sintonizados com a vida cotidiana, eles 

exigem uma prática de pesquisa mais próxima de sua experiência”. A 

leitura da palavra situada no contexto é o que procuramos produzir como 

conhecimento atualizado da realidade. 

A ética da pesquisa também nos remete ao compromisso com a 

visibilidade de metodologias como parte do movimento dinâmico de 

superação da produção tradicional eurocêntrica. Por isso, assumimos a 

ideia de que pesquisa é, antes de tudo, uma opção de anunciar o mundo, 

pronunciando outras possibilidades, outros sujeitos, outros lugares, 

outras experiências e outros modos de produção do conhecimento para 

além do paradigma da ciência moderna. Como analisa Streck (2006, p. 

6):  

 

[...] Antes do domínio de determinadas técnicas, pesquisar 

implica na capacidade de escutar, um escutar denso, 

intenso e (im) paciente. O domínio das técnicas só faz 

sentido dentro desta atitude que Freire qualifica de 

‘curiosidade epistemológica’, sem a qual a competência 

técnica corre o risco de contribuir mais para o aumento dos 

infortúnios do que para a redução dos sofrimentos e das 

misérias da humanidade.  

 

A atualidade da reinvenção da prática educativa, em sua 

amplitude de contextos educativos, exige pensar novos aportes 

epistemológicos e metodológicos. Por isso, quanto ao tipo de pesquisa, 

optamos pela investigação-ação participante, que implica em como 

investigar para transformar. Desse modo, como propõe Borda (1981, p. 

83), 

[...] la Investigación - Acción Participativa no ha sido una 

simple búsqueda de conocimientos. También conlleva una 

transformación en actitudes y valores individuales, en la 
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personalidad y en la cultura, vista como un proceso 

altruista. Tal puede ser el sentido más profundo de la 

I(A)P como proyecto histórico. 

 

A opção pela investigação-ação participativa coloca em questão 

a relação de hierarquia proclamada pela ciência hegemônica sujeito-

objeto, restituindo os sentidos de interconhecimento a partir da dimensão 

sujeito-sujeito. Isso pressupõe que a própria ação no processo de 

investigação é um instrumento educativo dos sujeitos, uma vez que 

problematiza a pesquisa enquanto prática social, propondo uma releitura 

das formas de investigação. Nesse sentido, a pesquisa inicia com o 

processo de inquietação dos pesquisadores ao tentar compreender perfil 

e as dimensões socioeducacionais dos discentes da LEdoC. Essa 

interpelação nos provoca para realização de uma investigação-ação com 

a elaboração de um projeto de pesquisa com apoio financeiro da UFPI. 

A pesquisa foi uma construção coletiva em processos na coleta e 

produção de dados. 

Na primeira etapa, adotamos o questionário enquanto recurso 

metodológico que melhor serviu para dialogar com todos os estudantes 

matriculados na LEdoC/CPCE à época do estudo. Aplicamos 185 

questionários, atualmente, de acordo com o Sistema Integrado de Gestão 

de Atividades Acadêmicas (SIGAA)8, temos 231 estudantes 

matriculados9. Essa diferença se deu em decorrência do período que 

abarcou a aplicação do questionário até a sistematização10 e publicação 

dos dados ter uma turma ingressa no processo seletivo de 2018 (turma 

2019). Mais uma turma irá ingressar no vestibular de 2019 (turma 2020). 

Nos vestibulares para as LEdoCs da UFPI ingressam uma leva de 60 

graduandos em cada campus (todos os estudantes aprovados ingressam 

                                                           
8 O SIGAA é um ambiente virtual em que estudantes, técnicos e professores da UFPI 

administram as demandas acadêmicas. 
9 Consulta realizada em 16 jan. 2020. 
10 Agradecemos ao Prof. Dr. Artur Mendes Medeiros (Núcleo de Pesquisa, Ensino e 

Extensão em Estatística e Melhoramento - UFPI/CPCE) e ao Prof. Me. David 

Gonçalves Borges (LEdoC/CPCE) pelas orientações no tocante à tabulação e 

organização estatística dos dados.  
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no primeiro semestre), totalizando a entrada de 240 estudantes das 

LEdoCs de todos os campus da UFPI. 

Para fundamentação metodológica necessária à aplicação do 

questionário, adotamos os pressupostos apresentados por Gil, os quais 

apresentam essa ferramenta de pesquisa como “[...] técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas etc” (1999, p. 128). Pela quantidade 

de discentes envolvidos na pesquisa, acreditamos que a ferramenta 

questionário foi a que melhor se enquadrou à natureza da pesquisa, uma 

vez que não teríamos condições materiais, nem tempo hábil para analisar 

uma quantidade expressiva de dados oriundos de entrevistas11, fossem 

elas estruturadas ou semiestruturadas.  

Na segunda etapa, atrelamos o processo de construção do 

questionário à realização de um grupo focal com cinco alunos e três 

professores da LEdoC/CPCE, respectivamente – cujo objetivo era 

balizar a elaboração das questões que compuseram o questionário, 

clarificando se elas contemplavam ou não as problemáticas que 

achávamos fundamentais para o estudo. Metodologicamente, um grupo 

focal, de acordo com Trad, caracteriza-se “[...] como uma técnica de 

pesquisa qualitativa, derivada das entrevistas grupais, que coleta 

informações por meio das interações grupais” (2009, p. 780). Para 

realização do grupo focal, tivemos a figura da moderadora, responsável 

por mediar a conversa entre os sujeitos, e do observador, incumbido de 

observar o comportamento e mais manifestações que considerasse 

pertinentes durante a conversa do grupo. 

Na terceira etapa, após a realização do grupo focal, testamos o 

questionário com os estudantes presentes nesta atividade, a fim de 

averiguar a eficiência das questões, visando também obter sugestões de 

novas questões relevantes para compreender as demandas e as vivências 

                                                           
11 Sobre a entrevista como técnica de pesquisa qualitativa, consultar Gil (1999). 
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educacionais dos estudantes, retirando, acrescentando e adaptando os 

questionamentos até então expostos.  

Na quarta etapa, realizamos a aplicação dos questionários em 

cada turma/período do curso de Licenciatura em Educação do Campo 

(CPCE), etapa que foi seguida do desenvolvimento do processo de 

organização e sistematização dos dados. Para isso, optamos pela 

construção de quadros e tabelas como instrumentos de síntese dos dados 

quantitativos. 

Na quinta etapa, socializamos os dados com discentes e docentes, 

através de ação-participante com a realização de um seminário de 

pesquisa visando debater com estudantes, gestores acadêmicos do CPCE 

e professores da LEdoC. Com esse seminário, criamos um canal de 

partilha entre todos os sujeitos que participaram da pesquisa e que estão 

no cotidiano acadêmico da LEdoC/CPCE. Ouvimos críticas, sugestões e 

apontamentos que serviram para a fundamentação das ideias e questões 

agora apresentadas. 

A realização desse seminário se deu no ano de 2018. 

Desejávamos terminar a escrita deste livro neste mesmo ano, contudo, 

muitas demandas acadêmicas e da atuação em defesa da educação, em 

razão dos ataques à universidade e à educação do campo, dividiram 

nossas atenções. A LEdoC é um curso que chama os sujeitos à 

participação política engajada e consciente da posição ocupada nas 

instâncias de disputas por projetos de educação e sociedade. 

Consequentemente, ser docente-pesquisador da LEdoC significa estar 

para além do produtivismo propagado no interior das universidades 

brasileiras, sendo necessário perpetuar uma prática científico-acadêmica 

que articule saberes populares e conhecimento científico, política e 

ciência, vida e ideias, cultura acadêmica e cultura camponesa em 

processos de emancipação social camponesa. 

Na sexta etapa, iniciamos a análise dos dados quantitativos, 

procurando desvelar as condições socioeducacionais expressas pelos 

números, cuja lógica analítica dos percentuais encobre as realidades 

sociais de desigualdades. Para essa construção, articulamos as questões 

da realidade da LEdoC advindas do processo histórico vivido pelos 
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sujeitos da pesquisa, incluímos as análises apresentadas pelos discentes 

no grupo focal, que expressam opiniões e leituras do contexto 

universitário e do contexto social. Essa articulação entre os dados de 

campo, as análises do grupo focal, os fundamentos teóricos reforçam a 

problematização dos dados12 nas questões centrais que envolvem o 

cotidiano dos discentes da LEdoC. 

Cientes disso, essa pesquisa adquire relevância por se tratar do 

primeiro material que traz informações criticamente sistematizadas sobre 

o perfil social e educacional dos discentes da LEdoC/CPCE, que, em 

perspectiva, poderá reverberar na prática educativa de discentes e 

docentes das LEdoCs, assim como auxiliar a UFPI no árduo processo13 

de institucionalização dessa licenciatura. O que estamos chamando de 

perfil socioeconômico e educacional diz respeito ás informações 

relacionadas com as peculiaridades econômicas, sociais, culturais e 

educacionais dos discentes da LEdoC/CPCE, manifestadas via dados 

relacionados com o gênero, estado civil, identidade étnica, renda pessoal 

e familiar, anos de conclusão dos ensinos fundamental e médio, tipos de 

escola em que estudou, dificuldades de aprendizagem, grau de 

envolvimento com o curso, profissão e escolaridade dos pais – dentre 

outros.  

A elaboração desse perfil subsidiará a compreensão das 

singularidades dos graduandos dessa licenciatura, principalmente 

porque, no cotidiano acadêmico, temos observado certa dificuldade de 

adaptação por parte dos discentes à rotina universitária. Isso acontece em 

decorrência da universidade ter sido (e ainda é) um espaço elitista, 

restringindo a entrada da classe trabalhadora. Daí, outra contribuição 

trazida por esta pesquisa, é a de poder manifestar-se com o fomento de 

propostas que reconfigurem a organização e política acadêmica, 

adaptando-a, também, às necessidades campesinas, fazendo valer, com 

                                                           
12 Resguardamos a identidade dos estudantes com a utilização de nomes fictícios.  
13 Trata-se de um árduo processo, porque as LEdoCs, na UFPI, enfrentam 

problemas de várias naturezas em na sua institucionalização, seja de ordem 

burocrática, infraestrutural, falta de compreensão da filosofia do curso por parte de 

alguns órgãos da gestão universitária, etc. 



- 37 - 

isso, o papel social da universidade na democratização do ensino 

superior e da ciência. Importantes contribuições diante do atual cenário 

de adensamento das desigualdades educacionais e da precarização da 

universidade e do ensino público promovido pelo atual governo 

federal14.  

Desse modo, apresentamos uma síntese da perspectiva 

epistemológica e metodológica da pesquisa, que aposta no 

fortalecimento da pedagogia do oprimido e na produção de uma filosofia 

da libertação dos camponeses como obra do protagonismo de suas lutas 

contra as desigualdades socioeducacionais, oriundas de um processo de 

naturalização de suas condições sociais. Este livro representa nosso 

direito de ter vida própria na construção epistemológica a partir de outros 

saberes, outros contextos e outros sujeitos do conhecimento fora da 

lógica do conhecimento racional e totalitário norte-eurocêntrico. Como 

latino-americanos e ameríndios, apostamos no direito de ser e dizer a 

nossa palavra como sujeitos do mundo. 

 

 

  

                                                           
14 Na atual conjuntura política brasileira, o debate em torno da mercantilização da 

educação voltou a se tornar mais pulsante em decorrência de o MEC ter apresentado 

recentemente o Programa de Autonomia Financeira da Educação Superior, Future-se. 

Para maiores informações, consultar a página http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-

noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/78351-perguntas-e-respostas-do-

future-se-programa-de-autonomia-financeira-do-ensino-superior (acessada pelos 

pesquisadores em 06 set. 2019, às 10h04min).  



- 38 - 

CAPÍTULO 3 
 

O perfil socioeconômico dos discentes da LEDOC 
(CPCE): marcas das desigualdades educacionais e 

sociais no campo 
 

O ato de pesquisar é um ato político e educativo. Pesquisar é 

pronunciar leituras da realidade, problematizar a necessidade de 

transformá-la e, ao mesmo tempo, apontar possibilidades de ideias 

alternativas na produção do conhecimento, pois “[...] todas as pesquisas 

contribuem para um acúmulo de conhecimentos que em certo momento 

pode permitir passos maiores ou a descoberta de caminhos alternativos 

na compreensão da realidade” (STRECK, 2010, p. 3). Por isso, ao 

pesquisar o perfil dos estudantes do curso de Licenciatura em Educação 

do Campo do Campus Cinobelina Elvas (CPCE) da Universidade 

Federal do Piauí (UFPI), pretendemos discutir os dados que apontam sua 

realidade socioeducacional e, em progressão, analisar as contradições, as 

dificuldades e os desafios colocados na luta pelo acesso à universidade e 

pela permanência nela por parte dos camponeses.  

Esta pesquisa nos faz pensar sobre o longo processo de luta pela 

afirmação profissional que vai se construindo em muitos lugares de 

sociabilidade, e, sem dúvidas, a universidade ainda continua sendo um 

lugar fundamental nessa construção. Quando pergunta Snyders (1995) 

sobre a possibilidade de ser feliz na universidade, o autor argumenta que, 

“[...] apesar de tudo, para muitos jovens esses poucos anos de 

universidade constituem um período crucial, a expectativa e depois a 

descoberta dessa cultura, desses ensinamentos [...] obter um título, 

formar-se em uma profissão é um raro período de alegria” (p. 8-9). Ou 

seja, a universidade é um lugar de afirmação de identidade. 

Vale destacar que os cursos de Licenciatura em Educação do 

Campo, no Brasil, têm apenas 12 anos de existência. Portanto, é um 

processo recente da expansão da universidade, como afirma Molina: 
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A experiência da oferta das Licenciaturas em Educação do 

Campo (LEdoC) completa dez anos de execução em 2017. 

A realização dessa política de formação docente, 

conquistada a partir da luta dos movimentos sociais, tem 

sido acompanhada de um intenso processo de investigação 

e sistematização das concepções e práticas formativas por 

ela propostas. (2017, p. 588). 

 

Esses cursos de licenciatura representam a luta dos trabalhadores 

do campo pelo direito ao latifúndio do saber (ARROYO, 2015) e pelo 

acesso ao conhecimento científico. A pesquisa sobre o perfil discente da 

LEDOC (CPCE) representa uma tentativa de apresentar quem são os 

sujeitos do campo no sul do Piauí, algumas particularidades de suas 

trajetórias educacionais, sua luta pela permanência na universidade e os 

desafios em equilibrar a vida entre o campo e a cidade, já que grande 

parte das universidades se localiza em grandes centros urbanos. 

Os dados revelam contextos, sujeitos, relações de gênero, 

situação de renda, configurações familiares, processos de exclusão social 

e educacional, déficit educacional, identidade, etnia, raça e diversidade, 

além das questões como condições de moradia, escolaridade e de 

permanência na universidade como lugar comum que também pertence 

aos sujeitos do campo. Desse modo, neste capítulo, iremos abordar 

alguns aspectos socioeconômicos do que estamos chamando de perfil 

dos estudantes da LEDOC/CPCE.  

A abordagem qualitativa e a investigação-ação participante 

fundamentaram a concepção desta pesquisa, levando em consideração 

“[...] a compreensão dos fenômenos nas suas especificidades históricas e 

pela interpretação intersubjetiva dos eventos e acontecimentos. Esse 

novo procedimento foi sendo conhecido como método qualitativo” 

(GAMBOA, 2003, p. 396-397). Sabemos que os dados quantitativos, por 

si só, não são suficientes para a interpretação das realidades vividas pelos 

discentes, por isso nossa preocupação em qualificar a análise dos dados, 

aproximando-os dos contextos em que esses sujeitos estão inseridos. 

Essa leitura qualitativa foi se constituindo nas experiências em sala de 

aula e nas atividades de pesquisa e extensão desenvolvidas em parceria 

com os estudantes e os professores da LEDOC (UFPI/CPCE).  
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Iniciando a apresentação e a problematização dos dados, na 

Tabela 1, trazemos informações relacionadas ao gênero declarado pelos 

discentes da LEDC/CPCE que participaram da pesquisa. Podemos 

observar que o contingente de alunas que declararam pertencer ao gênero 

feminino é maior comparado a estudantes que manifestaram a identidade 

masculina: 

 

Tabela 1 - Gênero dos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Gênero 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Feminino 136 74% 

Masculino 49 26% 

Outro 0 0% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Para a elaboração e a interpretação dos dados trazidos na Tabela 

acima, dialogamos com o conceito de gênero, compreendendo-o como 

construção sociocultural, e não restrito a uma natureza biológica 

(HEILBORN, 2002) – daí o acréscimo da alternativa “outro” no 

questionário, justamente pela compreensão de que a identidade de gênero 

se forma por meio das relações sociais e culturais que os sujeitos 

estabelecem entre si, transcendendo, dessa forma, o formato da genitália 

(embora nenhum participante da pesquisa tenha assinalado tal opção). 

Mais da metade do alunado da LEDOC/CPCE declarou possuir o gênero 

feminino, ou seja, grande parte do público dessa licenciatura é composto 

por mulheres. Historicamente, a formação de professores da Educação 

Básica foi ocupada, em sua maioria, pelas mulheres, como afirma Vianna 

(2002, p. 85): “[…] desde o século XIX, pouco a pouco os homens vão 

abandonando as salas de aula nos cursos primários, e as escolas normais 

vão formando mais e mais mulheres”. Essa realidade na Educação do 

Campo se confunde com a presença feminina nos cursos de Pedagogia e 

de formação de professores. 
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A formação do docente da Educação Básica enquanto papel 

feminino, sobretudo das séries iniciais, foi fruto de um processo histórico 

oriundo de transformações culturais e sociais – esse espaço era reservado 

aos homens. Embora entendamos que o papel da LEDOC transcenda a 

formação de professores para atuar na Educação Básica, ela também 

cumpre tal função – daí a relação feita com a histórica formação de 

professores e o alto percentual feminino da LEDOC/CPCE.  

Acreditamos também que esses 74% das estudantes com gênero 

feminino tenham se dado em decorrência de a proposta pedagógica do 

curso se caracterizar pela Pedagogia da Alternância – Tempo 

Universidade e Tempo Comunidade –, sendo as aulas do Tempo 

Universidade concentradas, facilitando a vinda e a permanência das 

estudantes na universidade: “[...] o método de alternância, como o 

próprio nome esclarece, estrutura-se em períodos de tempo em que os 

educandos(as) passam no centro de formação (ou universidade) 

alternados com outros períodos de tempo em que eles permanecem na 

comunidade (ou assentamento) de origem” (MEDEIROS, 2013, p. 13). 

Pelos dados, a proposta pedagógica com aulas concentradas possibilita 

maior participação de mulheres do campo no Ensino Superior, o que 

aponta a necessidade de alternativas pedagógicas contextualizadas com 

a realidade dos sujeitos do campo e os seus modos de vida como 

condição de erradicação do analfabetismo no campo e ampliação do 

acesso à universidade. 

Em se tratando do estado civil, podemos observar na, Tabela 2, 

um número expressivo de estudantes que afirmaram estar solteiros – 

embora esse valor esteja aproximado da opção casado. 
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Tabela 2 - Estado civil dos estudantes da LEDOC/CPCE 

Estado Civil 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Solteira/o 92 51% 

Casada/o 71 39% 

Divorciada/o 2 1% 

União estável 15 8% 

Total 18015 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

A estrutura familiar no meio rural foi, historicamente, formada 

por um número grande de integrantes, ou seja, os jovens se casavam cedo 

e tinham muitos filhos, sendo o homem o principal provedor do sustento 

financeiro da família: “Os homens ‘pertenciam’ à esfera pública, pois 

desempenhavam de forma predominante o papel de provedor da família, 

e as mulheres ‘pertenciam’ à esfera privada, uma vez que o cuidado do 

lar funcionava como atividade de contrapartida dado o sustento 

financeiro do marido” (SOUSA; GUEDES, 2016, p. 123). A 

reconfiguração do padrão familiar no Brasil, sobretudo no final do século 

XX, significou acesso das mulheres ao mercado de trabalho, maior nível 

de escolaridade, participação na esfera pública com a luta por direitos de 

igualdade de gênero, de modo que as mulheres conquistaram um 

caminho para a autonomia financeira diante dos homens. 

Com esses avanços na vida pública, as mulheres assumem o 

sustento financeiro do núcleo familiar. Essa mudança vai alterar 

profundamente a formação da família no campo e na cidade, com 

estruturas familiares menores. Alves e Dayrell (2015), ao realizarem um 

estudo sobre os jovens rurais e seus projetos de vida, analisa: “Há ainda 

a recusa da maternidade/paternidade, por terem exemplos de colegas ou 

mesmo de familiares que foram pais/mães cedo ou de forma não 

                                                           
15 O valor total de estudantes que participaram desta pesquisa foi 185, mas serão vistos 

em algumas tabelas valores totais próximos de 185. Isso se deu em decorrência de 

alguns estudantes deixarem questões em branco ou respondidas fora do padrão 

orientado pelos pesquisadores. 
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planejada, o que eles veem como a última opção para suas vidas. Outro 

projeto recusado, nesse caso pelas meninas, é o de casar e se tornar dona 

de casa” (p. 385). A recusa a esse projeto de vida é uma alternativa à 

superação do modo como as mulheres no meio rural vivem, em situações 

cotidianas de dominação e secundarização de seu projeto de vida para 

girar em torno do projeto do homem: 

 

A posição de subordinação da mulher na zona rural se 

assenta na divisão sexual do trabalho que se caracteriza na 

economia rural, assim como nas relações familiares de 

caráter patriarcal. Há dificuldade das próprias mulheres 

reconhecerem-se como trabalhadoras e produtoras, 

associadas, quase sempre, à situação de pobreza e exclusão 

em que vivem. (NETO, et. al, 2016, p. 58). 

 

Certamente, a presença das mulheres na esfera pública vai 

contribuir para uma nova concepção de estrutura familiar e relação com 

o mundo do trabalho, com influência nas novas gerações de jovens. Esse 

cenário explica porque os jovens do campo escolhem pela abreviação de 

sua vida de solteiro, ou seja, os sujeitos do campo passaram a se casar 

mais tarde e a constituir famílias menores. 

Acreditamos que o número de estudantes divorciados é um pouco 

maior do que o que foi apresentado nos dados (1%), mas esse valor deixa 

de aparecer na Tabela em decorrência de os sujeitos não estarem 

legalmente divorciados, o que influiu na resposta dada. Assim, o baixo 

percentual de divorciados pode ter se dado em decorrência de os 

indivíduos das classes populares terem mais dificuldade no acesso à 

justiça, permanecendo, do ponto de vista legal, casados, mas separados 

do cotidiano do lar. 

  



- 44 - 

Na Tabela 3, temos informações relacionadas à faixa etária dos 

estudantes:  

 

Tabela 3 - Idade dos estudantes da LEDOC/CPCE em 31 de dezembro 

de 2018 

Idade 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Entre 18 e 28 anos 92 51% 

Entre 29 e 39 anos 61 34% 

Entre 40 e 50 anos 25 14% 

Entre 51 e 65 anos 4 1% 

Total 182 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Mais da metade dos discentes da LEDOC/CPCE que 

participaram da pesquisa possuem menos de 30 anos: 51% afirmaram ter 

entre 18 e 28 em 31 de dezembro de 2018. Segundo Sampaio (2009), a 

legislação educacional vigente apresenta o período adequado para cursar 

o Ensino Médio entre 15 e 17 anos, adentrando ao Ensino Superior ou à 

realidade trabalhista aos 18 anos.  Parte do alunado da LEDOC/CPCE 

está dentro da faixa etária indicada pela legislação. Todavia, esse mesmo 

percentual também traz consigo o atraso para ingresso dos sujeitos do 

campo na graduação, uma vez que ele congrega indivíduos com 19 até 

28 anos de idade.  

As consequências das desigualdades educacionais entre os 

sujeitos do campo interpelam as políticas de inclusão educacional, uma 

vez que o percentual de 48% do alunado da LEDOC/CPCE se encontra 

na faixa etária de 29 e 50 anos, ou seja, fora do padrão idade-série de 

escolarização. Ao mesmo tempo, isso releva como os sujeitos do campo 

foram excluídos do acesso ao conhecimento científico próprio do Ensino 

Superior, sendo a universidade, com isso, um sonho tardio.  

Com o processo de fechamento das escolas básicas do campo, 

esse cenário de exclusão é aprofundado, estando a realidade educacional 

no território rural marcada por “[...] unidades educacionais deterioradas, 
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pessoal pouco qualificado, baixa quantidade de equipamentos e de 

material pedagógico, escolas sem energia elétrica e água potável, etc” 

(SANTOS, 2018, p. 186). À medida que o alunado da LEDOC/CPCE é 

composto por filhos de trabalhadores rurais, maior é a possibilidade de 

existir a distorção idade-série entre alunos oriundos do campo. 

Sobre a identidade étnica, podemos observar, na Tabela 4, que 

mais de 60% dos estudantes que participaram da pesquisa afirmaram se 

identificar como pardo: 

 

Tabela 4 - Identidade étnica dos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Identidade étnica 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Pardo 124 67% 

Preto 43 23% 

Branco 10 5% 

Amarelo 3 2% 

Indígena 2 1% 

Preto e indígena 2 1% 

Moreno 1 1% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Entendemos que o elevado percentual de pardos se deu pela fuga 

da condição subalterna do indivíduo preto, a qual se manifesta como 

racismo, conforme expressa Ferreira (2002, p. 75): “Em função da 

desvalorização da pessoa negra, os afrodescendentes tendem a introjetar 

a visão dominante de mundo branco, visto como superior. Em 

decorrência, tendem a desvalorizar o mundo negro ou assumirem como 

insignificante para suas vidas o fato de serem afrodescendentes [...]”. É 

provável que a escolha pela identidade parda seja uma negação e uma 

desvalorização da descendência afro, o que é fruto da supervalorização 

da cultura branca. Se não houvesse a opção parda, acreditamos que o 

percentual de negros se manteria, aumentando apenas a variação de cores 

que os sujeitos adotariam como suas. Esse comportamento está 
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relacionado ao fenômeno do colorismo, uma vez que existem 

diferenciações socioculturais entre as classificações sociais assumidas 

(preto, branco, negro). De acordo com Santana (2018, p. 8), 

 

Colorismo significa, de maneira simplificada, que as 

discriminações dependem também do tom da pele, da 

pigmentação de uma pessoa. Mesmo entre pessoas negras 

ou afrodescendentes, há diferenças no tratamento, 

vivências e oportunidades, a depender do quão escura é sua 

pele. Cabelo crespo, formato do nariz, da boca e outras 

características fenotípicas também podem determinar 

como as pessoas negras são lidas socialmente. Pessoas 

mais claras, de cabelo mais liso, traços mais finos podem 

passar mais facilmente por pessoas brancas e isso as 

tornaria mais toleradas em determinados ambientes ou 

situações.  

 

Todos os traços fenotípicos dos sujeitos interferem no tratamento 

social que lhes será dado – daí os empecilhos culturais e políticos 

relacionados à identidade preta, negra, parda. Mesmo com tal realidade, 

o segundo maior valor entre os dados da pesquisa foi o de estudantes que 

se assumem como pretos (23%), seguido por apenas 5% de alunos 

autoconsiderados brancos. Com essas informações, podemos identificar 

que a LEDOC é um curso que inspira os discentes a assumirem suas 

identidades campesina e negra, inclusive com a presença de estudantes 

remanescentes de comunidades quilombolas.  

Historicamente, os sujeitos da área rural sofreram, e ainda 

sofrem, com diversos tipos de expropriação (WELCH, 2012; 

CALDART, 2012) – cognitiva, econômica, cultural –, e tal privação 

também está associada à condição étnica dos sujeitos do campo, pois 

muitos negros serviram como mão de obra nas grandes propriedades 

rurais. Consequentemente, o considerável número de estudantes pardos 

e pretos na LEDOC/CPCE confirma a condição sócio-histórica 

subalterna dos camponeses, sendo possível afirmar que o curso vem 

cumprindo seu papel social por meio da democratização do 

conhecimento científico mediante o ingresso desses sujeitos na 

Universidade.  
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Outro aspecto sociocultural importante na delineação do perfil 

dos estudantes da LEDOC/CPCE é a orientação religiosa, informação 

expressa na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Religiões dos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Religião 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Católica 113 62% 

Protestante 41 23% 

Não possui 25 14% 

Adventista do Sétimo Dia  1 1% 

Umbanda 1 1% 

Testemunha de Jeová 1 1% 

Total 182 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Como já era esperado, as religiões de matrizes cristãs 

apresentaram maior representatividade, sendo 62% de católicos e 23% 

de protestantes. O percentual de católicos pode estar agrupado aos 

religiosos que se consideram como católicos não praticantes, tendo 

escolhido essa alternativa por se identificarem com a religião cristã 

Católica e/ou para evitarem dizer que não possuem religião. Os 

estudantes alocados na alternativa “não possui” expressaram não seguir 

religião alguma, embora manifestaram exercer uma religiosidade 

inespecífica: “acreditar em Deus”, “ter fé” – sem necessariamente 

possuir vínculo institucional e dogmático com alguma religião. 
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Com relação aos processos de deslocamento entre comunidade e 

universidade, na Tabela 6, apresentamos as distâncias entre os 

municípios de origem dos estudantes e a UFPI/CPCE. 

 

Tabela 6 - Distâncias entre os municípios de origem dos estudantes da 

LEDOC/CPCE e a UFPI/CPCE 
 

Distâncias em km 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Entre 1km e 25 km 58 32% 

Entre 26km e 50 km 54 29% 

Entre 51km e 75 km 19 10% 

Entre 76km e 100km 20 11% 

Entre 101 km e 

200km 

 

29 

 

16% 

Entre 201km e 

300km 

 

3 

 

2% 

Total 183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Apenas 32% dos participantes da pesquisa apontaram que 

residem entre 1km e 25km da UFPI/CPCE. Essa distância pode se 

caracterizar como zona urbana, porque se aproxima da cidade de Bom 

Jesus, local onde se encontra o Campus. Sabendo disso, 68% dos 

discentes da LEDOC/CPCE advém da zona rural, porque, à medida que 

as distâncias entre os municípios dos discentes e a UFPI/CPCE vai 

aumentando, a origem do estudante pode ser classificada como 

pertencente a uma comunidade rural. 

A distância entre a universidade e a comunidade continua sendo 

um limitador para o maior número de alunos da LEDOC. A melhoria no 

alojamento estudantil durante o tempo universidade é uma das 

alternativas que pode contribuir com o aumento do número de matrícula 

dos alunos que residem nas localidades mais distantes, porque durante o 

tempo universidade muitos estudantes ficam alojados no entorno da 

Universidade: casas alugadas, residências de parentes e amigos, bem 
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como nos dormitórios oferecidos pela UFPI. Contudo, esses alojamentos 

não atendem de forma satisfatória aos estudantes em condições de 

dignidade no exercício da vida acadêmica16. 

Na Tabela 7, trazemos a divisão das zonas rural e urbana 

apontada pelos estudantes, de acordo com seus locais de moradia: 

 

Tabela 7 - Zonas em que os estudantes da LEDOC/CPCE residem 
 

Zonas 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Zona urbana 103 57% 

Zona rural 79 43% 

Total 182 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O número de estudantes que declararam residir na zona urbana 

(57%) foi maior que os residentes na zona rural (43%). Contudo, é 

importante aproximar esses dados das informações trazidas na Tabela 6, 

na qual 68% dos discentes que participaram da pesquisa afirmam residir 

a uma distância da universidade que varia entre 26km a 300km, o que 

aponta para um grande percentual de estudantes oriundos da zona rural. 

Essa contradição representa a própria compreensão dos participantes da 

pesquisa do que seja urbano e rural. É possível que os estudantes, mesmo 

morando no perímetro rural, isto é, comunidades ou povoados, apesar de 

essas localidades fazerem parte do município sede (zona urbana), não se 

descaracterizam enquanto zona rural do município sede (zona urbana), 

por exemplo: comunidade rural de Piripiri do município de Teresina.  

A configuração de uma localidade como urbana ou rural é 

plástica, pois depende dos pressupostos geográfico-sociais utilizados 

para incutir tal classificação, o que envolve determinada perspectiva 

teórica na leitura do espaço, a presença de certos equipamentos sociais 

capazes de classificá-lo como urbano, rural ou até mesmo “rurbano”. 

                                                           
16 Mais dados relacionados a condições de alojamento oferecidas pela UFPI podem ser 

observadas no Quadro 8. 
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Sobre o conceito de “rurbano”, aponta Souza (2009, p. 182): “[...] 

independente de quais sejam os significados atribuídos ao rurbano [...] 

[seu conceito apresenta-se] como a configuração entre os modos de vida 

rural e urbano”. A disposição de determinada localidade como “rurbana” 

pressupõe encontrar nela elementos que remetam às realidades rurais e 

urbanas. 
Sabemos que a UFPI de Bom Jesus está localizada no sul do 

Piauí, aproximadamente a 630km da capital Teresina. Os alunos da 

LEDOC são oriundos dos municípios que englobam comunidades, 

povoados e assentamentos que, a depender do referencial, podem ser 

classificados como urbanos ou rurais. Somente a Lei do Perímetro 

Urbano não é suficiente para explicar os complexos processos 

socioeconômicos e espaciais da expansão da rede urbana no Brasil. 

 

Nas abordagens clássicas, o rural tem sido classificado 

como o espaço da agricultura, em oposição ao urbano, tido 

como o espaço da indústria. Para além de ser o espaço da 

agricultura, as outras características atribuídas ao rural são: 

a relação direta dos seus habitantes com a natureza, a baixa 

densidade populacional e o interconhecimento entre os 

seus habitantes. As abordagens clássicas situam o rural 

relativamente ao urbano de duas maneiras: como oposição 

campo-cidade e como um continuum rural-urbano. A 

perspectiva do continuum foi sistematizada por R. 

Redfield (1960), que propõe três tipos ideais de sociedade: 

pequenas comunidades, sociedades camponesas e 

sociedades urbanas. (RODRIGUES, 2014, p. 432, grifos 

do autor). 

 

Consequentemente, o índice de estudantes que declararam residir 

na zona urbana foi mais elevado porque eles estão vindo das localidades 

do sul do Piauí com maior população e equipamentos sociais, mas isso 

não significa que eles residem em locais caracterizados como urbanos. 

Na Tabela 8, podemos averiguar os municípios em que os estudantes 

residem: 
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Tabela 8 - Municípios em que os estudantes da LEDOC/CPCE residem 
 

Municípios 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Bom Jesus 50 27% 

Currais 30 16% 

Santa Luz 28 15% 

Redenção 21 12% 

Cristino Castro 14 8% 

Alvorada do 

Gurguéia 
10 5% 

Colônia do Gurguéia 6 3% 

Curimatá 5 3% 

Júlio Borges 5 3% 

Palmeira do Piauí 3 2% 

Baixa Grande do 

Ribeiro 
2 1% 

Gilbués 2 1% 

Monte Alegre do 

Piauí 
2 1% 

Guaribas 1 1% 

Santa Filomena 1 1% 

Eliseu Martins 1 1% 

Cajazeiras 1 1% 

Total 182 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Como podemos verificar, 78% dos estudantes da LEDOC estão 

concentrados nos municípios de Bom Jesus, Currais, Cristino, Santa Luz, 

Redenção, os quais estão no perímetro urbano – são municípios sede, 

mas com muitas comunidades e povoados rurais em seu entorno. À 

medida que a distância entre a UFPI/CPCE e o município dos estudantes 

vai aumentando, menor é a quantidade de alunos daquela localidade 

cursando a LEDOC, ou seja, a distância geográfica ainda é um fator de 

exclusão educacional. E, quanto menor é a distância entre a UFPI/CPCE 
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e a residência do estudante, maior o quantitativo estudantil daquele 

município matriculado. Isso indica que as condições de deslocamento 

são fundamentais para a entrada, a permanência, a continuidade e a saída 

desses estudantes do curso.  

Para melhor apresentarmos o lugar de origem dos estudantes, 

procuramos identificar, no Quadro 1, as comunidades, os povoados, as 

localidades e os assentamentos dos discentes da LEDOC/CPCE:  

 

Quadro 1 – Comunidades, povoados e assentamentos dos discentes da 

LEDOC/CPCE 
 

Local de residência Valor absoluto 

Trombeta 3 

Taboca 3 

Lagoa do Mocambo 1 

Baixão do Eusébio 1 

Formosa 1 

São Marcos  4 

Palestina 1 

Belo Ar 1 

Cajazeira 1 

Baixão das Ovelhas 1 

Santa Fé 1 

Japecanga 2 

Riacho dos Cavalos 2 

Brejo da Conceição 9 

Piripiri 3 

Livramento 1 

Brejo da Lagoa 1 

Angical 1 

Buriti Seco 1 

Gruta Bela 1 

Pau de Pente 1 

Lourenço 3 

Pará Batins 3 

Altos 1 
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São José 1 

Umburana 1 

Laranjeira  1 

Vaqueta 1 

Pedras 1 

Taquari 1 

Barra de Santana 3 

Boa Vista 1 

Santo Antônio 2 

Alto Alegre 1 

Barra Verde 1 

São José 1 

Brejão dos Aipins 2 

Corrente dos Matões 2 

Várzea Grande 1 

Ferinha 2 

Ema 1 

Lagoa Grande 1 

Terçado 1 

São Francisco 1 

Total 75 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Considerando os dados relacionados ao lugar em que residem no 

município, 41% dos discentes responderam que moram em um povoado, 

uma localidade ou uma comunidade do município sede da cidade, pois 

cada cidade tem sua zona rural. Os dados ainda revelam que os demais 

57% moram nas cidades sede: Bom Jesus, Cristino Castro, Currais, 

Redenção. Portanto, na área urbana, se consideramos as demais cidades 

em relação a Bom Jesus, podemos identificar um percentual maior de 

discentes da zona rural, confirmando os dados apresentados na Tabela 7. 

Passada essa discussão sobre o local de moradia, apresentamos 

na Tabela 9 informações sobre a quantidade de filhos por estudante da 

LEDOC/CPCE: 
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Tabela 9 - Quantidade de filhos por estudante da LEDOC/CPCE 
 

Quantidade de filhos 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Nenhum filho 94 51% 

Um filho 26 13% 

Dois filhos 29 16% 

Três filhos 30 17% 

Quatro filhos 4 2% 

Seis filhos 2 1% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 51% dos alunos aponta não possuir filho. Esse 

dado dialoga com as informações trazidas nas Tabelas 2 e 3, que indicam 

o estado civil e a idade dos estudantes, respectivamente: mais de 50% 

declararam estar solteiros e com idade entre 18 e 28 anos. Outra 

contextualização possível acerca dessa quantidade de filhos está 

relacionada com a nova configuração familiar no campo, com menor 

número de filhos. Contudo, ainda existe uma porcentagem significativa 

de discentes da LEDOC/CPCE que são mães e pais de família: 49%. Essa 

é a quantidade de estudantes que tentam equilibrar estudo com 

maternidade/paternidade, contexto que em um passado recente era 

impossível, sobretudo para mulheres do campo.  

Acreditamos que o fato de as aulas do tempo universidade serem 

concentradas, em decorrência do modelo de alternância adotado pela 

LEDOC/CPCE17, facilita que estudantes com filhos consigam dar 

continuidade à Licenciatura. Porém, essa característica não exclui a 

presença de um responsável que cuide do filho enquanto o discente cursa 

                                                           
17 Atualmente, todas as LEDOCs da UFPI adotam uma metodologia de alternância em 

que os estudantes assistem a aulas teórico-práticas em aproximadamente 45 dias, depois 

retornam para suas respectivas comunidades para desenvolver as atividades referentes 

ao tempo comunidade – culminando com a disciplina Seminário Integrador. Para 

maiores informações, consulte as versões dos Projetos Pedagógicos do Curso (2013; 

20[...]). 
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o tempo universidade. Na Tabela 10, temos dados que expressam o 

responsável pelos filhos dos discentes da LEDOC durante o tempo 

universidade: 

 

Tabela 10 - Responsáveis pelos filhos dos estudantes da 

LEDOC/CPCE durante o tempo universidade 
 

Responsável 

Quantitativo de estudantes que declaram 

possuir filhos 

Absoluto Percentual 

Familiares 66 72% 

Sozinhas/os 20 22% 

Cuidador/a 5 6% 

Total 91 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Houve uma parcela considerável de alunos que apontou os 

familiares como responsáveis por ficarem com os filhos durante o tempo 

universidade, de modo que a família se caracteriza como um núcleo 

importante para que o discente continue estudando. Entretanto, essa 

leitura levanta a necessidade de uma ciranda infantil18 que atenda aos 

pais que cursam a LEDOC, pois, mesmo deixando os filhos com algum 

familiar, os alunos sofrem com a ausência deles, pois são 45 dias de aulas 

concentradas na Universidade. 

  

                                                           
18 Sobre a ciranda como proposta pedagógica, consulte Rosetto; Silva (2012). 
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Já na Tabela 11, explicitamos a situação de moradia dos 

estudantes: 

 

Tabela 11 - Situação de moradia dos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Situação de moradia 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Mora em sua casa própria 74 40% 

Mora em casa própria dos pais 66 37% 

Mora em casa de parentes ou 

amigos 

 

13 

 

7% 

Mora em casa alugada por você 12 6% 

Mora em casa cedida 12 6% 

Mora em casa alugada pelos pais 8 4% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 77% dos discentes responderam que residem em 

casa própria ou dos pais, enquanto 23% não habitam em casa própria. 

Acreditamos que esses dados estejam relacionados com a diminuição do 

êxodo rural na década de 1990, porque, com a queda na saída dos sujeitos 

do campo, cresce o interesse em residir em casa própria: “[...] pode-se 

dizer que a segunda metade dos anos 90 mostra um cenário 

completamente diferente da década anterior: o êxodo rural perdeu força 

e a população rural brasileira voltou a crescer, o que não ocorria desde 

1970” (DEL GROSSI; CAMPANHOLA; SILVA, 2001, p. 2).   

Quando os discentes foram questionados sobre o número de 

pessoas da família que residem consigo, obtivemos o seguinte cenário: 
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Tabela 12 - Número de pessoas da família que residem com os  

estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Números de pessoas 

da família 

Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Um 10 5% 

Dois 25 14% 

Três 36 19% 

Quatro a seis 105 57% 

Sete ou mais 9 5% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O acesso ao trabalho, o aumento do nível de escolarização dos 

sujeitos do campo e a influência dos meios de comunicação contribuíram 

para uma mudança significativa do padrão de formação do núcleo 

familiar camponês. Dos discentes da LEDOC/CPCE, 38% residem com 

até três membros da família, enquanto 57% moram com quatro até seis 

familiares e 5% residem com sete ou mais membros da família. Quando 

observamos que 57% dos estudantes declaram residir com quatro a seis 

familiares, podemos inferir que mais da metade dos estudantes moram 

com familiares, e não sozinhos. 

O fato de o discente dividir o espaço doméstico com quatro, cinco 

ou seis familiares também pode trazer implicações para seu rendimento 

acadêmico, levando em consideração que o ambiente familiar interfere 

no desempenho estudantil (ALVES et. al. 2013), pois o estudante 

necessita de um ambiente adequado para realizar seus estudos durante o 

tempo comunidade – algo difícil quando se tem uma residência com 

quantidade significativa de moradores. 

Continuando a abordagem sobre o espaço doméstico dos 

estudantes, trazemos, na Tabela 13, informações sobre os itens detidos 

por eles em suas residências: 
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Tabela 13 - Itens domésticos por quantitativo de estudantes da 

LEDOC/CPCE 
 

Itens domésticos 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Energia elétrica 185 100% 

TV 170 92% 

Computador 87 47% 

Água tratada 83 45% 

Rádio 72 39% 

Internet 61 33% 

Saneamento básico 54 29% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Todos os estudantes que participaram da pesquisa responderam 

possuir energia elétrica em sua residência. Esse cenário é resultado do 

Programa Luz para Todos, política do governo federal (Lula e Dilma) 

voltada para a garantia do acesso à energia elétrica por meio de extensões 

de rede, ligações domiciliares e sistemas isolados nas comunidades e 

povoados do campo19. Tal realidade inexistia antes da criação dessa 

política pública:  

 

Segundo o levantamento demográfico realizado em 2000 

pelo Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), foram identificados dois milhões de 

famílias, em um universo de aproximadamente dez 

milhões de pessoas, vivendo no meio rural sem o benefício 

da energia elétrica (FREITAS; SILVEIRA, 2015, p. 178). 

 

O público atendido pelo Programa Luz para Todos se aproxima 

do perfil social dos estudantes da LEDOC: quilombolas, pequenos 

agricultores, escolas rurais, famílias em reservas extrativistas, 

assentados, indígenas, ribeirinhos. Com a nova realidade trazida pela 

                                                           
19 Informações sobre essa política consultadas no site: 

http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/luz-para-todos. Acesso em:  26 

fev. 2019.   
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chegada da energia elétrica, os sujeitos do campo passaram a utilizar 

equipamentos eletrônicos que eram restritos apenas aos indivíduos da 

área urbana, como, por exemplo, TV e geladeira. Dessa forma, 92% dos 

participantes da pesquisa declaram possuir TV em casa, sendo essa mais 

uma alternativa de lazer para o meio rural, animada pela ludicidade da 

cultura de massa televisiva.  

De acordo com o universo estudado, enquanto avança o uso da 

TV, o rádio perde força como veículo comunicativo do campo. Apenas 

39% dos estudantes declararam possuir esse item em casa, cenário 

distinto da realidade rural nas décadas de 40, 50, 60, em que o veículo de 

comunicação radiofônico tinha mais inserção na vida campesina 

(WEBER; DEVÉNS; 2010).  

Menos da metade dos discentes afirmaram possuir computador 

em casa (47%). Essa é uma realidade que expressa a falta de acesso às 

novas tecnologias pelos camponeses – e isso traz implicações para o 

desenvolvimento profissional dos discentes, uma vez que eles precisam 

se familiarizar com tais ferramentas para poderem realizar as atividades 

acadêmicas propostas. Essa ideia foi apresentada por Santos em pesquisa 

sobre os desafios dos discentes da LEDOC/CPCE (2018, p. 28):  

 

Considero como outro indicador dessas dificuldades a 

escassez de tecnologias de informação e comunicação 

também chamadas de tecnologias digitais, pois o uso e a 

posse de computador e internet, o custo e a falta de 

habilidade para operá-las e a falta de disponibilidade 

dessas tecnologias na área rural causaram sérios obstáculos 

para a realização das atividades propostas nos processos 

pedagógicos dos tempos comunidades.  

 

É no tempo comunidade que os discentes vão sistematizar os 

conteúdos disciplinares em diálogo com a realidade vivida em sua 

localidade, apresentando essas informações nos formatos das atividades 

avaliativas requeridas pelos docentes – daí o uso do computador aparecer 

como maior dificuldade no período em que os discentes estão em suas 

respectivas comunidades. Além de servir como ferramenta de trabalho, 
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o computador também pode ser uma alternativa para o exercício do lazer 

e da sociabilidade, assim como uma potente ferramenta de pesquisa.  

O percentual de discentes que têm internet em casa alcança 

apenas 33%. Esses são percentuais alarmantes, levando em consideração 

a relação atual da Universidade com a cibercultura, ou seja, tornou-se 

inviável construir ciência sem dialogar com a cultura virtual vigente. 

Assim, pensar a emancipação sociopolítica dos sujeitos do campo 

também significa propor alternativas viáveis para a superação desse 

fosso no acesso aos conhecimentos compartilhados pelas redes de 

comunicação e informação.  

Em relação aos serviços públicos, quando se trata do acesso à 

água tratada, 45% dos discentes responderam possuir esse serviço. Sobre 

o saneamento básico, apenas 29% afirmam deter essa rede de tratamento. 

Acreditamos que esse número pode ser ainda menor, pois a noção dos 

sujeitos acerca do conceito de saneamento básico deve ter interferido na 

resposta dada, levando em consideração que possuir saneamento básico 

não significa apenas ter água tratada em casa, mas também engloba uma 

rede de esgoto, coleta e tratamento de água – principalmente, porque 

ainda predomina no campo o abastecimento de água advinda dos brejos. 

Segundo os dados da pesquisa realizada por pesquisadores do 

NEPEECDES sobre os impactos dos brejos na sustentabilidade hídrica 

na região do Vale do Gurguéia, é possível afirmar que os camponeses 

ainda dependem dos riachos e dos brejos para atividades que envolvem 

agricultura familiar, criação de animais e serviços domésticos, de modo 

que a água não tem sistema de tratamento, apesar do avanço do 

agronegócio na região.  
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Após os dados a respeito dos itens domésticos, a Tabela 14 aponta 

informações sobre os responsáveis pelas despesas familiares: 

 

Tabela 14 - Responsável pelas despesas da família por quantitativo de 

estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Responsável pelas 

despesas da família 

Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Pai 21 12% 

Mãe 22 12% 

Pai e mãe 18 10% 

Você próprio 52 29% 

Você e seus pais 
 

20 

 

11% 

Outros (você e seu 

companheiro(a)/sogro(a)/ 

avós) 

 

 

48 

 

 

26% 

Total 181 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Podemos observar que 34% dos discentes atribuíram tal 

responsabilidade aos pais. Entretanto, 66% se autodeclararam – seja de 

forma individual ou com responsabilidade compartilhada – como 

responsáveis pelas despesas familiares. As informações presentes na 

tabela acima nos mostram, indiretamente, que mais da metade dos 

discentes da LEDOC/CPCE exercem alguma atividade profissional 

juntamente ao fazer acadêmico, sendo essa dupla função (estudante 

trabalhador) uma característica dos sujeitos pertencentes à classe 

trabalhadora.  

Ficou expressado na Tabela 3 que mais da metade dos estudantes 

da LEDOC/CPCE partícipes da pesquisa possuem a faixa etária entre 18 

e 28 anos. Essa informação, quando cruzada com os dados trazidos pela 

Tabela 14, possibilita-nos afirmar que os discentes da Educação do 

Campo entram cedo, seja formal ou informalmente, no mercado de 

trabalho, tendo de equilibrar a rotina acadêmica com as 
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responsabilidades que envolvem a realidade trabalhista. E a jornada de 

trabalho ainda é conjugada com os afazeres domésticos – levando em 

consideração que o contingente de estudantes da LEDOC/CPCE, em sua 

maioria, é composto por mulheres (74%) e, historicamente, o serviço 

doméstico tem sido delegado ao feminino.  

A Tabela 15 traz o quantitativo de estudantes que declararam 

trabalhar em alguma atividade.  

 

Tabela 15 - Números de estudantes da LEDOC/CPCE que trabalham 

ou não em alguma atividade 
 

Alternativa 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Sim 
88 49% 

Não 91 51% 

Total 
179 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 49% afirmou trabalhar, e 51% dos discentes 

declararam não possuir nenhum trabalho. Esses dados são curiosos 

quando aproximados das informações presentes na Tabela 14, a qual 

aponta uma porcentagem de 66% dos estudantes como responsáveis, 

sozinhos ou de forma compartilhada, pelas despesas da família. Todavia, 

algumas informações precisam ser levadas em consideração no 

cruzamento desses dados. A primeira questão que precisa ser levantada 

é sobre a compressão dos discentes sobre a pergunta, pois pode ter 

surgido um entendimento que limitou essa atividade profissional apenas 

ao trabalho formal – aquele com carteira de trabalho assinada, excluindo-

se, dessa forma, a informalidade –, sendo que a natureza da pergunta 

buscou englobar todos os tipos de atividades, fossem elas formais ou 

informais. Esse argumento se sustenta no fato de muitos estudantes 

trabalharem informalmente para custear as despesas familiares, seja por 

meio do extrativismo ou da venda de mercadorias que eles mesmos 
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produzem (doces, queijo, leite). Sem contar que o desenvolvimento do 

trabalho informal chega mais cedo e de forma mais significativa para os 

camponeses, pois ele é desenvolvido por todos os sujeitos da família – 

sejam crianças, jovens ou adultos. 

Outra questão está relacionada com a figura do responsável pelas 

despesas da família, a qual não está necessariamente relacionada ao 

detentor da maior renda. A figura responsável pelas despesas da família 

pode ser o indivíduo que possui maior faixa etária, mas não detém a 

maior renda ou não exerce nenhuma atividade formal, e mesmo assim 

foi apontado pelo alunado como responsável pelas despesas da família 

na Tabela 14.  

Detendo a porcentagem de estudantes que declararam trabalhar 

em alguma atividade, a Tabela 16 apresenta as respectivas profissões 

exercidas pelos discentes: 

 

Tabela 16 - Profissões desenvolvidas pelos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Profissões 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Professor 29 33% 

Agricultor/trabalhador rural 8 10% 

Assistente de serviços gerais 7 8% 

Autônomo 5 6% 

Agente de saúde 4 4% 

Artesão 4 4% 

Secretário escolar 3 4% 

Sindicato 3 4% 

Vereador 3 4% 

Auxiliar administrativo 2 2% 

Recepcionista 2 2% 

Servidor público 2 2% 

Vigia 2 2% 

Outros (merendeiro, comércio, 

motorista) 
14 15% 

Total 88 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Nas atividades declaradas pelos discentes, a grande maioria está 

relacionada ao ambiente educacional – professor, secretário escolar, 

merendeiro – ou algo que possui interface com os contextos e a realidade 

do trabalho no campo e com a Educação do Campo – agricultor e 

trabalhador rural, artesão, sindicalista. Acreditamos que isso acontece 

em decorrência de o curso formar profissionais para atuar na área 

educacional, seja em espaços formais ou informais de ensino-

aprendizagem. Em que pese a exigência de ter relação com a vida no 

meio rural para o ingresso na LEDOC, o perfil discente não se caracteriza 

apenas por pertencer ao território rural, mas, principalmente, por 

desenvolver atividades relacionadas ao mundo do trabalho e à vida no 

campo, consolidando, com isso, sua identidade camponesa.  

Ainda que as mulheres tenham avançado na conquista do direito 

ao trabalho com igualdade salarial, no campo ainda predomina o papel 

do homem como principal provedor do trabalho rural, como registram os 

estudos sobre o trabalho no campo: 

 

No trabalho rural, ainda, o homem é o donatário das mais 

diversas atividades, principalmente, as de maiores riscos, 

que demandam, tanto na agricultura, como na pecuária, 

grandes esforços e força física, ou seja, o exercício físico 

da atividade braçal, a exemplo do uso de ferramentas. Essa 

situação não minimiza a importância das mulheres no 

trabalho rural, apesar da invisibilidade destas, que labutam 

desde a madrugada até após o sol se por, diuturnamente, 

provendo a todos com alimentação e outros cuidados no 

lar, e ainda manufaturando diversos produtos da lavoura e 

do rebanho, para serem vendidos nos conglomerados 

urbanos (NETO, et. al, 2016, p. 58). 

 

A igualdade de gênero continua sendo um desafio nos meios 

urbano e rural. Apesar de serem mais acentuadas as relações patriarcais 

no campo, as mulheres rurais vêm conseguindo avanços significativos 

em razão de sua organização sindical nos movimentos sociais do campo 

e no sindicalismo rural. 
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Após levantarmos as profissões dos discentes que participaram 

da pesquisa, apresentamos, na Tabela 17, o quantitativo de estudantes 

que possuem e não possuem renda: 

 

Tabela 17 - Discentes da LEDOC/CPCE que possuem ou não renda 
 

Possui renda 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Sim 115 63% 

Não 67 37% 

Total 182 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O número de sujeitos que possuem renda chega a 63%, 

contrariando o dado que traz 49% dos discentes que trabalham em 

alguma atividade (Tabela 15). Esse cenário representa a dinâmica do 

trabalho no mundo rural, mas, sobretudo, revela o grau do trabalho 

informal, do subtrabalho e dos riscos a que estão expostos os sujeitos 

com relação às condições de segurança do trabalho. Nesse sentido, 

podemos inferir que grande parte dos estudantes da LEDOC/CPCE 

participam, direta ou indiretamente, do orçamento familiar.   

Para a maioria dos discentes partícipes da pesquisa, essa 

participação no orçamento familiar, de acordo com a Tabela 18, está 

restrita a até um salário mínimo: 

 

Tabela 18 - Renda mensal dos estudantes da LEDOC/CPCE 

Renda mensal 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Até um salário mínimo 82 72% 

De um até dois salários 

mínimos  
29 25% 

De dois até cinco 

salários mínimos 
4 3% 

Total 115 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Esses dados revelam a miséria e a exclusão social do acesso aos 

meios de produção e distribuição de renda dos campesinos. Diante desse 

cenário, uma questão fica nos interpelando: como é possível garantir uma 

vida acadêmica decente a um indivíduo com condição de renda baixa e 

em situação de trabalho informal? Por que o direto ao estudo passa a ser 

uma promessa dura e difícil de ser cumprida aos sujeitos do campo? 

Diante dos cortes e dos contingenciamentos dos recursos das 

universidades públicas brasileiras, esse cenário agrava mais ainda as 

condições de permanência dos sujeitos do campo na universidade, uma 

vez que eles dependem dos recursos da assistência estudantil para 

continuar seus estudos.  

Com base nos dados da Tabela 18, podemos observar que 25% 

dos discentes possuem rendimento de um até dois salários mínimos. O 

número de discentes que recebem de dois até cinco salários mínimos se 

torna insignificante, levando em consideração o universo da pesquisa 

(apenas 3% dos discentes afirmaram deter essa renda mensal). Embora 

esse número seja ínfimo, ele não perde sua importância na interpretação 

das condições socioeconômicas dos estudantes da Educação do Campo, 

porque releva a impossibilidade de acesso a determinados serviços e bens 

simbólicos da grande maioria dos discentes participantes desta pesquisa.  

Na Tabela 19, analisamos os dados referentes à renda mensal das 

famílias dos estudantes: 

 

Tabela 19 - Renda mensal das famílias dos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Renda mensal 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Até um salário 

mínimo 
90 51% 

De um até cinco 

salários mínimos  
84 48% 

De cinco até 10 

salários mínimos  
1 1% 

Total 175 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Dos estudantes, 51% afirmaram deter uma renda familiar mensal 

de até um salário mínimo, assim como 48% declararam ter renda familiar 

mensal de um até cinco salários mínimos. Esses dados revelam que a 

renda familiar mensal dos discentes da LEDOC/CPCE partícipes da 

pesquisa varia de um até cinco salários mínimos, pois apenas 1% possui 

renda familiar mensal superior a cinco salários.  

Nas indicações feitas pelos estudantes referentes às rendas 

pessoais e familiares, podem ter sido agregados valores oriundos de 

alguns benefícios sociais advindos de políticas públicas. Cientes disso, 

trazemos, na Tabela 20, dados quantitativos referentes aos estudantes 

beneficiados economicamente por alguma política social: 

 

Tabela 20 - Quantitativo de alunos da LEDOC/CPCE que recebem 

algum benefício social 
 

Recebe algum benefício 

social? 

Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Sim 127 69% 

Não 58 31% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Os dados referentes ao baixo rendimento econômico dos 

estudantes da LEDOC/CPCE apresentados nas Tabelas 18 e 19 dialogam 

com as informações acima, visto que mais de 60% dos participantes da 

pesquisa declararam receber algum benefício social. Os benefícios 

sociais estão especificados na Tabela seguinte: 

 

Tabela 21 - Benefícios sociais recebidos pelos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

Benefício social 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Ajuda de custo LEDOC/CPCE 74 60% 

Bolsa família 23 18% 

Bolsa PRAEC-BAE/UFPI 20 15% 

Outros (auxílio-doença, 

aposentadoria, auxílio maternidade) 
10 7% 

Total 127 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 60% declara receber ajuda de custo advinda da 

coordenação da LEDOC/CPCE. Esse dado aponta para a importância das 

políticas de assistência estudantil na garantia das condições mínimas de 

permanência dos sujeitos do campo na universidade. Contudo, mesmo 

que esse dado não represente a totalidade dos discentes participantes da 

pesquisa, todos eles recebem, até então, uma ajuda de custo no valor de 

R$ 200,00 para auxílio no custeio das despesas tidas no tempo 

universidade. Esse valor não é fixo e depende do volume de recursos que 

a LEDOC dispõe, uma vez que o projeto está em fase final de execução 

dos recursos e o valor do auxílio estudantil varia de um campus para 

outro. 

Mesmo com 51% das famílias dos partícipes da pesquisa detendo 

um rendimento de até um salário mínimo (ver Tabela 19), consideramos 

baixo o quantitativo de estudantes que expressaram receber algum 

benefício social: 69%. Isso pode ter ocorrido em razão do difícil acesso 

à informação, já que os editais são publicados eletronicamente e grande 
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parte da zona rural ainda não dispõe de internet e equipamentos de 

informática. Além disso, o nível de exigência documental e 

comprobatória para concorrer aos editais desconsidera as realidades dos 

sujeitos do campo, caracterizando tais processos seletivos como 

pensados para os sujeitos do meio urbano. 

Já na Tabela 22, trazemos dados relacionados ao meio de 

transporte utilizado pelos estudantes da LEDOC/CPCE para chegar à 

UFPI:  

 

Tabela 22 - Meios de transporte utilizados pelos estudantes da 

LEDOC/CPCE para vir à UFPI de Bom Jesus 

Meio de transporte 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percen

tual 

Circular da UFPI 69 37% 

Veículo fornecido pela Prefeitura 34 18% 

Utiliza mais de um veículo para vir à UFPI 32 17% 

Coletivo fretado pelos estudantes 20 11% 

Moto 15 8% 

Veículo próprio ou da família 9 6% 

Carona 6 3% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Entre todas as alternativas assinaladas pelos estudantes, a opção 

“Circular da UFPI” foi a mais escolhida: 37%. Grande parte dos 

indivíduos que utilizam o transporte circular estão em Bom Jesus e nas 

suas adjacências – em residência própria, de algum familiar ou alugada. 

Todavia, a contingência de alunos que possuem algum gasto com 

locomoção, seja com veículo fretado ou próprio, ultrapassa os 40% – 

sendo um valor superior aos 37% de discentes que fazem uso do Circular. 
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Vale ressaltar que o Campus fica fora da cidade de Bom Jesus, de modo 

que a UFPI tem garantido o deslocamento entre cidade e universidade. 

Contudo, essa realidade pode estar comprometida diante dos cortes de 

verbas sofridos pelos orçamentos das universidades públicas. Caso tais 

cortes se mantenham, a viabilização dessa política de assistência 

estudantil estará comprometida. 

Cientes dos meios de locomoção utilizados pelos estudantes para 

vir à UFPI/CPCE, a Tabela 23 explicita os valores referentes aos gastos 

dos discentes com locomoção. 

 

Tabela 23 - Despesas dos estudantes da LEDOC/CPCE com transporte 

para vir à UFPI de Bom Jesus no tempo universidade 
 

Valor 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

R$ 0,00 30 17% 

Menos de R$ 50,00 17 9% 

Entre R$ 50,00 e R$ 80,00 19 11% 

Entre R$ 81,00 e R$ 120,00 15 8% 

Entre R$ 121,00 e R$ 180,00 43 24% 

Entre R$ 190,00 e R$ 360,00 27 15% 

Entre R$ 370,00 e R$ 600,00 17 10% 

Entre R$ 610,00 e R$ 800,00 4 2% 

Entre R$ 810,00 e R$ 900,00 8 4% 

Total 180 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados apresentam que 26% dos estudantes gastam entre R$ 

0,00 e R$ 50,00 com deslocamento do seu lugar de origem até a 

universidade. Provavelmente, esses discentes permanecem em Bom 

Jesus durante o tempo universidade em casa alugada ou de algum 

parente. Outro dado importante para ser observado é que 43% dos alunos 
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participantes da pesquisa gastam entre R$ 50,00 e R$ 180,00 com 

deslocamento. No agrupamento das informações presentes na Tabela 23, 

essa é a maior porcentagem estudantil, porque 31% é a somatória das 

demais porcentagens que compõem os dados da Tabela. 

Se formos observar o gasto com locomoção que esses 43% de 

discentes declararam, o valor já consome, se não totalmente, uma parcela 

considerável da ajuda de custo fornecida pelo curso durante o semestre 

(R$ 200,00). Essa informação adquire relevância porque ajuda na 

identificação e na problematização das dificuldades relacionadas à 

entrada, à permanência e à conclusão do curso de graduação, uma vez 

que não são apenas as questões sociopsicoculturais as responsáveis pelo 

desempenho acadêmico, mas as realidades materiais também influem no 

percurso educacional dos discentes.  

O regime de alternância garante a relação dos discentes com a 

universidade durante o tempo comunidade. Nesse sentido, também 

perguntamos aos estudantes os valores gastos com transporte no tempo 

comunidade, conforme é exposto na Tabela 24: 

 

Tabela 24 - Despesas dos estudantes da LEDOC/CPCE com transporte 

para vir à UFPI de Bom Jesus no tempo comunidade 
 

Valor 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

R$ 0,00 4 3% 

Menos de R$ 50,00 22 14% 

Entre R$ 50,00 e R$ 80,00 33 22% 

Entre R$ 80,00 e R$ 120,00 39 25% 

Entre R$ 120,00 e R$ 180,00 42 27% 

Entre R$ 140,00 e R$ 360,00 10 8% 

Entre R$ 370,00 e R$ 600,00 2 1% 

Total 152 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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O dado que mais chamou a nossa atenção foi o de que 88% dos 

discentes gastarem entre R$ 50,00 e R$ 180,00 durante o tempo 

comunidade. É provável que grande parte desse recurso seja com 

despesas de transporte não apenas até a UFPI, mas também com 

deslocamento para realização das atividades que envolvem o tempo 

comunidade, ou seja, da UFPI para as comunidades, além das atividades 

do Seminário Integrador20 que culminam com as ações educativas de 

integralização do período que se realiza entre o tempo universidade e o 

tempo comunidade. Outra questão que influencia o valor de despesas 

com transporte é que uma parcela menor de estudantes residem entre 

200km a 300km de Bom Jesus. 

Vale ressaltar que, dos discentes que responderam à pesquisa, 

apenas 152 assinalaram essa questão. Acreditamos que esse quantitativo 

de respostas tenha se dado pelo fato de a turma ingressante em 2018, ou 

seja, do primeiro período do curso, no momento da aplicação do 

questionário, ainda não ter vivenciado o tempo comunidade, não sabendo 

quanto gastaria com deslocamento nesse período.  

Outros fatores também influenciaram na construção dos dados 

presentes na Tabela 24. Um deles é o afastamento da Universidade por 

parte dos discentes com o final do tempo universidade e o início do 

tempo comunidade. Esse distanciamento se dá em decorrência das 

despesas com locomoção necessárias para a ida ao Campus. Porém, 

nossa experiência tem ensinado que outro fator contribui com tal 

distanciamento: os estudantes da LEDOC/CPCE perpetuam uma cultura 

acadêmica que restringe a vivência universitária ao tempo universidade, 

concentrando parte considerável de sua formação apenas na primeira 

etapa do semestre. Isso pode representar a própria compreensão do que 

seja a Pedagogia da Alternância, não apensas pelos estudantes, mas 

também para o corpo docente, uma vez que essa metodologia se 

                                                           
20 O Seminário Integrador é uma disciplina em que professores, alunos e sujeitos das 

comunidades rurais localizadas no sul do Piauí se encontram para trocar experiências e 

saberes. Essa é uma das oportunidades em que a cultura acadêmica se aproxima da 

realidade cultural camponesa visando fomentar cenários democráticos de construção 

do conhecimento. 
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concentra no paradigma contra-hegemônico ao modo de produção do 

conhecimento na universidade, sendo, portanto, uma pedagogia 

desafiadora.  

A baixa presença dos estudantes da LEDOC na Universidade 

durante o tempo comunidade também contribui, diretamente, com a 

invisibilização do curso perante a comunidade acadêmica, levando em 

consideração que essa Licenciatura possui um calendário e um 

cronograma diferenciados dos demais cursos – inviabilizando uma 

relação periódica dos estudantes da LEDOC/CPCE com os demais 

graduandos, repercutindo, também, no baixo desenvolvimento de uma 

cultura acadêmica regular e dinâmica entre os estudantes da LEDOC e 

os alunos dos demais cursos do CPCE. 

Continuando a delinear os aspectos socioeducacionais dos 

estudantes da LEDOC/CPCE, perguntamos quem é o responsável pelo 

custeio das despesas durante o tempo universidade: 

 

Tabela 25 - Responsável pelo custeio da permanência dos estudantes 

da LEDOC/CPCE durante o tempo universidade 
 

Responsável 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Você mesmo 82 46% 

Parte você, parte um familiar 41 23% 

Mãe 20 11% 

Cônjuge 15 8% 

Pai 11 6% 

Outros (pai e mãe, mãe e cônjuge, 

Prefeitura e UFPI) 

 

16 

 

8% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Uma quantidade considerável de estudantes se apresentou como 

responsáveis, diretos ou de forma compartilhada, pelo custeio da sua 

permanência durante o tempo universidade: 46%. Ainda vale destacar 

que, quando somamos as três primeiras opções (“você mesmo”, “parte 

você, parte um familiar” e “mãe”), podemos observar um percentual de 

80% que afirma ser ele mesmo e/ou alguém da família – mais 

especificamente, a mãe – o responsável pelo custeio das despesas 

acadêmicas. Ou seja, esse dado aponta para a afirmativa das mulheres 

assumirem o papel de principal provedora do sustento familiar.  

Outra análise importante é que apenas 49% (Tabela 15) 

afirmaram trabalhar e 63% (Tabela 17) expressaram deter alguma renda. 

O cruzamento dessas informações nos faz acreditar que grande parte dos 

estudantes retira o valor necessário para custear sua permanência da 

ajuda de custo advinda do curso, assim como de trabalhos informais. 

Sabendo disso, podemos problematizar a condição social e educacional 

dos estudantes da LEDOC/CPCE, os quais, reiteramos, precisam aliar 

sua lida acadêmica com demandas trabalhistas, sejam elas exercidas no 

ambiente formal ou no informal.  

Para esse processo de reflexão em torno do perfil 

socioeducacional dos discentes da LEDOC/CPCE, compreendemos ser 

importante a identificação dos graus de instrução e das ocupações 

profissionais paternas e maternas. Na Tabela 26, iniciamos apresentando 

os dados fornecidos pelos discentes com relação ao grau de instrução 

paterno: 
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Tabela 26 - Graus de instrução paternos apresentados pelos estudantes 

da LEDOC/CPCE 
 

Grau de instrução 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Não alfabetizado 57 29% 

Alfabetizado 46 24% 

Ensino Fundamental 

incompleto 
52 28% 

Ensino Fundamental 

completo 
9 5% 

Ensino Médio 

incompleto 
3 2% 

Ensino Médio 

completo 
7 4% 

Ensino Superior 

incompleto 
1 1% 

Ensino Superior 

completo 
5 3% 

Desconhece 5 3% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Os dados denunciam a realidade de pauperização educacional dos 

sujeitos do campo, sendo possível observar a negligência do Estado em 

ações que poderiam corroborar com a erradicação do analfabetismo. Dos 

discentes, 29% responderam que os pais não são alfabetizados, estando, 

por isso, o direito à educação apenas nas folhas da Constituição Federal. 

Se somarmos os resultados dos alfabetizados mais os que possuem 

Ensino Fundamental incompleto, o percentual chega a 52%. Esse dado 

revela que toda uma geração de jovens do campo esteve fora da escola 

por um longo período, sobretudo aqueles que nasceram na década de 

1960 – compondo um percentual de pessoas semianalfabetas. 
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Apenas 5% possuem Ensino Fundamental completo, e 

completaram o Ensino Médio apenas 4% dos pais dos estudantes da 

LEDOC/CPCE. Os números caem mais ainda quando se trata do Ensino 

Superior completo: 3%. Os discentes trouxeram informações alarmantes 

a respeito das escolaridades paternas, explicitando mais um indício da 

negação histórica ao direito à educação dos sujeitos do campo, sendo isso 

fruto da impossibilidade de conciliação do estudo com o trabalho e da 

carência das políticas educacionais voltadas para a Educação do Campo. 

Esse grau de escolaridade vai reverberar na ocupação profissional 

dos pais, conforme apresenta a Tabela 27: 

 

Tabela 27 - Ocupações profissionais dos pais dos estudantes da 

LEDOC/CPCE 
 

Ocupação profissional 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Agricultor/trabalhador rural 102 57% 

Aposentado 13 7% 

Motorista/taxista 5 3% 

Falecido 5 3% 

Desconhece 7 4% 

Professor 5 3% 

Pedreiro 4 2% 

Outras (açougueiro, pintor, gari) 27 21% 

Total 168 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Mais da metade dos discentes da pesquisa (57%) afirmaram que 

os pais são agricultores ou trabalhadores rurais. Essa informação auxilia 

na legitimação da identidade camponesa dos estudantes da 

LEDOC/CPCE, porque, à medida que a maioria dos pais possui uma lida 
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profissional camponesa, aumenta a possibilidade de relação dos 

discentes com a realidade campesina, seja no trato com a terra, seja por 

meio das relações socioculturais estabelecidas no meio rural. A segunda 

maior porcentagem (21%) ficou concentrada na alternativa “outras”, a 

qual juntou as profissões que não necessariamente requerem uma 

formação técnica bem fundamentada, e, sim, o exercício do trabalho 

manual: açougueiro, pintor, gari. Essas informações corroboram com os 

dados trazidos na Tabela anterior, que expressa o baixo grau de 

escolaridade dos pais declarado pelos estudantes da LEDOC/CPCE. 

Na Tabela 28, trazemos informações relacionadas ao grau de 

instrução materna: 

 

Tabela 28 - Graus de instrução das mães dos estudantes da 

LEDOC/CPCE 
 

Grau de instrução 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Não alfabetizada 35 19% 

Alfabetizada 41 23% 

Ensino Fundamental incompleto 42 23% 

Ensino Fundamental completo 8 4% 

Ensino Médio incompleto 2 1% 

Ensino Médio completo 30 17% 

Ensino Superior incompleto 4 2% 

Ensino Superior completo 6 11% 

Pós-graduação 5 3% 

Desconhece 3 2% 

Total 176 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Os percentuais expressam o baixo o grau de instrução materna, 

pois apenas 23% das mães dos participantes da pesquisa são 

alfabetizadas, 4% possuem o Ensino Fundamental completo, 17% 

cursaram integralmente o Ensino Médio, 6% terminaram o Ensino 

Superior e 3% possuem pós-graduação. Entretanto, os números mostram 

que a trajetória escolar das mães é sobressalente em relação aos pais. 

Acreditamos que isso tenha ocorrido em decorrência do papel da mulher 

estar historicamente relacionado aos cuidados com a família, restando-

lhes outras ocupações – sendo o estudo uma delas –, porque 

culturalmente o homem se volta para o trabalho no espaço público. 

Os dados sobre as ocupações profissionais das mães podem ser 

vistos na Tabela 29: 

 

Tabela 29 - Ocupações profissionais das mães dos estudantes da 

LEDOC/CPCE 
 

Ocupação profissional 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percentual 

Agricultora/trabalhadora rural 64 36% 

Dona de casa 36 20% 

Professora 17 10% 

Aposentada 18 10% 

Assistente de Serviços Gerais (ASG) 8 5% 

Dona de casa e 

agricultora/trabalhadora rural 
7 4% 

Autônoma 2 1% 

Outras (zeladora, secretária escolar, 

vendedora) 
25 14% 

Total 177 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Em semelhança aos percentuais de ocupação paterna, ao 

informarem as ocupações maternas, os discentes apontaram um maior 

percentual de agricultoras/trabalhadoras rurais (36%). Contudo, esse 

índice é significativamente menor se comparado com os pais que 

exercem a profissão de agricultores/trabalhadores rurais (57%). Isso se 

deu em decorrência do grau de escolaridade materna ser maior que o 

paterno. Outro fator que precisa ser observado nos dados da Tabela 29 é 

que a ocupação “dona de casa” aparece como segunda mais assinalada 

pelos discentes (20%). Esse resultado confirma a preponderância do 

papel da mulher no espaço doméstico, tendo de administrar uma dupla 

ocupação profissional (4% dos discentes apontaram donas de casa e 

agriculturas/trabalhadoras rurais concomitantemente). Certamente, essa 

porcentagem é maior, levando em consideração a obrigatoriedade social 

da mulher em equilibrar seu trabalho com o cuidado familiar. 

Visando englobar outros elementos necessários à construção do 

perfil dos estudantes da LEDOC matriculados na UFPI/CPCE no 

interstício 2014-2018, iremos explicitar no próximo capítulo dados 

quanti-qualitativos voltados às realidades educacionais dos discentes da 

Educação do Campo. 
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CAPÍTULO 4 
 

Educação do campo e Estado:  
dilemas entre as desigualdades educacionais e a 

igualdade social 
 

Após delinear os aspectos socioeconômicos concernentes aos 

discentes da LEDOC/CPCE, apresentaremos, neste segundo capítulo, 

dados relacionados às particularidades educacionais desses estudantes. 

Esse panorama em torno das trajetórias sociais e escolares dos discentes 

oriundos das áreas rurais localizadas no sul do Piauí contextualiza nosso 

lugar de análise. É evidente que é apenas uma amostra parcial da 

totalidade de quatro cursos de Educação do Campo na UFPI. Uma 

questão antecede a análise aos dados quantitativos, cuja leitura da 

realidade pressupõe uma discussão crítica do projeto de Educação do 

Campo. 

O ato de educar, cinco décadas depois da Pedagogia do Oprimido, 

é uma interpelação ética, política e filosófica a educadores e professores 

na luta pela justiça cognitiva juntamente às classes populares. Por um 

lado, há uma indagação sobre se estamos educando para a instrução 

visando reduzir as desigualdades ou se estamos educando para construir 

a igualdade entre os humanos. Ou seja, nosso ato de educar é um 

testemunho de igualdade ou de redução das desigualdades? Por outro 

lado, queremos reduzir as desigualdades educacionais verificando ao 

limite se o sistema pode garantir as condições de igualdade cognitiva e 

justiça social.  

É indiscutível, nesse cenário, que o Estado tem tratado os 

camponeses como sujeitos invisíveis na efetivação de políticas públicas 

estruturantes para o campo, as quais valorizem os saberes e a perspectiva 

de desenvolvimento dos trabalhadores do meio rural. Eis porque essa é 

uma questão relevante não apenas para a compreensão do projeto político 

de educação para o campo, mas para um caminho de autocrítica do 
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projeto de Educação do Campo, construído nas últimas décadas pelos 

movimentos sociais do campo na relação com o Estado.  

É uma indagação sobre o nosso fazer educativo – afinal, nossa 

luta por justiça social visa à instrução para reduzir as desigualdades ou à 

formação humana para a verificação da igualdade na sociedade 

assumidamente desigual e excludente. Para superar essa luta, o ato 

educativo deve ser um ato de amor na construção da emancipação das 

classes populares. Desse modo, o progresso intelectual rompe com o 

caráter instrutivo, pois “[...] esse progresso e essa instrução são a 

eternização das desigualdades. Os amigos da igualdade não têm que 

instruir o povo, para aproximá-lo da igualdade, eles têm que emancipar 

as inteligências [...]” (RANCIÈRE, 2017, p. 12). A instrução reafirma as 

práticas de desigualdades entre a educação para a alta cultura e a 

educação para as classes subalternizadas.  

Por isso, é necessário também verificarmos, no contexto de 

nossas lutas pelos direitos sociais dos camponeses, se estamos lutando 

para reduzir as desigualdades como um momento de verificação da luta 

pela igualdade de direitos ou, contraditoriamente, estamos a reafirmar a 

perspectiva estatal de educação como instrumento de redução das 

desigualdades que se encerra em seu caráter instrutivo e 

profissionalizante para as classes populares camponesas. 

Nesse sentido, ao analisar os dados desta pesquisa, devemos 

verificar se a política do Estado, sob o discurso da redução das 

desigualdades, cria um círculo vicioso que subalterniza os camponeses e 

perpetua suas condições sociais de miséria e pobreza. E, ao mesmo 

tempo, devemos entender se as lutas sociais dos movimentos sociais do 

campo pelo direito à educação reproduzem a perspectiva do Estado. 

Ainda que provisoriamente, podemos dizer que os camponeses 

na luta pela Educação do Campo não pretendem apenas reduzir as 

desigualdades educacionais no campo com mudanças estruturais das 

escolas básicas do campo, mas propor uma concepção filosófica e 

política de justiça cognitiva na luta pela igualdade social. Os movimentos 

sociais do campo estão a verificar se é possível não somente reduzir as 

desigualdades educacionais, mas constatar se o sistema estatal é capaz 
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de promover a igualdade como princípio educativo da justiça social com 

participação ativa dos camponeses.  

Nesse sentido, nosso itinerário epistêmico busca evidenciar não 

apenas os dados educacionais construídos nesse estudo, mas também 

compreender os desafios estruturais, filosóficos e políticos enfrentados 

pelos camponeses na luta pelo direito à educação. A luta pela educação 

básica e superior no campo precisar ter como horizonte permanente os 

contextos, os saberes e a realidade do campo no ato de educar, pois essa 

é uma questão filosófica e política, como aponta Rancière (2017, p. 12) 

ao discutir a centralidade da luta contra as desigualdades educacionais e 

a centralidade da escola nessa construção da igualdade – afinal, estamos 

a “[...] saber se o ato mesmo de receber a palavra do mestre – a palavra 

do outro – é um testemunho de igualdade ou desigualdade [...] saber se 

o sistema de ensino tem por pressuposto uma desigualdade a ser 

‘reduzida’, ou uma igualdade a ser verificada”. Essa perspectiva coloca 

como central o protagonismo dos camponeses, uma vez que, em uma 

sociedade desigual e excludente, tanto a luta contra as desigualdades 

quanto a luta pela igualdade não se realizam sem participação ativa dos 

sujeitos do campo. 

Os avanços no ensino básico do campo e na universidade, com a 

recente implantação dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, 

apontam para uma série de desafios, dentre os quais está a luta pela 

permanência, pela oferta regular de turmas, pelas condições estruturais 

de realização da Pedagogia da Alternância, pela questão da distância de 

deslocamento entre universidade e comunidade. Esses desafios impõem 

aos camponeses uma dinâmica de luta que não se encerra com o ingresso, 

mas se dá com o cotidiano para a conclusão do curso. Por isso, justifica-

se a importância deste estudo para problematizar os contextos educativos 

dos camponeses em sua trajetória escolar e a luta pelo acesso à 

universidade. 

Compreendendo que os aspectos socioeconômicos marcam as 

singularidades educacionais na constituição individual e coletiva desses 

sujeitos, sendo impossível dissociar essas duas dimensões sociais e 

antropológicas na composição do perfil discente, fizemos esta aparente 
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separação em capítulos apenas para auxiliar no processo de organização 

e interpretação dos dados. Porém, nosso olhar aproxima e intercala a 

leitura dos dados advindos das questões sociais, econômicas e 

educacionais relacionadas às realidades dos discentes da LEDOC/CPCE. 

Cientes disso, apontamos que a problematização das 

particularidades educacionais dos discentes da Educação do Campo 

auxiliará professores, alunos e demais sujeitos e organizações que 

constroem a LEDOC no fortalecimento político, acadêmico e identitário 

dessa Licenciatura – sabendo que a Educação do Campo não se restringe 

à LEDOC, mas ela é uma importante política de garantia dos direitos dos 

povos do campo à educação como condição para construção da igualdade 

e da justiça social. 

Esta pesquisa torna visível o desconhecimento de parte da 

universidade sobre as demandas político-pedagógicas dos licenciandos 

do campo. Tal realidade marca o processo de institucionalização das 

LEDOCs no interior do espaço acadêmico e desafia a universidade para 

uma nova perspectiva metodológica de produção do conhecimento.  

O difícil processo de institucionalização das LEDOCs nas 

universidades públicas passa por questões estruturais (alojamentos, 

cirandas, salas de aula, bolsas de pesquisa, extensão e auxílio 

permanência), pedagógicas (alternância, cultura acadêmica e cultura 

camponesa) e sociopolíticas (relação entre a dinâmica de vida campesina 

e a lógica hegemônica de organização acadêmica). Ainda enfrentamos 

essas e outras questões na UFPI, não sendo apenas uma realidade nossa, 

mas da grande maioria das universidades brasileiras que possuem a 

LEDOC em sua lista de cursos21. Assim, compreender as 

particularidades educacionais dos discentes da LEDOC significa criar 

um veículo de comunicação mais consistente com a universidade, 

colaborando com a criação de alternativas que solidificam esse processo 

de institucionalização.  

                                                           
21 Essa informação foi obtida nas reuniões técnicas sobre formação de professores 

indígenas, quilombolas e do campo realizadas nos dias 10, 11 e 12.06.19 com docentes 

das LEDOCs e assessores técnicos do Ministério da Educação (MEC) que avaliaram 

esses cursos de licenciatura. 
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A relação entre as LEDOCs e a universidade precisa ser 

constantemente aprofundada, principalmente diante da atual crise de 

legitimidade22 e autonomia vivida pelas universidades públicas. A 

Educação do Campo se caracteriza como um cenário que inspira a busca 

por ferramentas capazes de resistir a essa investida travada pela ala 

conservadora da sociedade brasileira no desmonte das estruturas 

participativas e deliberativas que sustentam a autonomia política e 

econômica das instituições de ensino superior.  

Desse modo, reafirmarmos que o conceito aqui considerado de 

universidade pública – estatal, laica, gratuita e de qualidade social – 

concretiza-se pelas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão como 

parte e totalidade que garantem a produção do conhecimento científico 

universitário que se realiza na graduação e na pós-graduação, visando a 

um desenvolvimento social e humanamente justo.  

Consideramos, ainda, o entendimento de uma universidade como 

um bem público de acesso democrático a todas as classes sociais, 

evitando o elitismo de sua origem. Santos e Almeida Filho (2013, p. 464) 

caracterizam essas instituições universitárias dizendo: “As reformas 

devem partir do pressuposto que no século XXI só há universidade 

quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. Sem 

qualquer destes, há ensino superior, não há universidade”. As instituições 

privadas são entidades do mercado educacional não estatal que ofertam 

o Ensino Superior que não é universitário – prioritariamente, a graduação 

–, caracterizado pela produção científica do conhecimento na lógica da 

qualificação profissional, que se realiza pela dissociação do ensino em 

relação à pesquisa e à extensão, por vezes, pela inexistência de cursos de 

pós-graduação. 

É urgente a defesa da universidade pública, que passa por uma 

compreensão de projeto político de educação e sociedade. Sem dúvidas, 

os sujeitos do campo e a proposta pedagógica e política da Educação do 

Campo são fundamentais nessa construção. Compreender como os 

                                                           
22 Entendemos tal contexto como crise de legitimidade em decorrência de a autonomia 

política, econômica, científica e social das universidades públicas estar sendo 

questionada pelo atual Governo Federal.  
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camponeses lutam pelo acesso à educação passa necessariamente pela 

necessidade de entender a trajetória escolar dos discentes. Com isso, na 

Tabela 30, podemos observar os tipos de escola em que os estudantes 

cursaram o Ensino Fundamental: 

 

Tabela 30 - Tipo de escola em que os estudantes da LEDOC/CPCE 

cursaram o Ensino Fundamental 
 

Tipo de escola 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Escola pública urbana 78 42% 

Escola pública rural 41 22% 

Parte em escola pública 

rural e parte em escola 

pública urbana 

58 32% 

Escola particular 1 1% 

Outro (não especificado) 6 3% 

Total 184 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Mais de 64% dos estudantes da LEDOC afirmam ter cursado o 

Ensino Fundamental em escola pública, seja de forma integral ou parcial 

nas áreas urbana e rural. Dessa forma, podemos identificar a importância 

que a escola pública possui para o processo de escolarização dos sujeitos 

do campo, compreendendo que os camponeses das classes populares 

dependem da política estatal para sua formação e sua profissionalização. 

Outra questão que precisa ser evidenciada se volta para o percentual de 

1% associado à escola particular, revelando que as classes populares não 

possuem condições materiais para garantir o acesso de seus filhos à 

educação privada. Acrescenta-se, ainda, que, no meio rural, dificilmente 

existe oferta de escola privada, apesar do acelerado processo de 

fechamento das escolas públicas do campo. 

Embora os sujeitos da pesquisa advenham da área rural, o maior 

índice se concentrou na opção da escola pública urbana: 42%. Isso 
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ocorre, primeiramente, em razão da insuficiência na oferta pública dos 

anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio nas escolas 

básicas do campo, sendo tal oferta realizada exclusivamente na área 

urbana. Em segundo lugar, com o fechamento das escolas do campo, há 

um processo de nucleação de escolas, e nem sempre a nucleação é em 

outra escola do campo, mas em uma urbana, que, apesar de estar situada 

no contexto urbano, atende, em sua maioria, os camponeses. O terceiro 

ponto denota que, no momento de responder o questionário, os discentes 

podem ter desconhecido as noções definidas nos marcos regulatórios da 

escola do campo, a qual, de acordo com o Decreto Presidencial n.º 7352, 

de 4 de novembro de 201023, é definida como aquela localizada em área 

rural (respeitando-se os critérios estabelecidos pelo IBGE) ou urbana – 

desde de que nesta última atenda, de forma predominante, aos sujeitos 

do campo. A possível falta de esclarecimento conceitual em torno da 

ideia de escola do campo pode ter influenciado na resposta dada pelos 

discentes – sua resposta pode expressar sua concepção conceitual de que 

escola do campo é aquela situada no campo, e não no espaço urbano. 

Todavia, o principal fator que contribuiu para o alto número de 

estudantes da LEDOC/CPCE que afirmaram ter estudado o Ensino 

Fundamental em escolas públicas urbanas é o processo de fechamento 

das escolas do campo, obrigando os estudantes a saírem das suas 

localidades para continuar seus estudos fora de seu local de origem. 

Acrescenta-se, ainda, que essa mobilidade educacional não visa garantir 

oportunidade de acesso à educação, mas representa a negação do direito 

à educação no campo. Isso caracteriza, ademais, a incapacidade política 

e administrativa do Estado em garantir a igualdade socioeducacional, 

ocupando-se apenas de reduzir as desigualdades escolares, sem criar 

condições estruturais de retirar os camponeses de seu processo de 

exclusão educacional. Os dados referentes aos níveis de analfabetismo 

no campo, no Nordeste, denunciam esse contexto. Em pesquisa recente, 

Borges (2017, p. 312) problematiza o fenômeno do fechamento das 

escolas do campo no Piauí:  

                                                           
23 Para consultar o Decreto, visite a página: http://portal.mec.gov.br/docman/marco-

2012-pdf/10199-8-decreto-7352-de4-de-novembro-de-2010/file. 
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Ao todo, 377 escolas do campo, todas elas municipais, 

foram fechadas no estado do Piauí no ano de 2014. Destas, 

23 (6,10%) foram extintas e 354 (93,90%) tiveram suas 

atividades paralisadas. Estas instituições atendiam, em 

2013, a um total de 7.088 alunos regularmente 

matriculados e estavam distribuídos em 111 municípios 

distintos, ou seja, quase metade (49,55%) dos 224 

municípios nos quais o estado do Piauí é dividido. 

 

Com esses dados, podemos observar o significativo desmonte da 

Educação do Campo no Piauí, atingindo inclusive a região sul do estado. 

Podemos inferir a respeito dessa problemática, quando observamos que 

32% dos discentes participantes desta pesquisa declararam ter estudado 

parte da vida em escola pública rural e parte em escola pública urbana, 

que os camponeses não continuam os estudos na escola rural em razão 

do fechamento dela e da nucleação em escolas urbanas. 

As denúncias sobre os processos de fechamento das escolas do 

campo são feitas constantemente pelos camponeses e demais sujeitos 

envolvidos com a Educação do Campo nos mais variados espaços de 

articulação coletiva. A luta dos camponeses denuncia a política de 

negação à educação prevista pela Constituição como responsabilidade do 

Estado.  

Após identificados os tipos de escola, apresentamos, na Tabela 

31, informações relacionadas às modalidades em que os discentes 

cursaram o Ensino Fundamental:  
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Tabela 31 - Modalidade em que os estudantes da LEDOC/CPCE 

cursaram o Ensino Fundamental 
 

Modalidade de ensino 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percentual 

Ensino regular 165 90% 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 5 3% 

Multisseriado24 6 3% 

Parte EJA e parte ensino regular 6 3% 

Educação a Distância (EAD) 1 1% 

Total 183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 90% dos discentes que participaram da pesquisa 

declarou ter estudado o Ensino Fundamental na modalidade regular. Essa 

informação dialoga com os dados trazidos na Tabela anterior, uma vez 

que mais de 40% dos estudantes da LEDOC/CPCE cursaram o Ensino 

Fundamental em escolas públicas urbanas.  

O fato de apenas 3% dos discentes terem afirmado que estudaram 

o Ensino Fundamental na modalidade EJA corrobora com as 

informações trazidas na Tabela 3 do capítulo anterior, na qual 

observamos que 51% dos discentes da LEDOC/CPCE estão na faixa 

entre 18 e 28 anos de idade, ou seja, revela o déficit educacional referente 

à idade-série. Ao mesmo tempo, ao serem citadas a EJA e a EAD, essas 

modalidades de ensino revelam o projeto excludente de educação 

destinado aos sujeitos do campo e toda forma de precarização do ensino 

público no meio rural.  

  

                                                           
24 De acordo com Santos, a multisseriação se caracteriza como uma “[...] forma de 

organização escolar encontrada geralmente nos estabelecimentos de ensino localizados 

no campo brasileiro, em que são concentrados, em um mesmo tempo e em um espaço 

escolar, estudantes de diferentes séries/anos (e de diferentes idades), na maior parte dos 

casos, sob a regência de apenas um professor” (2019, p. 4). 
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Um dos grandes desafios para a política educacional no campo 

tem sido a incapacidade dos governos na oferta do Ensino Médio nas 

escolas do campo. Podemos afirmar que não existe uma política 

educacional que garanta o Ensino Médio na zona rural para os 

camponeses. Portanto, é necessária uma legislação que garanta o direito 

à educação e interrompa o longo processo de fechamento das escolas do 

campo, como analisa Santos (2018, p. 206) ao destacar: 

 

A necessidade de legislação específica sobre essa questão 

aponta, para uma realidade de não atendimento ao direito 

educacional da população campesina, à medida que, 

quando se fecha a escola da comunidade, muitas crianças 

ficam sem acesso à educação escolar durante um tempo. 

Destaca-se, nesse contexto, a situação da educação infantil 

e do primeiro ano do ensino fundamental, cujas crianças 

encontram dificuldades, em função da faixa etária com o 

deslocamento do campo para a sede dos municípios ou 

para o povoado mais próximo. Nesses casos, não se 

garante o direito do acesso à escolarização para todos em 

igualdade de condições. 

 

Esse cenário pode ser observado quando trazemos dados 

relacionados ao tipo de escola em que os discentes estudaram no Ensino 

Médio: 

 

Tabela 32 - Tipo de escola em que os estudantes da LEDOC/CPCE 

cursaram o Ensino Médio 
 

Tipo de escola 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percentual 

Escola pública urbana 129 69% 

Escola pública rural 23 13% 

Parte em escola pública rural e parte 

em escola pública urbana 
11 6% 

Escola particular 13 7% 
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Parte em escola pública e parte em 

escola particular 
3 2% 

Escola Família Agrícola 1 1% 

PROFORMAÇÃO25 3 2% 

Total 183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Dos estudantes, 69% apontaram que estudaram o Ensino Médio 

em escola pública urbana e apenas 13% declararam ter estudado em 

escola pública rural. Ao aproximar os dados referentes aos tipos de 

escola em que os discentes da LEDOC/CPCE cursaram os Ensinos 

Fundamental e Médio, podemos observar que os cenários se repetem, 

pois as respostas se concentraram na alternativa escola pública urbana. 

Essa análise fundamenta a interpretação feita na Tabela 30 a respeito do 

fechamento das escolas do campo no Piauí e dos seus impactos no êxodo 

rural para os grandes centros urbanos. Dessa forma, os sujeitos do campo 

são obrigados a sair das suas respectivas comunidades para cursar o nível 

Fundamental e o Médio fora da zona rural.  

Essa realidade se abrandou em relação ao ingresso no Ensino 

Superior, uma vez que os campi universitários, em decorrência da 

política de expansão das universidades, concentram-se todos fora das 

capitais, de modo que a expansão dos campi fora de sede permitiu a 

mobilidade e a proximidade com a zona rural, facilitando a entrada e a 

permanência dos camponeses na universidade. Sem essa expansão, tais 

sujeitos teriam de se deslocar para a capital do estado a fim de darem 

continuidade aos estudos. 

Se somarmos as porcentagens dos discentes que estudaram o 

Ensino Fundamental e o Médio em escolas rurais, esse número não 

ultrapassará os 35% – esse contexto ocorre em razão da não oferta no 

campo. Podemos deduzir que grande parte dos estudantes da 

                                                           
25 O PROFORMAÇÃO se tratou de um Programa do Ministério da Educação voltado 

para a formação de professores que não possuíam a titulação mínima exigida 

legalmente. Para maiores informações, consulte a página: 

http://proformacao.proinfo.mec.gov.br. 
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LEDOC/CPCE começaram a ter experiências educacionais formais 

tardiamente e que somente com a oferta das licenciaturas em Educação 

do Campo na universidade, a partir da proposição dos movimentos 

sociais do campo, os camponeses tiveram acesso aos conteúdos e aos 

saberes ligados à realidade no meio rural. O percentual de 1% dos 

discentes que estudou em uma Escola Família Agrícola, instituição de 

ensino que acolhe a filosofia da Educação do Campo, representa a oferta 

de Escolas Famílias que dialogam com a realidade do campo. Enquanto 

isso, predomina a formação básica em escolas públicas urbanas, cujas 

propostas político-pedagógicas não estão voltadas para as singularidades 

socioculturais camponesas.  

Na Tabela 33, trazemos dados a respeito das modalidades em que 

os estudantes cursaram o Ensino Médio.  

 

Tabela 33 - Modalidade em que os estudantes da LEDOC/CPCE 

estudaram o Ensino Médio 
 

Modalidade de ensino 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percentual 

Ensino regular 147 79% 

EJA 10 5% 

Multisseriado 0 0% 

Educação profissional integrada ao 

Ensino Médio 

 

5 

 

3% 

Magistério 14 7% 

Parte EJA e parte ensino regular 3 2% 

Supletivo 1 1% 

Parta ensino regular e parte magistério 5 3% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

  

Esses números apontam a distorção idade-série e revelam o longo 

percurso de exclusão e negação do direito à educação aos povos do 
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campo, com uma trajetória escolar irregular, marcada por evasão, 

repetência e longos períodos fora do ambiente escolar. Esse contexto 

perpetua e aprofunda as desigualdades educacionais entre campo e 

cidade. Segundo os dados do PNAD (2019), 40% dos brasileiros com 

mais de 25 anos não têm Ensino Fundamental, e 40% dos adultos 

brasileiros não concluíram o Ensino Médio. Essa realidade se perpetua, 

em grande parte, nas regiões Nordeste e Norte do país. Segundo Souza 

(2012, p. 752), a distorção idade-série atinge fundamentalmente os 

camponeses: 

 

A distorção idade-série também é expressiva entre os 

estudantes do campo. 41,4% das crianças que estudam nos 

anos iniciais possuem distorção idade-série; 56% das que 

estudam de 5ª a 8ª também e 59% dos que estão no ensino 

médio também possuem distorção. Vários fatores 

explicam essa realidade: distância de casa à escola; 

inexistência de escola; migração de um município para 

outro, muitas vezes resultando em perda do ano letivo; 

repetência; calendário escolar em divergência com as 

necessidades de trabalho na agricultura, entre outros.  

 

O calendário escolar descontextualizado com a realidade do 

campo ainda continua sendo o principal desafio para a consolidação da 

concepção de Educação do Campo nas escolas básicas. Apesar de 79% 

dos participantes da pesquisa terem respondido que cursaram o Ensino 

Médio na modalidade regular, isso ocorre sem nenhuma relação com os 

pressupostos da Pedagogia da Alternância – que tem como objetivo a 

valorização e a afirmação dos contextos do campo, dos saberes e dos 

conteúdos da cultura camponesa. De acordo com Ribeiro (2008, p. 30), 

a Pedagogia da Alternância 

 

[...] é uma expressão polissêmica que guarda elementos 

comuns, mas que se concretiza de diferentes formas: 

conforme os sujeitos que as assumem, as regiões onde 

acontecem as experiências, as condições que permitem ou 

limitam e até impedem a sua realização e as concepções 

teóricas que alicerçam suas práticas. Com esse cuidado e 

de modo amplo, pode-se dizer que a Pedagogia da 

Alternância tem o trabalho produtivo como princípio de 
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uma formação humanista que articula dialeticamente 

ensino formal e trabalho produtivo [...] a Pedagogia da 

Alternância também articula prática e teoria numa práxis e 

realiza-se em tempos e espaços que se alternam entre 

escola e propriedade, comunidade, assentamento, 

acampamento ou movimento social ao qual o educando 

está vinculado.  

 

A educação em alternância congrega tempos e espaços distintos, 

compreendidos como tempo universidade e tempo comunidade – por 

meio dos quais o saber formal apreendido na escola se alia ao trabalho 

produtivo realizado na comunidade dos discentes. Ou seja, o 

conhecimento compartilhado na educação formal, na perspectiva da 

alternância, dialoga diretamente com a realidade produtiva do educando. 

Em decorrência de a Pedagogia da Alternância ser uma proposta 

inovadora, os licenciandos da Educação do Campo do CPCE tiveram (e 

ainda estão tendo) de se familiarizar com a metodologia. Isso porque a 

oferta do Ensino Fundamental e do Médio em escolas básicas no meio 

rural, no Piauí, mantém a pedagógica tradicional e urbanocêntrica. Tal 

ideia aparece em uma das falas dos estudantes que participaram do grupo 

focal que inspirou a elaboração do questionário utilizado nesta pesquisa:  

 

[...] nós precisamos discutir o que é alternância, porque 

senão a gente vai dizer que estudamos em um curso de 

alternância, mas, se perguntar pra alguns alunos o que é 

alternância, poucos vão saber o que é essa metodologia, o 

que é essa Pedagogia de Alternância. Então, é desafiador 

para nós para saber o que é essa alternância, tem gente que 

já está saindo do curso, vê falar o que é essa alternância, 

mas não sabe o que diabo de bicho de sete cabeças é esse. 

Então, nós já estamos passando do tempo de discutir o que 

é essa alternância, é um desafio. (Maria, grupo focal 

realizado em 31.10.17). 

 

A partir da nossa experiência como docente, podemos afirmar 

que essa inferência também é cabível para a maioria dos professores da 

LEDOC/CPCE, os quais estiveram ou estão em fase de adaptação com a 

Pedagogia da Alternância pela falta de familiaridade com essa 

abordagem metodológica e com a própria concepção de Educação do 
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Campo. Nesse sentido, reafirmamos a importância fundacional da 

Pedagogia da Alternância, uma vez que sua proposta não visa apenas 

reduzir as desigualdades educacionais e sociais, mas promover a 

igualdade educacional dos camponeses no sistema educacional.  

Com relação ao tempo para a conclusão do Ensino Médio, a 

Tabela 34 traz as seguintes informações: 

 

Tabela 34 - Tempo que os estudantes da LEDOC/CPCE levaram para 

concluir o Ensino Médio 
 

Anos 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

3 anos 159 87% 

4 anos 13 7% 

5 anos 5 3% 

6 anos 1 1% 

2 anos (magistério) 4 2% 

Total 182 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Mais de 80% dos discentes afirmaram ter concluído o Ensino 

Médio em três anos. Mesmo com esse cenário, nossas experiências com 

os discentes da LEDOC/CPCE mostram uma elevada deficiência na 

leitura e na escrita26 por parte dos estudantes da Educação do Campo, 

levando-nos a crer que as experiências educacionais desses sujeitos no 

nível Médio foram realizadas de forma deficitária, culminando em um 

processo formativo acelerado.  

Os dados relacionados ao tempo de duração do Ensino Médio 

dialogam com as informações pertinentes ao estado civil (Tabela 2) e à 

faixa etária (Tabela 3) dos estudantes da LEDOC/CPCE, porque o perfil 

                                                           
26 Essas observações são feitas levando-se em consideração as reflexões 

construídas no interior do projeto intitulado “Leitura, Escrita Acadêmica e 

Produção Científica”, desenvolvido por professores e alunos da LEDOC que 

integram o NEPEECDES. 
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do jovem solteiro tende a concluir o nível Médio no tempo indicado pela 

legislação educacional (SAMPAIO, 2009), seja pela baixa 

responsabilidade doméstica em comparação com a vida de casado, seja 

pela ânsia em ingressar no mundo do trabalho ou em adentrar no Ensino 

Superior. 

Na Tabela 35, trazemos dados relacionados à quantidade de 

estudantes que interromperam e não interromperam os estudos antes de 

ingressar no Ensino Superior: 

 

Tabela 35 - Número de estudantes da LEDOC/CPCE que interromperam 

e não interromperam os estudos antes de ingressar no Ensino Superior 
 

Alternativa 

Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Houve interrupção  
146 80% 

Não houve interrupção  
37 20% 

Total 
183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O quantitativo de 80% dos discentes interromperam seus estudos 

antes de ingressar no nível Superior, embora 87% dos estudantes tenham 

concluído o Ensino Médio em três anos (Tabela 34). Isso pode ser 

explicado pelo processo seletivo e excludente de acesso ao Ensino 

Superior público que predomina no Brasil, pela baixa condição de renda 

dos camponeses para ingresso na educação privada, pela relação entre 

trabalho e estudo – já que os camponeses têm de fazer a opção pelo 

trabalho em detrimento da continuação dos estudos. 

Apenas 20% dos estudantes ingressaram direto no Ensino 

Superior após o término do nível Médio, expressando, mais uma vez, a 

dificuldade dos sujeitos do campo em seguir com sua trajetória 

educacional. O processo de interrupção dos estudos implica no 

rendimento acadêmico dos discentes, principalmente se o recorte 
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temporal tiver sido extenso, conforme declarou um dos estudantes em 

uma fala no grupo focal: 

 

Porque você deixou de estudar em uma época, e se deparar 

com uma universidade com esse conhecimento 

sistematizado, né, formal, você fica meio perdido... A 

leitura de quem passou 11, 15 anos sem estudar, para você 

acompanhar a leitura, fazer uma interpretação desse texto, 

para você entender, de estar repassando, muitas vezes eu 

tive que pegar aquele texto, voltar a ler de novo, eu faço 

sempre isso quando eu tenho uma folga, porque eu sinto 

que me ficou alguma coisa para trás, digamos, eu ficar 

aprimorando esse conhecimento, essa dificuldade foi 

muito grande, essa questão mesmo de você ler, de você 

acompanhar [...] (João, grupo focal realizado no dia 

31.10.17). 

 

Na fala desse estudante, podemos observar a dificuldade com a 

leitura oriunda do tempo em que ficou sem estudar, demandando um 

esforço significativo para poder acompanhar as discussões tidas em sala 

de aula. Acreditamos que esse déficit na leitura se torna mais pungente 

por estar relacionado à interpretação de textos teóricos propostos pelos 

docentes. 

Diante da contingência de estudantes que interromperam os 

estudos, a Tabela 36 traz dados relacionados com o tempo da interrupção 

dos estudos após a conclusão do Ensino Médio e o ingresso no Ensino 

Superior: 

 

Tabela 36 - Tempo que os estudantes da LEDOC/CPCE ficaram sem 

estudar após a conclusão do Ensino Médio e o ingresso no Ensino 

Superior 
 

Anos 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Menos de dois anos 36 25% 

Entre dois e quatro anos 34 23% 

Entre cinco e sete anos 18 12% 
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Entre oito e dez anos 25 17% 

Entre 11 e 35 anos 33 23% 

Total 146 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Dos discentes que responderam ter interrompido os estudos antes 

de ingressar no Ensino Superior, apenas 25% ficaram menos de dois anos 

sem estudar. Nas demais alternativas, temos os seguintes valores: 23% 

interromperam os estudos entre dois e quatro anos, 12% ficaram entre 

cinco e sete anos sem estudar, 17% afirmaram ter ficado sem estudar 

entre oito e dez anos, bem como 23% dos discentes interromperam os 

estudos entre 11 e 35 anos. Essa realidade educacional revela que o 

Estado ainda tem muito a intervir com investimentos na política de 

Educação do Campo para superar e gerar oportunidade de igualdade 

social e educacional entre campo e cidade. Embora os dados estejam 

estratificados, o número de alunos que interromperam os estudos é 

significativo, sendo a diferença entre as temporalidades de oito e dez 

anos e de 11 e 35 anos de quase 10%, o que demostra um déficit 

educacional no campo, com incidência e repercussão na oportunidade de 

acesso ao trabalho e à profissionalização. 
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São vários os motivos que levaram os camponeses a interromper 

os estudos antes de ingressarem no Ensino Superior, como pode ser 

verificado na Tabela 37: 

 

Tabela 37 - Motivos que levaram os estudantes da LEDOC/CPCE a 

interromper os estudos antes de ingressarem no Ensino Superior 
 

Motivos 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percentua

l 

Dificuldade financeira 33 24% 

Trabalho 24 17% 

Maternidade/paternidade 29 21% 

Reprovação no vestibular ou processo 

seletivo 
16 12% 

Outros (falta de oportunidade, problemas 

de saúde, falta de educação na 

comunidade, morar na zona rural, 

mudança de estado, falta de motivação e 

desinteresse)  

 

 

 

36 

 

 

 

26% 

Total 138 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Dentre os motivos apresentados pelos discentes que contribuíram 

para a interrupção dos estudos, os que tiveram maior representatividade 

foram os relacionados a dificuldade financeira (24%), 

maternidade/paternidade (21%) e trabalho (17%)27. Esses dados revelam 

que predomina a incompatibilidade entre trabalho e vida escolar, sendo 

ainda um desafio para os camponeses a conclusão dos estudos, situação 

                                                           
27 Na opção “outros”, congregamos as respostas dadas pelos discentes que apareceram 

em menor proporção. Do contrário, haveria uma quantidade considerável de categorias 

que poderiam dificultar a leitura e a interpretação das informações. 
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que se agrava com a formação familiar precoce, acrescida ao grau de 

condições financeiras para garantir a permanência no ambiente 

educacional. Esses três fenômenos estão associados com o padrão de 

vida da classe trabalhadora, a qual precisa trabalhar para garantir o 

sustento da família, diante da situação de extrema pobreza, conforme 

afirma Leite (2016, p. 86): 

 

Observamos que ainda são relevantes os altos índices de 

pobreza das populações que vivem no campo, ou seja, um 

em cada quatro brasileiros que vivem no campo está em 

situação de extrema pobreza, e a maioria são crianças e 

adolescentes, segundo dados do censo de 2010. De um 

total de quase trinta milhões de pessoas no meio rural, 25% 

dos moradores possuem renda mensal abaixo da linha de 

miséria, de R$ 70 per capita por domicílio. 

 

Essa realidade impossibilita as condições estruturais de 

realização plena de uma vida educacional regular. E se agrava 

profundamente com o avanço de um Governo Federal conservador, 

deliberadamente comprometido com o agronegócio e a expropriação das 

terras dos camponeses, aumentando a miséria e a violência no campo. 

Acrescenta-se a tal realidade, ainda, a criminalização dos movimentos 

sociais de organização dos trabalhadores rurais. É muito difícil manter 

os estudos diante de tantos ataques que geram negação da vida em sua 

plenitude no meio rural. 

Por isso é tão necessária a organização dos trabalhadores na luta 

pelo direito à educação. De acordo com Molina e Sá (2012, p. 466), a 

LEDOC é um curso que nasce no interior dos movimentos sociais: 

“Durante essa última década, nos encontros locais, regionais e nacionais 

de Educação do Campo, sempre constou como prioridade dos 

movimentos sociais a criação de uma política pública de apoio à 

formação de educadores do próprio campo”. Sendo assim, torna-se 

condição primordial para o desenvolvimento e a manutenção dessa 

Licenciatura o contato com os movimentos sociais camponeses.  
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Sabendo disso, questionamos os estudantes a respeito da 

participação deles no movimento social: 

 

Tabela 38 - Número de estudantes da LEDOC/CPCE que participam e 

não participam de algum movimento social, grupo ou coletivo 

organizado 
 

Alternativa 

Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Sim 
50 27% 

Não  
133 73% 

Total 
183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Apesar da natureza política do curso, sobretudo pelo antecedente 

histórico que o liga aos movimentos socais camponeses e pelo fato de a 

habilitação dessa LEDOC/CPCE ser em Ciências Sociais e Humanas, 

apenas 27% dos discentes que responderam o questionário declararam 

participar de algum movimento social, grupo ou organização coletiva, 

enquanto 73% afirmaram não participar de nenhuma dessas atividades. 

Esse cenário é preocupante, porque os sujeitos do campo precisam se 

organizar coletivamente, a fim de garantir os direitos historicamente 

adquiridos, compreendendo que o afastamento da participação política 

organizada enfraquece a inserção acadêmica e social da LEDOC. 

Esses dados nos fazem refletir sobre o atual contexto de crítica ao 

ensino das Ciências Sociais e Humanas, por meio do qual se fala de um 

suposto doutrinamento dos discentes por parte dos professores. Mesmo 

essa Licenciatura habilitando os estudantes à docência em Ciências 

Sociais e Humanas, isso não significou uma doutrinação ideológica, fato 

que pode ser observado no alto contingente de discentes que não 

participam de movimento social, grupo ou coletivo organizado. 
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Após perguntados sobre a participação política, os discentes que 

responderam afirmativamente foram questionados sobre a natureza do 

movimento: 

 

Tabela 39 - Natureza dos movimentos, dos grupos e das organizações 

coletivas de que os estudantes da LEDOC/CPCE participam 
 

Natureza de movimentos, 

grupos e organizações coletivas 

Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Religiosa (católica ou protestante) 21 42% 

Sindical 10 20% 

Associação 10 20% 

ONG (não especificada pelos 

discentes) 
3 6% 

Centro acadêmico 4 8% 

DCE 1 2% 

Escola Família Agrícola (EFA)28 1 2% 

Total 50 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Mais de 40% dos discentes que declararam participar de algum 

movimento, grupo ou organização coletiva, vincularam sua participação 

a um grupo de natureza religiosa. Esse dado nos ajuda a problematizar o 

atual contexto político vivido pelas universidades públicas brasileiras, as 

quais são cotidianamente acusadas de serem antros de dominação 

ideológica29. Contudo, mesmo a habilitação da LEDOC/CPCE sendo em 

Ciências Sociais e Humanas, a qual viabiliza os discentes a assistirem 

                                                           
28 De acordo com Lima e Freixo, “A Escola Família Agrícola [...] é um exemplo de 

experiência educacional desenvolvida pelos sujeitos do campo com vistas a lutar por 

uma Educação característica, que leve em conta suas idiossincrasias e que leve em 

consideração o contexto sociocultural de inserção dos seus sujeitos em contraponto à 

ideia de uma Educação urbanizadora, objetivando promover o estreitamento dos laços 

entre escola-família-comunidade”. (2012, p. 23). 
29 Tais acusações são desferidas pelo Governo Federal, sobretudo na pessoa do 

presidente e do seu respectivo ministro da Educação. 
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aulas das disciplinas consideradas críticas30 (Sociologia, Geografia, 

Filosofia, História), o vínculo com as instituições religiosas – 

agrupamentos, em sua maioria, conservadores – não se desfez. Ou seja, 

a ideia voltada para uma possível dominação ideológica não se sustenta, 

porque é possível observar um cenário político-social plural, levando em 

consideração que 40% dos discentes declararam participar de alguma 

associação/sindicato; 6%, de ONG; 10%, de DCE/Centro Acadêmico; e 

2%, de EFA. A última instituição é a que possui maior vínculo político 

com a Educação do Campo, mas foi a que expressou menor 

representatividade entre os estudantes que afirmaram participar de algum 

movimento, grupo ou organização coletiva. 

Após a discussão sobre essas informações relacionadas às 

singularidades educacionais dos discentes da LEDOC/CPCE, 

passaremos aos dados que trazem um panorama da relação dos alunos 

com a universidade, seja no âmbito institucional, seja no 

socioeducacional ou no político, porque as análises seguintes trarão 

dados sobre a visão detida pelos discentes sobre a UFPI, os motivos para 

ingresso na LEDOC, as dificuldades no processo de aprendizagem, o 

espaço físico da Universidade, a contribuição do curso para o 

desenvolvimento social e profissional dos discentes. 

  

                                                           
30 Apontamos como disciplinas consideradas críticas porque se tornou comum no 

espaço acadêmico apontar as disciplinas das humanidades como críticas. Entretanto, 

defendemos que a criticidade deve ser uma característica inerente a todas as disciplinas 

– sejam elas pertencentes às ciências naturais ou às humanas.  
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CAPÍTULO 5 
 

Relação dos estudantes com a LEDOC (CPCE) e a 
Universidade: apontamentos político-pedagógicos e 

infraestruturais 
 

Importa, antes de iniciarmos a análise dos dados referentes a este 

capítulo, reafirmar o conceito de universidade pública que defendemos: 

uma instituição estatal, laica, gratuita e de qualidade social. É uma 

universidade que se concretiza pelas dimensões do ensino, da pesquisa e 

da extensão como parte e totalidade que garantem a produção do 

conhecimento científico universitário, o qual se realiza na graduação e 

na pós-graduação – visando a uma sustentabilidade social, ambiental e 

planetária.  

Consideramos, ainda, o entendimento de universidade como um 

bem público de acesso democrático a todas as classes sociais, evitando o 

elitismo de sua origem. Santos (2013, p. 464) caracteriza essas 

instituições universitárias apontando: “As reformas devem partir do 

pressuposto que, no século XXI, só há universidade quando há formação 

graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão. Sem qualquer destes, há 

ensino superior, não há universidade”. Próxima a essa discussão em 

torno da universidade pública, apontamos a problemática da privatização 

do Ensino Superior. As instituições privadas são entidades do mercado 

educacional não estatal que ofertam o Ensino Superior que não é 

universitário – prioritariamente, a graduação –, caracterizado pela 

produção científica do conhecimento na lógica da qualificação 

profissional, que se realiza pela dissociação do ensino em relação à 

pesquisa e à extensão, por vezes, pela inexistência de cursos de pós-

graduação. 

A partir dessa concepção, consideramos fundamental 

compreender que visão os discentes possuem da universidade sobre seu 

caráter formativo de referência. Desse modo, questionamos os estudantes 
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da LEDOC/CPCE sobre a visão que eles detêm da UFPI, conforme 

podemos observar na Tabela 40: 

 

Tabela 40 - Referências que os estudantes da LEDOC/CPCE possuem 

da UFPI 
 

Referências sobre a UFPI 

Quantitativo de 

estudantes 

Absoluto Percentual 

Uma universidade pública, gratuita e de 

qualidade 
105 61% 

Uma universidade seletiva, com difícil 

acesso aos menos favorecidos 

 

37 
22% 

Uma universidade seletiva, com 

elevado nível de exigência 

 

22 
13% 

Uma universidade como as demais 8 4% 

Total 172 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 61% dos discentes reconhece a universidade 

como uma instituição pública, gratuita e de qualidade. Apesar dessa 

compreensão, 35% dos estudantes apresentaram uma posição mais 

crítica sobre como veem a universidade, tendo referências que 

enquadram a UFPI como instituição seletiva com difícil acesso aos 

menos favorecidos e com elevado nível de exigência. Essas últimas 

referências revelam que, apesar dos avanços na garantia do acesso das 

classes populares ao Ensino Superior, a universidade continua sendo uma 

instituição seletiva e excludente, sobretudo para os camponeses.  

A universidade está em disputa. É nesse campo que o 

protagonismo dos povos do campo rompe com a concepção de 

universidade elitista na luta pelo acesso ao Ensino Superior público com 

a proposta dos cursos de Licenciaturas do Campo no sistema educacional 

brasileiro. Os camponeses disputam o latifúndio do saber (ARROYO, 

2015) na universidade e apontam para uma ressignificação da concepção 
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de educação que avança como um projeto político-pedagógico que 

respeite a realidade socioeconômica e educacional dos camponeses.  

Essa narrativa sobre o projeto de educação no Ensino Básico e no 

Superior “[...] dá-se na perspectiva de articular as concepções, a 

organização dos processos e dos conteúdos educativos da escola e, mais 

amplamente, nas diferentes esferas da vida social, ao interesse de 

classes” (FRIGOTTO, 2010, p. 27). Diante dessa disputa, os movimentos 

sociais do campo conquistam a realização de um processo seletivo 

específico31 que democratiza o conhecimento e o acesso dos camponeses 

com os cursos de Licenciatura em Educação do Campo e os cursos do 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA).  

Essa conquista aponta desafios cotidianos no desenvolvimento 

das Licenciaturas em Educação do Campo na UFPI, destacando a 

necessidade de discutir a adequação do curso ao calendário regular da 

não alternância32, sem comprometer a Pedagogia da Alternância e a sua 

matriz formativa. Esse questionamento se dá pelo aligeiramento do 

tempo universidade, cujo período destinado ao estudo se torna 

praticamente inviabilizado em razão de as aulas serem ministradas de 

forma sequencial e simultaneamente nos dois turnos (manhã e tarde), 

durante 45 dias, ou seja, não há intervalo de tempo para estudo 

concentrado e qualificado, nem para os discentes – que precisam de um 

tempo maior para sua formação profissional e humana – nem para os 

docentes – cujo ato de ensinar também exige estudo e organização do 

trabalho docente e pedagógico. 

Contraditoriamente, durante o tempo comunidade, o 

espaço/tempo é mais amplo. Entretanto, é comprimido por um volume 

                                                           
31 Atualmente, os graduandos da LEDOC de toda a UFPI passam por um processo 

seletivo específico. Todavia, caso os sujeitos do campo pretendam ingressar em outro 

curso que não a Licenciatura do Campo, terão maior dificuldade em decorrência de o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) prescindir aspectos da realidade rural, 

como, por exemplo, dificuldade de acesso à internet para se inscrever e acompanhar o 

certame, locomoção e estadia durante o período da prova, além do próprio conteúdo do 

Exame. 
32 O uso do termo “não alternância” pelos autores parte do entendimento de que o uso 

de calendário institucional ou regular também se aplica ao calendário das LEDOCs, 

mas em regime de alternância. 
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grande de trabalhos acadêmicos divididos entre as disciplinas tidas no 

tempo universidade, os quais quase não tem nenhuma relação de 

interdisciplinaridade, apesar de alguns serem da mesma área de 

conhecimento. A obrigatoriedade em desenvolver atividades acadêmicas 

no tempo comunidade, por um lado, confronta o docente e o discente 

com as desigualdades sociais impostas aos contextos do campo, que 

envolvem as condições socioeconômicas dos camponeses, o acesso à 

energia, a computadores, à internet (ver Tabela 13), bem como as 

condições financeiras de deslocamento para a realização das atividades 

de organização dos seminários integradores (consultar Tabela 24), que, 

em sua maioria, ocorrem nas comunidades e, por outro lado, confronta o 

docente e o discente com a falta de condições estruturais da universidade 

em garantir a execução do tempo comunidade em sua plenitude 

acadêmico-científica.   

 Essa realidade, em certa medida, reproduz uma lógica de oferta 

de uma educação precarizada para as classes populares, sem 

aprofundamento dos conteúdos e, mais amplamente, com negação de 

uma identidade acadêmica de pertencimento, sem um vínculo com um 

cotidiano da universidade que envolva as dimensões do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  Esse contexto exige um esforço sobre-humano 

de discentes e docentes para a execução de um calendário 

cronologicamente sufocante e mecanicista. Talvez a alternativa seja 

manter o vestibular específico – garantindo condições de acesso mais 

igualitário aos camponeses, sem necessidade de adequação ao ENEM –, 

pois o entrave não está no processo de seleção, mas, sim, na necessidade 

de reorganização do calendário acadêmico, tornando-o mais dinâmico 

com o ambiente universitário. Essa alteração deve garantir os ritmos da 

Pedagogia da Alternância e o respeito à singularidade da realidade do 

campo, cuja proposta estimula não apenas outro modelo de campo, mas 

uma sucessão rural comprometida com a sustentabilidade ambiental e o 

respeito aos direitos da natureza. Essa realidade coloca em questão que 

a educação não é estática, mas um processo de construção social que 

exige criticidade e, sobretudo, autocrítica para a construção de um 

paradigma educacional democrático.  
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Apesar desses desafios, a Educação do Campo reafirma o 

pensamento de Florestam Fernandes (1989), no processo educativo de 

eliminação da consciência colonial e opressora que predomina na 

universidade, tendo como paradigma epistemológico uma pedagogia de 

justiça social para as classes populares dentro e fora do cânone científico. 

Isso exige um duplo esforço, que significa retomar o protagonismo 

popular na produção do conhecimento acadêmico a partir dos saberes 

produzidos em seus contextos e dos conteúdos de sua realidade, para, 

assim, em igual sentido, reduzir o abismo social da universidade em 

relação à sociedade, ou seja, o seu distanciamento das questões sociais 

que demandam intervenção do conhecimento para transformação da 

realidade de exclusão das classes populares.  

É relevante afirmar que a incidência das classes populares tem 

retraduzido a educação dominante como educação popular e a 

universidade elitista como universidade popular democrática enraizada 

em uma produção científica contra-hegemônica. Portanto, o paradigma 

de universidade continua no centro das disputas de projeto de sociedade 

e pelo capitalismo, “[...] porque, no atual estágio da acumulação 

capitalista, o conhecimento tornou-se a matéria-prima básica” 

(ROMÃO, 2013, p. 93). Os cortes de verbas das universidades, os 

ataques aos docentes e aos sindicatos de professores das Instituições de 

Ensino Superior (IES), a falta de investimento na política de acesso e de 

permanência dos setores populares: essas medidas do atual governo 

revelam que a universidade não será prioridade, tampouco a educação33. 

Dentro dessa problemática que envolve a relação dos discentes 

com a universidade, no Quadro 2, levantamos os motivos que fizeram os 

estudantes ingressarem na LEDOC: 

  

                                                           
33 Para informações sobre os ataques desferidos pelo governo Bolsonaro às 

universidades públicas, consulte <https://jornal.usp.br/artigos/os-ataques-a-

universidade-publica/> (acessado pelos pesquisadores em 10.09.19, às 14h34). 
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Quadro 2 - Motivos que levaram os discentes da LEDOC/CPCE a 

ingressar na Licenciatura em Educação do Campo 
 

MOTIVAÇÕES 

  

VALORES 

ABSOLUTOS DE 

MOTIVAÇÕES 

PERCENTUAIS 

DE 

MOTIVAÇÕES 

Oportunidade de ingressar no 

Ensino Superior (Graduação)  
64 25% 

Identificação com a Educação 

do Campo por ser um curso 

diferenciado 

60 24% 

Por ter origem camponesa, 

valorizar a Educação do Campo 

e trabalhar na Educação do 

Campo  

26 10% 

Para adquirir, desenvolver e 

ampliar conhecimento  
33 13% 

Formação para ser professora  17 7% 

Formação na área das Ciências 

Humanas e Sociais 
17 

 

7% 

Qualificação profissional e 

atender às exigências da 

sociedade para o mercado de 

trabalho 

17 7% 

Querer voltar a estudar 05 2% 

Outros34 14 5% 

Total de motivações 25335 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

                                                           
34 Apesar de ser contabilizado para fins de tabulação percentual, essa amostragem foi 

dispensada em razão de apresentar números baixos de incidência (entre dois e três), 

bem como motivações variadas. 
35 A disparidade entre o número de motivações e o número de entrevistados se deve ao 

fato de um mesmo entrevistado ter apresentado mais de uma motivação para a questão. 

Portanto, consideramos todas as opções de motivações apresentadas pelos entrevistados 

para o ingresso na universidade e ordenamos de modo crescente. 
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Inicialmente, esclarecemos o processo de sistematização dos 

dados dessa tabela, objetivando viabilizar um melhor entendimento. A 

estrutura da questão direcionada para a apresentação das motivações que 

fizeram os estudantes ingressarem na LEDOC era dissertativa, de modo 

que os estudantes poderiam apresentar mais de uma motivação – daí o 

número de motivações ter excedido a quantidade de estudantes que 

participaram da pesquisa. Diante desse cenário, para fins interpretativos, 

organizamos as respostas obtidas em categorias – tal qual se apresenta 

no Quadro acima.  

Dos discentes, 25% apontam como motivo para ingressar na 

LEDOC a oportunidade de acesso ao Ensino Superior. Esses dados estão 

relacionados com o longo processo de exclusão educacional dos 

camponeses nesse nível educativo, uma vez que o direito à educação se 

limitava ao Ensino Fundamental e ao Básico, ainda de forma muito 

precarizada. O acesso à universidade era um sonho distante 

geograficamente para os povos do campo, porque, por décadas, as 

universidades se concentravam nos grandes centros urbanos. Essa 

distância era também política e social, porque não havia interesses dos 

governos na interiorização do Ensino Superior no estado do Piauí. Desse 

modo, inexistia uma política estatal que promovesse o acesso ao Ensino 

Superior com campi universitários geograficamente mais próximos dos 

territórios camponeses. 

 A oportunidade de acesso ao Ensino Superior, há de se registrar, 

não é resultado apenas da intervenção do Estado na promoção de uma 

política de educação inclusiva ou de uma política afirmativa. Advém, 

também, da luta pela ressignificação do próprio sentido de educação nos 

contextos dos movimentos sociais do campo. É resultado de um processo 

histórico de luta pelo direito à Educação Básica e ao ingresso no Ensino 

Superior universitário, pelo protagonismo dos próprios camponeses. Tal 

oportunidade foi se construindo pela relação de parceria política, mas 

também pelo dissenso na relação entre Estado e movimentos sociais do 

campo. 
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As Licenciaturas em Educação do Campo expressam a afirmação 

de uma ciência contra-hegemônica ao projeto de educação dominante 

eurocêntrica que se reproduz no contexto universitário brasileiro. Ao 

analisar a perspectiva educativa na leitura marxista, Barbosa, (2014, p. 

148) afirma:  

 

Para Marx, no mundo industrial, a educação era um dos 

mais importantes meios de perpetuação da exploração de 

uma classe sobre a outra. Neste sentido, no modelo 

educativo articulado pelo capitalismo, a escola constitui 

um espaço de disseminação e assimilação da ideologia 

dominante para inculcar no trabalhador ou trabalhadora o 

modo burguês de ver o mundo. 

 

A Educação do Campo se contrapõe a essa perspectiva como 

destino, algo que pacificamente deve ser assumido pelas classes 

populares. Ao contrário, as Licenciaturas em Educação do Campo 

promovem uma ruptura político-epistemológica que propõe a reinvenção 

da universidade e a democratização da ciência, objetivando, portanto, 

exteriorizar os graves problemas sociais, políticos e econômicos que 

condicionam o desenvolvimento acadêmico, restringem a sua 

autonomia, reduzem a sua legitimação e monopolizam a democratização 

do direito de acesso ao conhecimento, garantindo o acesso somente às 

elites em um sistema educacional de alta cultura.  

Desse modo, a oportunidade de ingresso no Ensino Superior não 

é um favor ou uma política assistencialista do Estado para os 

camponeses, mas uma conquista dos trabalhadores do campo enquanto 

lutam por reforma agrária. “No centro desse debate, emerge a 

necessidade histórico-política de construção de uma concepção de 

educação que estivesse vinculada às particularidades socioculturais dos 

povos do campo; que fortalecera um ethos identitário com o campo” 

(BARBOSA, 2014, p. 153, grifo do autor). Tal perspectiva vai se 

construindo no interior dos movimentos sociais e no interior da 

universidade: a Educação do Campo permite uma afirmação identitária 

e uma valorização dos sujeitos que vivem e produzem no meio rural 

brasileiro.  
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Tivemos o percentual de 34% de motivações relacionadas ao 

ingresso na LEDOC vinculadas à vida no campo, seja pelo fato de a 

Educação do Campo ser um curso tido como diferenciado (em 

decorrência da sua proposta político-pedagógica e de formação 

profissional), seja pela origem camponesa dos discentes, o que pode ter 

contribuído para a escolha do curso. Uma das falas proferidas pelo 

estudante da LEDOC/CPCE durante o grupo focal que subsidiou a 

construção do questionário auxilia na problematização das motivações 

do ingresso dos discentes na licenciatura em Educação do Campo: 

 

[...] o que me levou a querer fazer esse curso foi 

simplesmente ter uma graduação, também não tinha, né? 

Mas quando eu entrei no curso, na primeira semana, a 

vontade foi de desistir, porque eu não tinha me identificado 

com o curso, era só para formação de professores, e eu não 

era, não sou professor. Aí, eu fiquei: será que é o lugar 

certo? Será que eu vim pro local certo? Será que eu estou 

fazendo a universidade certa? Mas com aquela vontade de 

uma graduação. Aí, continuei a caminhada. Com o 

decorrer do tempo, fui me identificando com o curso, vi 

que é uma luta pelos camponeses, e eu sou camponês, e 

isso me interessou muito, para uma formação de cidadãos 

críticos, reflexivos, que saibam defender seus direitos, não 

só individual, mas coletivo. E isso me chamou muita 

atenção, mas a primeira ideia era ter uma graduação. Mas 

o curso, os professores também, acho que foram 

aprendendo com o aluno, no decorrer do curso, que era um 

curso novo na universidade, e isso também chamou minha 

atenção, porque era vestibular, mais fácil de entrar, não era 

como o ENEM que é sete mil, mais de sete mil pessoas 

concorrendo, e isso era o caminho mais fácil para chegar 

na universidade. (José, grupo focal realizado em 31.10.17). 

 

Podemos observar, na fala do estudante acima citado, vários 

motivos que o levaram a ingressar na LEDOC. Contudo, sua motivação 

primeira era possuir uma formação em nível superior – mesmo sem haver 

uma identificação imediata com a profissão docente. No decorrer do 

curso, o aluno foi construindo sua própria compreensão da proposta 

político-pedagógica oferecida por essa Licenciatura, enxergando-se 
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como esse sujeito camponês apontado pelos teóricos da Educação do 

Campo que ensina e aprende junto aos docentes em sala de aula. 

Esse aspecto da fala do discente adquire relevância em 

decorrência de a LEDOC ser um curso novo, pensado e executado em 

parceria da universidade com os movimentos e as representações 

camponesas, não se tratando de uma iniciativa unicamente das 

universidades. Esse é um importante legado dessa política, pois 

contribuiu para tornar a LEDOC um curso diferenciado e comprometido 

com um projeto de campo baseado nos saberes e nas vivências dos 

trabalhadores rurais, viabilizando o aprendizado mútuo de professores e 

estudantes. 

A última motivação apresentada pelo estudante em sua fala 

também merece destaque, porque está vinculada à modalidade de 

ingresso, o qual se realiza por meio de um vestibular específico, e não 

via Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Entendemos que a 

existência de um certame específico para os estudantes da Licenciatura 

em Educação do Campo é de fundamental importância, sobretudo por 

garantir o ingresso dos camponeses que residem nas comunidades rurais 

localizadas no sul do Piauí, o que não seria possível caso a entrada fosse 

realizada via ENEM36. 

Retornando para os dados do Quadro 2, observamos o percentual 

de 13% de motivações para o ingresso na LEDOC relacionadas com a 

ampliação do conhecimento derivado do estudo no Ensino Superior – 

informação não necessariamente vinculada ao campo da formação 

docente. Afirmamos isso porque, apesar de a LEDOC se tratar de um 

curso de licenciatura, apenas 7% de todas as motivações apresentadas 

estiveram diretamente relacionadas ao interesse na formação docente, ou 

seja, formar professores. Isso revela uma contradição, uma vez que o 

curso visa formar professores para atuação como profissionais da 

                                                           
36 Diante do atual contexto orçamentário das universidades públicas, não sabemos se 

será possível continuar realizando vestibulares específicos para ingresso de estudantes 

na LEDOC, de modo que gestão universitária, professores, movimentos estudantis e 

camponeses deverão pensar em alternativas para garantir a entrada dos sujeitos do 

campo nesses cursos de licenciatura.  
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educação. A qualificação profissional (7%) e a formação na área das 

Ciências Humanas e Sociais (7%) revelam que os camponeses estão mais 

preocupados em ter um curso superior que necessariamente em ser um 

professor ou profissional da área da educação. Acreditamos que isso se 

dá em decorrência da desvalorização histórica da figura profissional do 

professor e dos profissionais das Ciências Sociais e Humanas.  

Mesmo com os avanços na garantia do direto aos povos do campo 

no Ensino Superior, o Nordeste ainda figura com os piores índices de 

analfabetismo, apresentando um grande percentual de analfabetos no 

campo (FERRARO, 2012). No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 46% dos camponeses vivem 

abaixo da linha de extrema pobreza. Com relação à educação, os povos 

do campo apresentam altos índices de analfabetismo, baixos níveis de 

escolaridade, elevadas taxas de evasão, repetência e distorção idade-

série. Esses sujeitos ainda sofrem a exclusão absoluta do acesso ao 

conhecimento científico, que se consolida nos cursos de nível superior 

de graduação e pós-graduação. Diante dessa realidade, compreendemos 

que as Licenciaturas em Educação do Campo são apenas uma iniciativa 

primeira na garantia do acesso ao Ensino Superior para os camponeses. 

Depois de cinco décadas da Pedagogia do Oprimido, as questões 

suscitadas por Paulo Freire sobre o direito dos povos que vivem no 

campo a uma educação como prática de liberdade ainda nos interpelam: 

como construir uma educação contra-hegemônica que supere a 

descontextualização, a negação dos sujeitos, diante de uma racionalidade 

instrumental que subjuga os saberes populares dos povos do campo? 

Essa indagação reafirma a centralidade da educação como condição de 

desenvolvimento social da região dos povos do campo no Nordeste. Em 

igual sentido, é necessário tencionar o Estado, na medida em que ele 

pode ser compreendido como esfera governamental responsável pela 

democratização do acesso ao sistema educacional para o povo nordestino 

e as classes populares como direito social, regional e epistêmico, como 

analisam Esteban e Tavares (2013, p. 294):  
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A compreensão histórica do acesso à escola pública no 

Brasil nos leva a perceber os interesses em disputa no 

longo do caminho das classes populares na direção da 

escola pública: o primeiro deles se explica pela tensão 

permanente entre o discurso da oferta e democratização da 

escola pública, sobretudo pelas desigualdades intra e inter-

regionais presentes na expansão da escola brasileira, e o 

segundo diz respeito à dualidade histórica da escolarização 

oferecida aos brasileiros. 

 

Essa concepção de educação criou um grande déficit educacional, 

com uma irregularidade entre ingressos, permanência e saída da escola. 

Diante dessa realidade, os camponeses enfrentam dificuldades em 

retomar o ritmo de estudo e desenvolver uma cultura acadêmica em 

completude. Por isso, ao indagar se possuem alguma dificuldade no 

processo de aprendizagem, mais de 70% dos discentes da LEDOC/CPCE 

que participaram da pesquisa responderam que sim: 

 

Tabela 41 - Quantitativo de estudantes da LEDOC/CPCE que possuem 

e não possuem dificuldade no processo de aprendizagem 
 

Alternativa 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Sim 
135 73% 

Não  50 27% 

Total 185 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Esse percentual de 73% dos discentes que responderam ter 

dificuldades na aprendizagem caracteriza a concepção de educação rural 

pensada para o campo. Na trajetória da educação rural, o homem do 

campo foi concebido como exemplo do atraso, e a política educacional 

se organizava em conformidade com os interesses capitalistas 

predominantes em cada conjuntura. A educação rural para os 

camponeses era uma educação para a semialfabetização, precarizada, 

sem objetivos de emancipação das inteligências – ao contrário, 
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reproduzia o testemunho das desigualdades educacionais no país 

(RIBEIRO, 2012).  

As dificuldades de aprendizagem dos povos do campo resultam 

de problemas estruturais que envolvem a política educacional no meio 

rural. Esse déficit educacional no Ensino Superior está relacionado à 

precariedade do Ensino Fundamental e do Básico no campo. Entre os 

problemas estão o fechamento das escolas do campo, o processo de 

nucleação de escola, as salas multisseriadas, a falta de material didático 

pedagógico que considere a realidade do campo. “Acrescente-se a isso a 

dificuldade de deslocamento dos alunos [...] a ausência ou a precária 

qualidade do transporte escolar [...] bem como a transferência de alunos 

para escolas urbanas” (MEDEIROS, 2010, p. 21). Todos esses fatores 

influenciam o desenvolvimento de uma baixa cultura acadêmica, em 

razão da deficiente cultura escolar no Ensino Básico que é resultado de 

um longo processo de desigualdade educacional e social no campo. 

Ao contrário, a concepção de Educação do Campo, 

protagonizada pelos movimentos sociais do campo, em sua gênese, 

orienta as políticas e as práticas pedagógicas ligadas aos trabalhadores 

do campo. Questiona, em essência, os interesses da classe dominante 

expressos no paradigma da educação rural e nas contradições do modo 

de produção capitalista assumido pelo agronegócio. Fernandes e Arroyo 

(2009) afirmam que a utilização da expressão “campo” foi adotada em 

função da reflexão sobre o sentido atual do trabalho camponês e das lutas 

sociais e culturais dos grupos que vivem no e do campo.   

A Educação do Campo é síntese da intervenção social dos 

trabalhadores do campo enquanto lutam para construir uma sociedade de 

justiça social (ARROYO; FERNANDES, 2009). Essa intervenção visa, 

como analisa Santos (2010), superar as linhas abissais criadas pelo 

paradigma de ciência da modernidade ocidental, vista como único 

conhecimento válido, que não apenas invisibilizou os sujeitos do Sul do 

Mundo, mas, sobretudo, promoveu um verdadeiro epistemicídio de seus 

saberes (SANTOS, 2010). Considerando esse pensamento, a Educação 

do Campo se revela, então, não somente como uma prática inovadora, 

como alguns analistas têm afirmado, mas, principalmente, como uma 
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prática educativa dissidente, integrante de um processo histórico de luta 

das classes populares pela educação colocada no horizonte da 

transformação social.  

Os trabalhadores rurais do campo marcam na trajetória da luta 

por educação, no Brasil, a construção de um conhecimento prudente para 

uma vida decente que se fundamenta em um paradigma científico 

(epistêmico) e em um paradigma social (realidade social). Lutam pela 

superação da “transferência de saberes”, que se evidencia pela avaliação 

meritocrática, reprovativa, seletiva e hierarquizada dos processos 

formativos da racionalidade moderna ocidental, que nega profundamente 

os conteúdos e os saberes dos sujeitos do campo. 

Nesse sentido, Santos (2005) assevera que a escola tem de ser 

uma instituição de cidadania crítica, a qual, naturalmente, deve ensinar e 

instruir, o que também significa retirar da escola todo o princípio de 

doutrinação, preconceito e reprodução dos conhecimentos mecanizados 

que se conformam em apenas reduzir as desigualdades educacionais sem 

transformações estruturantes no meio rural. 

Após questionados se possuíam ou não dificuldades no processo 

de aprendizagem, indagamos os discentes sobre os tipos de dificuldades 

detidas, conforme é explicitado no Quadro 3: 

 

Quadro 3 - Tipos de dificuldades de aprendizagem dos discentes da 

LEDOC/CPCE 
 

DIFICULDADES DE 

APRENDIZAGEM 

VALORES 

ABSOLUTOS 

PERCENTUAIS 

Dificuldade com leitura, 

interpretação e compreensão textual  
67 41% 

Dificuldade em compreender a 

linguagem docente, as explicações 

dos conteúdos e entender os 

conteúdos das aulas 

29 18% 

Dificuldade em sistematização e 

transmissão do conhecimento  
16 10% 
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Dificuldade em apresentação de 

seminários, atividades expositivas 

em público 

13 8% 

Dificuldade em elaboração de textos  7 4% 

Dificuldade com forma de avaliação 

e metodologia de ensino  
6 4% 

Outros (problemas de visão, dislexia, 

falta de tempo para estudo, muito 

tempo sem entrar em uma sala de 

aula, falta de energia)   

25 15% 

Número total de dificuldades 

apresentadas 

 

           16337 

 

100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Mais de 51% dos discentes apresentam dificuldades com leitura 

e escrita, ou seja, não têm o domínio da leitura, da prática de escrita, têm 

limites na organização frasal, não conseguem interpretar e sistematizar 

as ideias de modo inteligível. Isso ocorre pelo aligeiramento da leitura 

de modo descritivo e decorativo que marcou a concepção de educação 

rural para o campo, sem aprofundamento semântico do texto com sua 

aproximação com a realidade vivida pelos sujeitos do campo. O ato de 

ler deve ser conjugado com os contextos do campo, criando uma 

aproximação com a leitura do mundo. Paulo Freire (1989, p. 33) afirma: 

 

Por isso, é que a leitura de um texto, tomado como pura 

descrição de um objeto é feita no sentido de memorizá-la, 

nem é real leitura, nem dela portanto resulta o 

conhecimento do objeto de que o texto fala. Um texto para 

ser lido é um texto para ser estudado. Um texto para ser 

estudado é um texto para ser interpretado. Não podemos 

interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem 

curiosidade; se desistimos da leitura quando encontramos 

a primeira dificuldade. 

 

                                                           
37 Os discentes que responderam possuir dificuldade no processo de aprendizagem 

apresentaram um ou mais tipos de dificuldade – daí o número de dificuldades ser 

superior ao quantitativo de entrevistados que responderam deter alguma dificuldade na 

aprendizagem. 
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É uma realidade que demanda diversos desafios para a superação 

desse déficit educacional de aprendizagem derivado de um processo 

formativo fragmentado, sem conexões com o mundo prático dos sujeitos. 

Nesse sentido, professores e estudantes da LEDOC/CPCE vêm 

trabalhando alternativas no sentido de contribuir para a mudança desse 

cenário. Durante a realização desta pesquisa, está em andamento o 

segundo ano do projeto de extensão intitulado “Leitura, Escrita 

Acadêmica e Produção Científica”, que objetiva desenvolver processos 

de formação continuada com licenciandos, discentes, bem como 

professores das escolas do campo localizadas no sul do Piauí – tendo 

como instrumento metodológico e político-pedagógico oficinas para o 

exercício da leitura e da escrita acadêmica –, visando otimizar uma 

prática educativo-acadêmica para produção científica qualificada e 

emancipadora comprometida com a garantia dos direitos de justiça 

cognitiva.  

Esse projeto parte do pressuposto de que foi negado aos 

camponeses não apenas a justiça social, mas também a justiça cognitiva, 

compreendida enquanto direito à educação de qualidade sintonizada com 

os contextos campesinos. “As escolas rurais no Brasil, historicamente, 

têm estado em desvantagem, apresentando menores níveis de 

escolarização e maiores índices de reprovação, abandono e defasagem 

idade-série” (VENDRAMINI, 2015, p. 54). Portanto, as dificuldades na 

aprendizagem pelos sujeitos do campo no curso de licenciatura não 

podem ser atribuídas a uma questão de desempenho pessoal, mas ao 

conjunto de fatores que foram organizando um projeto de educação para 

o campo, e não no campo. 

Essas reflexões precisam ser levadas em consideração quando 

observamos o índice de dificuldades com a linguagem docente (18%), a 

apresentação de seminários e atividades em público (8%), a elaboração 

de textos (4%) e a avaliação (4%). Além da deficiência escolar oriunda 

da pauperização das escolas do campo, a linguagem acadêmica possui 

especificidades lexicais distintas da detida pela cultura camponesa no 

Ensino Fundamental e no Básico, demandando abordagens pedagógicas 

capazes de articular organicamente ambas as linguagens. Esses dados 
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levantam também a necessidade de os docentes proporem uma 

linguagem que seja mais compreensiva para os discentes, levando em 

consideração que um dos objetivos desta pesquisa é levantar 

possibilidades de atuação para o enfrentamento às questões que 

envolvem o cotidiano acadêmico dos discentes da Educação do Campo. 

Em seguida, os discentes foram questionados sobre o grau de 

dedicação ao curso, conforme está expresso na Tabela 42: 

 

Tabela 42 - Grau de dedicação dos discentes da LEDOC/CPCE ao curso 

Alternativa 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Alto 80 44% 

Médio 97 52% 

Insuficiente 5 3% 

Excelente 1 1% 

Total 183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

Mais de 40% dos discentes declaram ter um alto grau de 

dedicação ao curso, enquanto 52% consideram seu nível de dedicação 

mediano. Talvez o período em que os estudantes mais se dedicam ao 

curso seja no tempo universidade, em razão de as aulas ocorrem em 

tempo integral. Os discentes ainda apresentam um déficit de dedicação 

ao curso com relação à extensão, à pesquisa, à participação nos núcleos 

de pesquisas vinculados à LEDOC/CPCE38, à presença em eventos e 

atividades acadêmicas, ao maior envolvimento com as instâncias de 

representação, como colegiados e coletivos estudantis. 

Esse grau de dedicação ao curso apresentado pelos discentes está 

relacionado com a junção da lida acadêmica ao trabalho e/ou aos 

cuidados familiares, como expressa a Tabela 43:  

 

                                                           
38 Além do NEPEECDES, existem dois núcleos de pesquisa vinculados a 

LEDOC/CPCE: Núcleo de Agroecologia e Arte do Valor do Gurguéia (NAGU) e 

Núcleo de Estudo e Pesquisa das Comunidades Camponesas (NUPESCC).  
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Tabela 43 - Fatores que influenciam no grau de dedicação ao curso de 

LEDOC/CPCE 
 

Alternativa 
Quantitativo de estudantes 

Absoluto Percentual 

Estuda e trabalha 66 37% 

Cuida da família 30 17% 

Estuda, trabalha e cuida da família 16 9% 

Apenas estuda 36 20% 

Não se identifica com o curso 8 4% 

Dificuldade de relação com o 

professor e/ou alunos 
4 2% 

Outros (falta de vontade, 

deslocamento entre cidade e UFPI, 

falta de planejamento para estudo, 

deficiência, alternância distorcida) 

20 11% 

Total 183 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Dos entrevistados, de acordo com a soma dos percentuais, mais 

de 53% responderam que acumulam alguma responsabilidade com 

trabalho e/ou cuidado da família, sendo esse um fator de interferência no 

nível de dedicação ao curso, destoando dos 20% dos discentes que 

apenas estudam. Mesmo com a grande maioria dos discentes afirmando 

que possuem uma dedicação ao curso alta e mediana, o acúmulo de 

atividades trabalhistas e/ou familiares interfere diretamente no 

desempenho acadêmico apresentado pelos discentes, contribuindo com 

a permanência ou não do estudante na universidade. O acúmulo de 

atividades é uma realidade recorrente entre os estudantes advindos das 

classes populares, os quais dificilmente podem se dedicar 

exclusivamente ao estudo.  

Continuando a discussão sobre a relação dos discentes com a 

universidade, não ficamos restritos à dimensão político-pedagógica da 

academia, mas também buscamos evidenciar questões relacionadas ao 
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uso dos espaços por parte dos estudantes. No Quadro 4, trazemos 

percentuais relativos aos espaços frequentados pelos estudantes: 

 

Quadro 4 - Espaços frequentados pelos estudantes da LEDOC/CPCE 

na Universidade 
 

ESPAÇOS 
VALORES 

ABSOLUTOS 
PERCENTUAIS 

Restaurante Universitário (RU) 171 92% 

Biblioteca 136 74% 

Laboratório de informática 95 51% 

Coordenação da LEDOC 135 73% 

Coletivo acadêmico (CA) 74 40% 

Salas dos professores 53 29% 

Núcleo de Assistência Estudantil 

(NAE) 
18 10% 

Diretório Central dos Estudantes 

(DCE) 

 

18 

 

10% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Quase a totalidade dos participantes da pesquisa (92%) afirma frequentar 

o RU, de modo que podemos observar a importância dessa política para 

a permanência dos estudantes na Universidade. Dos discentes, 74% 

afirmaram visitar a biblioteca, e 51%, o laboratório de informática – 

mesmo com a grande dificuldade apresentada pelos discentes na 

habilidade do manuseio do computador, limitação que se aprofunda em 

decorrência de termos apenas uma disciplina que tangencia as discussões 

relacionadas ao uso das novas tecnologias.   

O percentual de 73% dos discentes afirmou frequentar a sala da 

coordenação da LEDOC, o que pode expressar certa relação democrática 

com os coordenadores do curso, em decorrência de o acesso à sala da 

coordenação significar uma proximidade e uma abertura ao debate e à 

exposição de ideias, bem como de pontos de vista diversificados. Nossa 
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experiência tem demonstrado que a frequência na sala da coordenação 

também pode estar relacionada a dificuldades dos discentes no tocante 

às questões burocráticas do cotidiano acadêmico, tais como matrícula, 

trancamento de disciplinas, dúvidas no uso do SIGAA etc. 

Apenas 40% dos discentes da LEDOC/CPCE frequentam o CA, 

e 10%, o DCE. Isso pode apontar certa apatia na organização estudantil, 

uma vez que grande parte dos processos organizativos, como reuniões, 

organização de atividades formativas e encontros, realizam-se por meio 

de ações estudantis. Esses percentuais também podem dialogar com os 

dados trazidos na Tabela 38, na qual só 27% dos discentes participantes 

da pesquisa declararam atuar em algum movimento, grupo ou coletivo 

organizado.   

Os outros dados apresentados pelo Quadro 4 mostram que 29% 

dos discentes afirmaram frequentar as salas dos professores, e apenas 

10% fazem uso das dependências do NAE, mesmo com uma parcela 

considerável de estudantes da LEDOC/CPCE com uma renda familiar de 

até um salário mínimo (72%, conforme a Tabela 18). Acreditamos que 

essa baixa porcentagem tenha se dado em decorrência de os discentes 

ainda receberem ajuda de custo durante o semestre (R$ 200,00) ou ainda 

por desconhecimento sobre os programas de auxílio e atendimento do 

NAE. 

Agora iremos apresentar quadros que nos auxiliam na 

problematização do desenvolvimento e da organização do curso, os quais 

viabilizarão reflexões sobre a adequação da LEDOC às realidades 

discentes. No Quadro 5, trazemos estimativas sobre o desenvolvimento 

e a organização do curso: 
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Quadro 5 - Estimativas dos estudantes da LEDOC/CPCE sobre o 

desenvolvimento e a organização do curso 
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Quadro de 

professores 

92 

(51%) 

43 

(23%) 

30 

(17%) 

3 

(2%) 

13 

(7%) 

181 

(100%) 

Estrutura 

curricular 

condizente com 

a realidade do 

campo 

44 

(24%) 

64 

(36%) 

34 

(19%) 

14 

(8%) 

24 

(13%) 

180 

(100%) 

Articulação 

entre tempo 

universidade e 

tempo 

comunidade 

26 

(14%) 

46 

(26%) 

52 

(29%) 

21 

(12%) 

35 

(19%) 

180 

(100%) 

Coerência entre 

teoria e prática 

48 

(27%) 

44 

(24%) 

39 

(22%) 

20 

(11%) 

29 

(16%) 

180 

(100%) 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

Nas repostas apresentadas, 74% dos discentes caracterizaram o 

quadro de professores como excelente e ótimo, e 19% classificaram-no 

como bom e regular, o que aponta para uma avaliação bastante positiva 

quanto à composição dos docentes. O percentual de 60% dos discentes 

classificou a estrutura curricular como excelente e ótima, o que pode 

indicar que os conteúdos e os contextos do campo estão contemplados 

na proposta curricular do curso, enquanto 27% dos discentes consideram 

o currículo bom e regular. Atualmente, o Núcleo Docente Estruturante 
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(NDE)39 da LEDOC/CPCE está em processo de revisão do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), podendo, após essa atualização, haver uma 

melhor identificação dos estudantes com o currículo do curso, uma vez 

que se pretende fortalecer a valorização dos saberes de suas 

comunidades, com a obrigatoriedade da extensão na curricularização das 

disciplinas, além do apontamento para o fortalecimento da Pedagogia da 

Alternância. 

Sobre a articulação entre tempo universidade e tempo 

comunidade, 40% dos discentes a caracterizaram como excelente/ótima, 

bem como 31% apontou como regular/insuficiente. Os dados mostram 

um significativo descontentamento com o modelo de alternância 

adotado40. Tal sentimento pode estar relacionado à grande concentração 

de aulas no tempo universidade e à quantidade de trabalhos enviados 

para o tempo comunidade. Outro fator pode ser a metodologia 

empregada pelo docente na articulação entre os tempos. Os dados nos 

levam a sugerir que o modelo de alternância seguido pela LEDOC/CPCE 

merece ser discutido com o corpo discente e o docente em espaços de 

organização coletiva, na perspectiva de consolidar uma proposta mais 

viável pedagogicamente e estruturalmente. Embora haja essa aparente 

insatisfação com o modelo de alternância, 51% dos alunos 

caracterizaram a dimensão teoria-prática nas atividades do curso como 

excelente/ótimo, e 27% classificaram-na como regular/insuficiente. A 

proposta de curricularização da extensão encampada pela UFPI41 e a 

obrigatoriedade do uso das tecnologias da informação na grade curricular 

                                                           
39 O NDE se trata de um espaço composto por alguns professores que compõem o 

quadro docente da LEDOC voltado para assuntos relacionados com as especificidades 

político-pedagógicas do curso. 
40 Atualmente, todas as LEDOCs da UFPI adotam uma metodologia de alternância em 

que os estudantes assistem a aulas teórico-práticas durante dois meses, depois retornam 

para suas respectivas comunidades para desenvolver as atividades referentes ao tempo 

comunidade – culminando com a disciplina Seminário Integrador. Para maiores 

informações, consulte as versões dos Projetos Pedagógicos do Curso (2013; [20–]). 
41 Sobre esse processo, consultar a página: https://www.ufpi.br/ultimas-noticias-

ufpi/31003-ufpi-inclui-extensao-como-componente-curricular-obrigatorio-nos-cursos-

de-graduacao. 
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possibilitarão um maior impacto nas atividades teórico-práticas para os 

estudantes. 

No Quadro 6, temos dados relacionados com a democratização 

participativa dos discentes: 

 

Quadro 6 - Estimativas dos estudantes da LEDOC/CPCE sobre os 

espaços de democratização participativa na Educação do Campo 

 
 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

De acordo com os dados apresentados, podemos observar que os 

discentes se consideram politicamente participativos, uma vez que 52% 

caracterizaram como excelente/ótimo a participação dos estudantes nas 

instâncias organizativas – podemos destacar as plenárias temáticas, os 

conselhos colegiados, os espaços dos projetos de extensão e pesquisa, os 
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estudantes nas 

instâncias 

organizativas 

 

46 

(29%) 

 

37 

(23%) 

 

43 

(27%) 

 

12 

(8%) 

 

21 

(13%) 

 

159 

(100%) 

Espaços de auto-

organização dos 

estudantes 

 

47 

(29%) 

 

40 

(25%) 

 

36 

(23%) 

 

20 

(12%) 

 

18 

(11%) 

 

161 

(100%) 

Interação docente-

discente para além 

da sala de aula 

 

35 

(22%) 

 

33 

(20%) 

 

37 

(23%) 

 

22 

(14%) 

 

34 

(21%) 

 

161 

(100%) 

Canais de consulta 

participativa no 

curso 

 

30 

(19%) 

 

39 

(24%) 

 

37 

(23%) 

 

22 

(14%) 

 

33 

(20%) 

 

161 

(100%) 
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núcleos de pesquisa, dentre outros ambientes. O percentual de 54% dos 

discentes afirmou ser excelente/ótima a presença estudantil nos espaços 

de auto-organização. Contudo, os dados presentes na Tabela 38, no 

Quadro 4 e nas nossas vivências com os estudantes da LEDOC/CPCE 

nos mostram uma baixa participação estudantil nas instâncias 

organizativas, sejam elas do curso, sejam dos próprios discentes. Essa é 

uma questão que precisa ser melhor discutida entre os docentes e os 

discentes, a fim de apontar a importância da participação política para o 

desenvolvimento e a melhoria do curso. 

Esse cenário se mostra quando as respostas dos estudantes estão 

voltadas para os canais de consulta participativa oferecidos pelo curso, 

os quais sugerem que ainda temos muito a melhorar, levando em 

consideração a estratificação das respostas e a porcentagem de 

insuficiente (20%) e de excelente (29%). O colegiado da LEDOC/CPCE 

abriu espaço durante o tempo universidade para que os estudantes 

pudessem exercitar sua organicidade e sua formação política em 

plenárias. Entretanto, observamos um desinteresse estudantil com tal 

atividade, haja vista a baixa quantidade de presentes nas plenárias, o que 

pode ser um reflexo da metodologia de organização adotada pelos 

estudantes.  

O mesmo comportamento dos dados pode ser observado quando 

os estudantes foram questionados sobre a interação entre docente e 

discente para além da sala de aula, sendo a diferença entre excelente 

(22%) e insuficiente (21%) de apenas 1%. São dados preocupantes, visto 

que um dos princípios da Educação do Campo é uma pedagogia 

dialógica e emancipadora. Se a interação docente-discente é baixa, a 

possibilidade de diálogo como processo de construção do conhecimento 

acaba se tornando um monólogo instrutivo e antipedagógico. Essa falta 

de interação além da sala de aula é ainda mais preocupante, uma vez que 

o tempo comunidade exige esse exercício dialógico. Esse aspecto da 

interação entre docente e discente é fundamental no processo de 

aprendizagem, significando que, na condição de docentes, precisamos 

revisitar nossa proposta didático-pedagógica objetivando melhorar nossa 

relação com os discentes, sobretudo no tempo comunidade. 
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Acreditamos também que existem outros motivos relacionados a 

esse grau de interação docente-discente. A LEDOC é um curso novo na 

UFPI e ainda está passando pelos meandros do processo de 

institucionalização – o que demanda o aparecimento de espaços e 

atividades capazes de viabilizar um crescimento na relação entre alunos 

e professores para além da sala de aula. A criação recente de núcleos de 

pesquisa é uma alternativa para o aumento dessa interação, embora 

tenhamos clareza de que, para a participação discente se efetivar de 

forma satisfatória, é necessário que os alunos tenham bolsas ou outro tipo 

de ajuda de custo para poderem se deslocar até a universidade, 

principalmente em se tratando dos estudantes da LEDOC que residem 

distantes da UFPI (ver Tabela 6).  

O Quadro 7 traz dados relacionados à contribuição do curso para 

o desenvolvimento profissional dos discentes, sabendo que a formação 

profissional dos acadêmicos da Educação do Campo envolve também o 

desenvolvimento social de seus territórios. 

 

Quadro 7 - Estimativas dos estudantes da LEDOC/CPCE sobre a 

contribuição do curso para seu desenvolvimento profissional 
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Para 

desenvolviment

o como sujeito 

do campo 

 

99 

(63%) 

 

36 

(23%) 

 

15 

(10%) 

 

2 

(1%) 

 

5 

(3%) 

 

157 

(100%) 

 

Para 

reafirmação da 

identidade 

camponesa 

 

87 

(55%) 

 

39 

(25%) 

 

16 

(11%) 

 

5 

(3%) 

 

10 

(6%) 

 

157 

(100%) 
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Para o exercício 

da cidadania 

através da 

organização 

social 

 

 

 

74 

(47%) 

 

 

 

45 

(29%) 

 

 

 

24 

(16%) 

 

 

 

5 

(3%) 

 

 

 

8 

(5%) 

 

 

 

156 

(100%) 

Para lutar por 

escolas do 

campo com 

qualidade 

 

 

111 

(71%) 

 

 

32 

(20%) 

 

 

8 

(5%) 

 

 

1 

(1%) 

 

 

5 

(3%) 

 

 

157 

(100%) 

Para pensar 

projetos de 

desenvolviment

o local 

 

 

81 

(52%) 

 

 

41 

(26%) 

 

 

16 

(10%) 

 

 

8 

(5%) 

 

 

11 

(7%) 

 

 

157 

(100%) 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

O percentual de 63% dos participantes da pesquisa classifica 

como excelente a contribuição do curso para o desenvolvimento como 

sujeito do campo, e, no tocante à reafirmação da identidade camponesa, 

55% dos estudantes apontaram tal resposta. Esses dados adquirem 

relevância porque indicam que os objetivos político-pedagógicos do 

curso estão sendo cumpridos. A porcentagem de 47% dos discentes 

afirmou ser excelente a contribuição do curso para a organização social, 

71% apontaram essa mesma classificação para a luta contra o 

fechamento das escolas do campo, bem como 52% para o 

desenvolvimento local. 

Objetivando trazer mais elementos para refletirmos sobre os 

dados presentes no Quadro 7, descrevemos abaixo a fala de uma aluna 

proferida durante o grupo focal realizado por nós, demonstrando a 

contribuição da LEDOC para além do âmbito profissional, 

contemplando também a formação cidadã: 

 

[...] e hoje eu estou aqui nesse curso por quê? Porque é um 

espaço que eu tenho que ocupar, um espaço de libertação. 

Que nós precisamos ocupar esse espaço, porque aqui 

vamos ter conhecimento, vamos ser críticos, ser LEDOC 

principalmente, a universidade como um todo. Mas o 

nosso curso tem uma diferenciação dos outros, porque ele 



- 129 - 

é um curso que nos motiva a estar aqui, ele ensina a 

libertar, ele ensina a caminhar. E é por isso que eu estou 

aqui, porque é esse caminho que eu quero trilhar, de 

libertação. (Maria, grupo focal realizado em 31.10.17). 

 

No atual contexto de fortalecimento da perspectiva educacional 

neoliberal promovido pela atual gestão do Estado brasileiro, o discurso 

dessa aluna evidencia o papel social que a LEDOC tem cumprido, uma  

vez que sua proposta político-pedagógica está coadunada com 

abordagens emancipadoras e críticas, correspondendo, dessa forma, a 

uma cultura acadêmico-científica que dissemina princípios democráticos 

resistentes à lógica do mercado trazida pela filosofia neoliberal, cujos 

princípios excluem os sujeitos das classes populares das universidades 

públicas. 

O Quadro 8 aponta questões infraestruturais que nos viabilizam 

a pensar sobre a permanência estudantil na universidade:  

 

Quadro 8 - Estimativas dos estudantes da LEDOC/CPCE sobre as 

condições de acesso e permanência na universidade 
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Sistema de 

transporte 

48 

(32%) 

34 

(23%) 

31 

(21%) 

14 

(9%) 

22 

(15%) 

149 

(100%) 

Condições de 

biblioteca 

63 

(43%) 

49 

(34%) 

15 

(10%) 

9 

(6%) 

10 

(7%) 

146 

(100%) 

Condições de 

laboratório de 

informática 

42 

(29%) 

40 

(27%) 

35 

(24%) 

12 

(8%) 

18 

(12%) 

147 

(100%) 
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Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 

 

A permanência estudantil não está relacionada apenas a questões 

de infraestrutura, mas elas contribuem para sua efetivação. O percentual 

de 55% dos estudantes classificou o sistema de transporte como 

excelente/ótimo. Mesmo com acervo limitado, 43% apontaram a 

biblioteca como excelente. Os percentuais do laboratório de informática, 

dos espaços para realização de eventos e das salas de aula tiveram seu 

maior índice na opção excelente: 29%, 57% e 34%, respectivamente. 

Dos discentes, 30% consideraram as condições do RU como ótimas. 

Contudo, apenas 7% dos discentes classificaram como excelente o 

alojamento do tempo universidade – dado que precisa ser levado em 

consideração em se tratando das condições de permanência estudantil, 

pois as condições de alojamento são o que garante a estadia discente no 

tempo universidade. Grande parte dos estudantes ficam alojados em 

casas alugadas ou de familiares – entretanto, essa realidade pode ser 

melhorada com um melhor alojamento. Com os constantes 

contingenciamentos e cortes de verbas sofridos pelos orçamentos das 

universidades públicas, dificilmente teremos uma melhora a médio/curto 

prazo nesse serviço.  

Condições de 

espaços de 

eventos 

científicos 

(auditórios, 

salas de 

reuniões) 

84 

(57%) 

42 

(28%) 
13 (9%) 

4 

(2%) 

5 

(4%) 

148 

(100%) 

Condições de 

alojamento no 

tempo 

universidade 

10 

(7%) 

25 

(18%) 

27 

(19%) 

25 

(18%) 

55 

(38%) 

142 

(100%) 

Condições do 

Restaurante 

Universitário 

31 

(21%) 

44 

(30%) 

29 

(20%) 

20 

(13%) 

24 

(16%) 

148 

(100%) 

Condições das 

salas de aula 

50 

(34%) 

49 

(33%) 

23 

(16%) 

13 

(9%) 

12 

(8%) 

147 

(100%) 
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No Quadro 9, apresentamos alguns indicativos por parte dos 

alunos do que o curso precisa melhorar: 

 

Quadro 9 - Indicativos do que o curso precisa melhorar no ponto de 

vista dos estudantes da LEDOC/CPCE 
 

SUGESTÕES DE MELHORIA 
VALORES 

ABSOLUTOS 

PERCENTUAIS 

A proposta pedagógica do tempo 

comunidade (articulação entre o tempo 

universidade e o tempo comunidade – 

Seminário Integrador, redução de 

trabalhos no tempo comunidade)  

39 20% 

A relação docente-discente 

(metodologia / material didático, 

respeito à realidade dos discentes e do 

campo) 

36 16% 

A proposta pedagógica do tempo 

universidade (redução do tempo das 

aulas, tempo para leitura, organização 

dos trabalhos, estrutura da grade 

curricular) 

28 14% 

Estrutura física (sala de aula, 

alojamento, laboratório, biblioteca, 

internet, transporte, ciranda, outros)  

21 11% 

Aulas práticas e trabalhos de campo 19 10% 

O auxílio estudantil (ajuda de custo) 17 9% 

Nada 15 8% 

A alimentação do Restaurante 

Universitário (RU) 

 

7 

 

4% 

Espaços para publicação dos trabalhos 

científicos e divulgação do curso 

 

7 

 

4% 

A relação com a coordenação e com os 

servidores  
7 4% 

Total de sugestões 196 100% 

Fonte: Banco de dados da pesquisa (2018). 
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Obtivemos 196 sugestões de melhoras por parte dos estudantes, 

as quais transitaram entre a organização político-pedagógica do curso, a 

relação entre docente e discente, a estrutura física, o auxílio estudantil, a 

relação interpessoal com a coordenação e os servidores, a publicação de 

trabalhos científicos, a divulgação do curso e a opção que não sugere 

nada a melhorar. Sabendo disso, 20% das respostas apontaram a 

necessidade de melhoria no tempo comunidade, especificando a 

articulação entre os tempos universidade e comunidade, o Seminário 

Integrador e o volume de trabalhos demandados pelos docentes. Das 

sugestões, 16% estão associadas à relação docente-discente, assim como 

14% se referem à proposta pedagógica do tempo universidade. Essas 

demandas apontam para a necessária adaptação da organização 

acadêmica à realidade sociocultural camponesa, exigindo uma maior 

aproximação entre as culturas universitária e campesina. 

A questão da estrutura física apareceu novamente em 11% das 

sugestões, sendo que 10% das respostas apontaram a necessidade de 

melhorar o volume de aulas práticas – a disciplina Seminário Integrador 

responde a esse anseio, mas a dimensão prática precisa ser trabalhada de 

forma mais efetiva em outros espaços-tempos. Dos estudantes, 9% 

apontaram que precisa melhorar o auxílio estudantil, enquanto 4% 

afirmaram que a alimentação do RU, os espaços para publicação de 

trabalhos científicos e a relação com a coordenação e os servidores 

precisam ser melhorados. Da totalidade das respostas, apenas 8% 

apontaram que nada precisa melhorar no curso.  

Com esses dados, tivemos um panorama de como se organiza 

político-pedagogicamente a LEDOC/CPCE. Contudo, temos clareza dos 

limites e das possiblidades do conhecimento científico, de modo que os 

dados aqui apresentados e problematizados representam uma versão da 

realidade. Acreditamos que essas informações viabilizarão críticas, 

ideias, reflexões que contribuirão para a melhoria das LEDOCs da UFPI 

e, quiçá, das LEDOCs do Brasil (por que não?). Assim, todos os 

apontamentos são bem-vindos. Continuemos com o debate.  
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CAPÍTULO 6 
 

Ensaio de um debate em conclusão:  

uma educação impossível? 
 

A educação rural para o campo foi se construindo pelas políticas 

educacionais neoliberais como uma educação impossível de ser 

vivenciada pelos camponeses. Essa educação impossível tinha duas 

vertentes de uma construção contra-hegemônica: primeiramente, a 

negação dos conteúdos didático-pedagógicos que perpetuavam uma 

cultura de negação dos saberes e dos contextos dos povos do campo; em 

segunda análise, era uma educação impossível, como vertente positiva 

de um projeto educacional de construção da imaginação dissidente dos 

camponeses, ou seja, não era apenas necessário negar a educação rural 

para o campo, era preciso haver a construção epistemológica de uma 

educação impossível de ser medida e mensurada pelos métodos da 

ciência dominante. Era necessário que os excluídos e subalternizados 

concebessem uma educação capaz de se contrapor ao imaginário da 

política de educação rural construída historicamente para os camponeses. 

A Educação do Campo, uma educação impossível? Uma 

construção educativa impossível para as classes dominantes, mas 

necessária aos camponeses como uma possibilidade de justiça social e 

cognitiva. Uma educação impossível porque significa pensar sobre o 

próprio ato de se educar para educar a sociedade e educar o Estado para 

a garantia dos direitos dos povos do campo. Educação como um 

questionamento social, isto é, que questiona a miséria e a exclusão 

vivenciadas pelos camponeses por de sua organização social; um 

questionamento epistêmico, pois interroga o projeto de educação e o 

modo de produção de conhecimento hegemônico em que os camponeses 

convocam as instituições para dizer sua palavra e afirmar seu projeto de 

Educação do Campo.  
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Os camponeses como centro da imaginação política de outro 

modo de educar criam não apenas uma ideia de educação, mas um 

projeto em construção de educação impossível, capaz de movimentar um 

projeto sustentável de campo no meio rural. Os camponeses se 

apresentam como protagonistas de sua própria história, no “[...] 

desenvolvimento da autonomia – mas essa é essencialmente entendida 

como emancipação que, pelo entendimento, assegura ao indivíduo o 

poder de se destacar criticamente de seu meio, de sua sociedade, de sua 

história, e ganhar a cidadania universal que a razão lhe propõe” (VALLE, 

2009, p. 479). São esses sujeitos históricos, cuja educação rural insistia 

na sua invisibilidade, na ocultação das contradições do modelo de 

educação, na marginalização da pobreza e da miséria socialmente 

construída para o meio rural a fim de justificar as péssimas escolas rurais 

e a personificação do camponês como sujeito incapaz de aprender. 

A educação impossível não apenas questiona os dados 

estatísticos, mas revela as relações ocultas que mantêm os povos do 

campo em total abandono pelo Estado: discentes que precisam se 

deslocar mais de 50km em transporte precário para chegar à 

universidade, crianças camponesas que enfrentam uma longa jornada no 

percurso da escola básica, uma geração de jovens e adultos analfabetos 

no campo, todos esses elementos marcando a história de ausência total 

do Estado na alfabetização da pessoa idosa no campo. Essa realidade 

caracteriza a exclusão e a invisibilidade dos camponeses por décadas no 

Brasil. A afirmação da escola do campo, dos conteúdos e dos contextos 

do meio rural representa a possibilidade de reinvenção e (re)construção 

das vozes dos povos do campo como sujeitos de direitos, que têm o seu 

lugar no mundo.  

Por isso, o acesso à universidade pública sob outro paradigma de 

educação constitui a marca de uma educação impossível, diferente da 

educação rural que reafirma a identidade e a cultura camponesa, que 

valoriza os saberes populares das comunidades e dos povos tradicionais, 

assumidamente por um perfil discente afrodescendente, colocando como 

desafio o combate ao racismo epistêmico ainda predominante em uma 

cultura acadêmica branca e elitista. As escolas do campo em quilombos 
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são expressão dessa resistência e da afirmação da cultura preta na ciência 

e na educação. É uma educação impossível que reinventa o significado 

das relações étnico-raciais, pois a maioria dos discentes participantes 

deste estudo se autodeclaram negros e pardos. 

É uma educação que assume a presença das mulheres discentes 

como uma força dissidente e contra-hegemônica ao patriarcalismo, já 

que representam 74% do quadro de estudantes da LEDOC/CPCE. São 

mulheres que carregam seus filhos para estudar, que estudam com eles, 

que sustentam financeiramente sua família, mulheres que aprenderam a 

dizer sua palavra sem que tivesse um homem para lhe autorizar o direito 

à fala, mulheres que desconstroem o lugar socialmente destinado para 

elas pela sociedade. Uma educação impossível tem no âmago de sua 

construção o feminino como força motriz das transformações 

educacionais e sociais. 

A imaginação dos camponeses, expressada aqui sob o signo da 

educação impossível, é denúncia do longo processo histórico de 

desigualdade educacional que os camponeses enfrentam para viver no e 

do campo. Esses nos inspiram a apontar que uma escola libertadora 

contribui na marcha pela reforma agrária alicerçada por um projeto de 

educação comprometido com a justiça social campesina. A trajetória 

estatística dos dados da exclusão educacional será revestida pela 

estatística qualitativa dos modos de vida sustentável dos povos do 

campo, considerando que a escola básica tem como princípios o lugar de 

moradia dos camponeses, os conteúdos de suas culturas, a valorização 

de seus saberes. A ruptura política entre o rural e o urbano é condição 

necessária para o desenvolvimento de cada território, de modo que suas 

especificidades não sejam fator de exclusão e negação de direitos. 

Desse modo, os dados que revelam o perfil geral dos discentes 

apontam uma realidade marcada por desigualdades sociais, educacionais 

e econômicas, mas mostram o longo percurso que os camponeses 

percorrem na luta cotidiana pela superação desse contexto e na afirmação 

de uma educação impossível.  

Diante dessa realidade, a educação impossível é a Educação do 

Campo, uma construção permanente dos camponeses a partir das bases 
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fundacionais da educação popular. Vale ressaltar que a concepção de 

educação popular significa aquela que educa para a justiça social. Sua 

origem marca seu caráter crítico, democrático, emancipador e 

alternativo. Enraizada em uma prática educativa política e pedagógica, a 

educação popular se constitui no próprio movimento de luta, resistência 

e anúncio de outro mundo possível pelas classes populares.  

Essa concepção de educação na perspectiva popular vai 

desenfileirando os sujeitos populares da escola e da educação 

mecanicista eurocêntrica. É esse movimento que os camponeses fazem 

em um processo de autoeducação e auto-organização. Trata-se de uma 

educação que se contrapõe à lógica da reprodução do conhecimento 

como repetição e assimilação da cultura colonizadora. A educação 

popular como alternativa retoma as vozes silenciadas, dando novo 

significado à palavra dos oprimidos no mundo e contextualizando sua 

leitura de mundo com a leitura da palavra. É uma educação impossível 

que foi se construindo na luta cotidiana contra a opressão e as 

desigualdades sociais, mas, sobretudo, como um lugar de afirmação da 

identidade das classes populares e das culturas camponesas. É uma 

educação como lugar de denúncia do paradigma da educação neoliberal 

pensada para o meio rural. 

Importa ressaltar a concepção de popular que atrelamos à 

educação: o popular significa a produção de um conhecimento que 

expresse a politização para “despertar o espírito” (FANON, 1968); o 

popular do conhecimento como conscientização política para “libertação 

e autonomia” (FREIRE, 1995); o popular como conhecimento que educa 

para a transformação da realidade social (BORDA, 1983); o popular da 

educação como construção de um projeto nacional de identidade própria 

(MARTÍ, 1983), em “Nuestra América”); o popular de uma educação 

baseada na realidade da América Latina, como caminho para o 

socialismo indo-americano (MARIÁTEGUI, 2005); o popular da 

educação como “utopia ao contrário”, “utopia da vida”, como força que 

alimenta a luta pela libertação do domínio colonial (MÁRQUEZ, 2014). 

A educação popular está na raiz dos princípios fundacionais da 

Educação do Campo, pois suas bases epistemológicas e filosóficas têm 
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origem nas lutas camponesas, nas experiências de processos educativos 

não escolares, em escolas de formação popular, escolas dos 

assentamentos, na mística e na cultura camponesa. As classes populares 

camponesas encontraram na educação popular uma possibilidade de 

discutir um projeto de Educação do Campo capaz de romper com o 

paradigma de escola do campo e com o modelo de desenvolvimento do 

agronegócio no meio rural, ou seja, para “[...] uma nova cultura política, 

há que se suplantar a concepção dominante de ‘campo’, por meio de um 

projeto educativo de base popular [...]” (BARBOSA, 2014, p. 154). Os 

camponeses acreditam que é necessário avançar na luta por uma política 

de Educação do Campo, porque a população do campo, diante das 

desigualdades socais, depende do Estado para ter acesso à educação.  

Os dados da pesquisa apontam que a maioria da população do 

campo depende da oferta educacional da escola pública, visto que mais 

de 96% dos camponeses fizeram o Ensino Fundamental na rede pública. 

Mais de 90% dos discentes afirmam que sempre estudaram em escola 

pública, revelando que os camponeses, em razão de sua condição 

econômica, dependem do sistema público para conseguir acessar o direto 

à educação. Mais de 80% dos estudantes interromperam os estudos entre 

o Ensino Médio e o Ensino Superior, o que revela a falta de oferta do 

Ensino Superior em regiões rurais do estado, apesar da expansão da 

Universidade Estadual (UESPI) e da ampliação dos campi da 

Universidade Federal do Piauí (UFPI).  

Essa realidade colocava a necessidade de os camponeses 

disputarem a esfera pública como condição necessária para a erradicação 

do analfabetismo no campo e a superação das desigualdades de oferta 

educacional no Ensino Médio e no Superior. Desse modo, a educação 

popular vai construindo uma nova narrativa de educação impossível na 

efetivação de uma proposta de Educação do Campo como demanda a ser 

executada pelo Estado. Nesse sentido, Streck aponta que “A educação 

popular procurou ser uma prática político-pedagógica de formação do 

público a partir de um lugar que se identificava com quem estava de fora 

ou por baixo na escala social [...]” (2006, p. 276). Assim, a construção 

do público e da educação pública como direitos dos camponeses passava 
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a compor o repertório das lutas dos movimentos sociais do campo, 

exigindo do Estado uma política educacional que considerasse os 

contextos e os conteúdos dos povos do campo. 

Essa luta pelo direito à Educação do Campo no Ensino Superior, 

no Fundamental e no Básico tem sido uma pauta importante, pois exige 

do Estado uma política que visa superar o déficit temporal, uma vez que 

mais de 30% dos discentes afirmaram ter passado entre cinco a dez anos 

sem frequentar o sistema educacional. Acrescenta-se a isso, ainda, que 

mais de 23% dos estudantes ficaram de 11 a 35 anos fora da ambiente 

escolar, implicando na distorção idade-série. Essa realidade é resultado 

de um longo processo de abandono do meio rural pelo Estado e, por 

vezes, da luta dos camponeses contra o modelo estatal autoritário. Por 

isso, é fundamental a luta dos movimentos sociais do campo na 

efetivação de políticas públicas para a garantia dos direitos dos 

camponeses.  

Tudo isso possibilitou os traços epistemológicos de uma 

educação impossível no contexto do Ensino Superior, não apenas como 

uma proposta de redução das desigualdades, mas como uma afirmativa 

da garantia de igualdade educacional no sistema educativo brasileiro. 

Nunca foi tão importante a presença dos camponeses na universidade, 

porque é uma expressão da ruptura de um território destinado 

exclusivamente para a população da área urbana. Portanto, nossa 

pesquisa é um testemunho ético de que a luta dos camponeses se mantém 

firme na garantia de que aqueles que estão fora da universidade possam 

ter acesso ao Ensino Superior público em condições de permanência.  

É nosso dever contribuir para o desenvolvimento de projetos 

educacionais que reduzam os índices de analfabetismo em nosso estado 

e na região Nordeste. Isso exige uma universidade pulsante e viva de 

ideias, cujo princípio de justiça cognitiva seja um instrumento de justiça 

social, sendo essa a função social da universidade.  

Na análise dos dados aqui apresentados, não nos furtamos de 

apontar a histórica negligência com a educação perpetuada pelo Estado 

brasileiro, repetida na atual conjuntura pelo Governo Federal em vigor. 
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A crise epistêmica e política42 vivida pelas universidades públicas 

brasileiras é a responsável por comprometer a produção científico-

cultural e artística promovida pela ciência brasileira. Obviamente, as 

LEDOCs também sofrem nesse processo, na medida em que professores, 

militantes da causa camponesa e estudantes são acusados de ações 

subversivas, falta verba para realização do acompanhamento das 

atividades do tempo comunidade, são precárias as condições de 

alojamento etc. É por isso que, acompanhada das inúmeras 

problematizações que perpassam nossa análise, esta pesquisa vem 

reforçar a ideia contida na letra da música do cantor Gilvan Santos: “Não 

vou sair do campo pra poder ir pra escola, Educação do Campo é direito 

e não esmola”. Essa canção alimenta nossa construção de uma educação 

impossível, libertadora, contra-hegemônica, com identidade própria, 

uma educação de justiça social como construção da imaginação de 

camponeses que ousam acreditar em uma vida com dignidade. 

 

  

                                                           
42 Trata-se de uma crise político-epistêmica porque, conforme já salientamos, a 

autonomia intelectual, ideológica e econômica das universidades brasileiras tem sido 

colocada em xeque cotidianamente por meio das declarações e das medidas 

encampadas pelo MEC. 



- 140 - 

REFERÊNCIAS 

 

ALVES, Maria Teresa Gonzaga; et. al. “Fatores familiares e 

desempenho escolar: uma abordagem multidimensional”. Em: 

D A D O S –Revista de Ciências Sociais , Rio de Janeiro, vol. 

56, n. 3, 2013, p. 571-603. 

 

ALVES, Maria Zenaide; DAYRELL, Juarez. “Ser alguém na vida: um 

estudo sobre jovens no meio rural e seus projetos de vida”. Em: 

Educação e Pesquisa , São Paulo, vol. 41, n. 2, 2015, p. 375-390. 

 

ARROYO, Miguel Gonzalez. “Os movimentos sociais e a construção 

de outros currículos”. Em: Educar em Revista, Curitiba, nº 55, p. 47-

68, jan./mar. 2015. 

______; FERNANDES, Bernardo Mançano. “A educação básica e o 

movimento social do campo”. Brasília: DF. Articulação Nacional por 

uma educação básica do campo, 1999. Coleção por uma educação 

básica do campo, nº 2. 

 

BARBOSA, Lia Pinheiro. “As dimensões epistêmico-políticas da 

Educação do Campo em perspectiva latino-americana”. Em: Revista 

Reflexão e Ação. Santa Cruz do Sul, v. 22, n. 2, p. 143-169, jul./dez. 

2014.  

 

BORDA, Orlando Fals. Aspectos teóricos da pesquisa participante. In: 

Brandão, Carlos Rodrigues (Org.). Pesquisa participante. 3. ed. São 

Paulo: Brasiliense, 1983.  

 

______. Historia Doble de la Costa. Bogotá: Carlos Valencia 

Editores, 1981. 

 

BORGES, David Gonçalves. “O desmonte da Educação do Campo no 

nordeste brasileiro: diagnóstico, mapeamento e análise do fechamento 



- 141 - 

de escolas do campo no estado do Piauí”. Em: Revista Linhas. 

Florianópolis, v. 18, n. 36, p. 305-324, jan./abr. 2017. 

 

CENSO DEMOGRÁFICO 2010. Características da população e dos 

domicílios: resultados do universo. Rio de Janeiro: IBGE, 2011. 

Acompanha 1 CD-ROM. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/. 

 

CALDART, Roseli Salete. “Educação do Campo”. Em: CALDART, 

Roseli Salete; PEREIRA, Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo; 

FRIGOTTO, Gaudêncio (Org.). Dicionário da Educação do Campo. 

2. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

 

DEL GROSSI, Mauro Eduardo; CAMPANHOLA, Clayton; SILVA, 

José Graziano da. “O fim do êxodo rural?”. Em: Anais do Encontro 

Nacional de Economia Política. São Paulo: FGV, 2001. 

 

ESTEBAN, Maria Teresa. TAVARES, Maria Teresa Goudard. 

Educação Popular e a Escola Pública: Antigas questões e novos 

horizontes. In: STRECK, Danilo R.; TAVARES, Maria Teresa 

Goudard (Org.). Educação Popular: lugar de construção social 

coletiva. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 

FANON, Frantz. Os condenados da terra. Rio de Janeiro: Civilização 

Brasileira, 1968.  

 

FERNADES, Florestan. O desafio educacional. São Paulo: Cortez: 

Autores Associados, 1989. 

 

FERRARO, Alceu Ravanello. “Alfabetização rural no Brasil na 

perspectiva das relações campo-cidade e de gênero”. Em: Educação & 

Realidade. Porto Alegre, v. 37, n. 3, p. 943-967, set./dez. 2012. 

 



- 142 - 

FERREIRA, Ricardo Franklin. “O brasileiro, o racismo silencioso e a 

emancipação do afro-descendente”. Em: Psicologia & Sociedade. v. 

14, n. 1, p. 69-86, 2002. 

 

FREITAS, Gisele de; SILVEIRA, Suely de Fátima Ramos. “Programa 

Luz para Todos: uma representação da teoria do programa por meio do 

modelo lógico”. Em: Planejamento e Políticas Públicas. n. 45, 

jul./dez. p. 177-198, 2015. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática 

educativa. 40. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 

 

______. Política e educação: ensaios. São Paulo: Cortez, 1995.  

 

______. Educação como Prática da Liberdade. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989.  

 

______. Pedagogia do oprimido. 17. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1987. 

 

FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. 6 

ed. São Paulo: Cortez, 2010.  

 

GAMBOA, Silvio Ancisar Sánchez. “Pesquisa qualitativa: superando 

tecnicismos e falsos dualismos”. Em: Contrapontos. v. 3, n. 3, p. 393-

405, 2003. 

 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. 

São Paulo: Atlas, 1999. 

 

GONÇALVES, Daniel Bertoli. “Os desafios da agricultura familiar 

frente aos programas de compras públicas de alimentos: um estudo 

sobre agricultores da região sudoeste do Estado de São Paulo”. Em: 



- 143 - 

Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 12, n. 

1, p. 604-613, 2014. 

 

HEILBORN, Maria Luiza. “Fronteiras simbólicas: gênero, corpo e 

sexualidade”. Em: Cadernos Cepia nº 5, Gráfica JB, Rio de Janeiro, 

dezembro de 2002, p. 73-92. 

 

LEITE, BFS. et al. “O trabalhador expulso do campo se transforma em 

Homo sacer na cidade: as consequências da pobreza entre pequenos 

produtores rurais no Brasil”. Em: PRADO, SD., et al. (org.). Estudos 

socioculturais em alimentação e saúde: saberes em rede. [online]. Rio 

de Janeiro: EDUERJ, 2016.  

 

LIMA, Luciana da Anunciação; FREIXO, Alessandra Alexandre. 

“Saberes e sabores do campo: relações entre conhecimentos científicos 

e tradicionais numa escola família agrícola do sertão da Bahia”. Em: 

Revista Metáfora Educacional, Feira de Santana (BA), nº 13, p. 21-

35, 2012. 

 

LYRA, Carlos. As quarenta horas de Angicos: uma experiência 

pioneira em educação. São Paulo: Cortez, 1996. 

 

MAMA, Amina. “Seria ético estudar a África? Considerações 

preliminares sobre a pesquisa acadêmica e liberdade”. In: SANTOS, 

Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (Org.). Epistemologias 

do Sul. São Paulo: Cortez, 2010. 

 

MARIÁTEGUI, José Carlos. Por um socialismo indo-americano: 

ensaios escolhidos. (seleção de Michael Löwy). Rio de Janeiro: Editora 

UFRJ, 2005. 

 

MÁRQUEZ, Gabriel. “A solidão da América Latina”. Revista do 

IMEAUNILA, v. 2, n. 1, p. 12-14, 2014.  

 



- 144 - 

MARTÍ, José. Nossa América. São Paulo: HUCITEC, 1983. 

 

MEDEIROS, Maria Diva. A Escola Rural e o desafio da docência em 

salas multisseriadas: o caso do Seridó norteriograndense. (Dissertação 

de Mestrado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2013. 

 

MEDEIROS, Lucineide Barros. Parceria e dissenso na educação do 

campo: marcas e desafios na luta do MST. (Tese de Doutorado em 

Educação) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 2010. 

 

MELUCCI, Alberto. Por uma sociologia reflexiva: pesquisa 

qualitativa e cultura. Petrópolis: Vozes, 2005. 

 

MOLINA, Mônica Castagna. “Contribuições das Licenciaturas em 

Educação do Campo para as políticas de formação de educadores”. Em: 

Educação & Sociedade, Campinas, vº 38, nº 140, p. 587-609, 2017. 

 

MOLINA, Mônica Castagna. “Expansão das licenciaturas em Educação 

do Campo: desafios e potencialidades”. Em: Educar em Revista. 

Curitiba, n. 55, p. 145-166, jan./mar. 2015. 

 

MOLINA, Mônica Castagna; SÁ, Lais Mourão. “Licenciatura em 

Educação do Campo”. Em: CALDART, Roseli Salete; PEREIRA, 

Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). 

Dicionário da Educação do Campo. 2. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 

2012. 

 

NETO, Francisco Rosemiro Guimarães Ximenes. Et al. “Perfil 

sociodemográfico e trabalhista dos trabalhadores rurais vítimas de 

acidente no semiárido cearense”. Em: Enfermagem em Foco. 

Salvador, v. 7, n. 1, p. 56-60, 2016. 

 



- 145 - 

PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS 

2019. Brasil. Rio de Janeiro: IBGE. Disponível em: 

https://biblioteca.ibge.gov.br/index.php/biblioteca-

catalogo?view=detalhes&id=73086 

 

RANCIÈRE, Jacques. O mestre ignorante. Cinco lições sobre a 

emancipação intelectual. Belo Horizonte: Autêntica, 2017. 

 

RIBEIRO, Marlene. “Educação Rural”. Em: CALDART, Roseli Salete; 

PEREIRA, Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, 

Gaudêncio (org.). Dicionário da Educação do Campo. 2. ed. Rio de 

Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, 

Expressão Popular, 2012. 

  

RIBEIRO, Marlene. “Pedagogia da alternância na educação rural/do 

campo: projetos em disputa”. Em: Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 

34, n. 1, p. 27-45, jan./abr. 2008. 

 

RODRIGUES, João Freire. “O rural e o urbano no Brasil: uma proposta 

de metodologia de classificação dos municípios”. Análise Social, 211, 

xlix (2.º), pp. 430-456, 2014.  

 

ROMÃO, José Eustáquio. “Paulo Freire e a Universidade”. Revista 

Lusófona de Educação, n. 24, p. 89-105, 2013. 

 

ROSETTO, Edna Rodrigues Araújo; Silva, Flávia Tereza da. “Ciranda 

Infantil”. Em: CALDART, Roseli Salete; PEREIRA, Isabel Brasil; 

ALENTEJANO, Paulo; FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Dicionário da 

Educação do Campo. 2. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola 

Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

 

SAMPAIO, Carlos Eduardo Moreno. Situação educacional dos jovens 

brasileiros na faixa etária de 15 a 17 anos. Brasília: Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2009. 



- 146 - 

 

SANTANA, Bianca. “Quem é mulher negra do Brasil?”. Em: Cult, 

edição nº 234. São Paulo: Editora Bregantini, 2018.  

 

SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo: para uma 

nova cultura política. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2010.  

 

______. Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 

conhecimentos rivais. (org.). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2005.  

 

SANTOS, Boaventura de Sousa; ALMEIDA FILHO, Naomar. A 

Universidade no século XXI: para uma universidade nova. Coimbra: 

Almedina, 2008. 

SANTOS, Jânio Ribeiro dos. “Educação do Campo, multisseriação e 

formação de professores”. Em: Revista Brasileira de Educação do 

Campo. Tocantinópolis, v. 4, e3834, 2019. 

 

SANTOS, Maria Vilaní Feitosa dos. Desafios vivenciados pelos 

estudantes da Licenciatura em Educação do Campo da UFPI (Bom 

Jesus/PI) no Tempo Comunidade: refletindo sobre os processos 

pedagógicos da alternância. (Graduação em Licenciatura em Educação 

do Campo) – Universidade Federal do Piauí, Bom Jesus, 2018. 

 

SANTOS, Marilene. “Educação do Campo no Plano Nacional de 

Educação: tensões entre a garantia e a negação do direito à educação”. 

Em: Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação. Rio de 

Janeiro, v. 26, n. 98, p. 185-212. 2018. 

 

SOUSA, Luana Passos de; GUEDES, Dyeggo Rocha Guedes. “A 

desigual divisão sexual do trabalho: um olhar sobre a última década”. 

Em: Estudos Avançados. São Paulo, v. 30, n. 87, p. 123-139. 2016. 

 



- 147 - 

SOUZA, Gisela Barcellos de. “Paisagens rurbanas: a tensão entre 

práticas rurais e valores urbanos na morfogênese dos espaços públicos 

de sedes de Municípios rurais. Um estudo de caso”. Em: Sociedade & 

Natureza. n. 21, p. 181-192. 2009. 

 

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do Campo, desigualdades sociais 

e educacionais. Em: Educação & Sociedade, Campinas, v. 33, n. 120, 

p. 745-763, jul.-set. 2012. 

 

SNYDERS, 1995 (CITADO NOS ASPECTOS GERAIS). 

 

STRECK, Danilo R. (Org.). Dicionário Paulo Freire. 2. ed., rev. amp. 

Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2010. 

 

STRECK, Danilo R. “Pesquisa é pronunciar o mundo - notas sobre 

método e metodologia”. Em: BRANDÃO, Carlos Rodrigues; 

STRECK, Danilo Romeu (Orgs.). Pesquisa Participante – o sabor da 

Partilha. Aparecida, SP: Idéias& Letras, 2006. 

 

______. “A educação popular e a (re)construção do público. Há fogo 

sob as brasas?”. Em: Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, 

v. 11, n. 32, p. 272-372. 2006b. 

 

TRAD, Leny A. Bonfim. “Grupos focais: conceitos, procedimentos e 

reflexões baseadas em experiências com o uso da técnica em pesquisas 

de saúde”. Em: Physis: Revista de Saúde Coletiva, n. 3, v. 19, p. 777-

796. 2009. 

 

UFPI. Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação da 

Licenciatura em Educação do Campo/Ciências Humanas e Sociais. 

2013. 

 



- 148 - 

UFPI. Projeto Político Pedagógico do Curso de Graduação da 

Licenciatura em Educação do Campo/Ciências Humanas e Sociais 

(Currículo II). No prelo. 

 

VALLE, Lilian do. “A educação impossível”. Em: Educação. Santa 

Maria, v. 34, n. 3, p. 473-486, set./dez. 2009.  

 

VENDRAMINI, Célia Regina. “Qual o futuro das escolas do campo?”. 

Em: Educação em Revista. Belo Horizonte, v. 31, n. 3, p. 49-69. 2015. 

 

VIANNA, Cláudia Pereira. “O sexo e o gênero da docência”. Em: 

Cadernos PAGU. n. 17-18, p. 81-103. 2002. 

 

WEBER, Andréa Franciele; DÉVENS, Priscila. “O rádio no meio rural: 

consumo de programas radiofônicos rurais por agricultores do Rio 

Grande do Sul”. Em: Rádio-Leituras. n. 1, p. 41-61. 2010. 

WELCH, Clifford Andrew. “Conflitos no Campo”. Em: CALDART, 

Roseli Salete; PEREIRA, Isabel Brasil; ALENTEJANO, Paulo; 

FRIGOTTO, Gaudêncio (org.). Dicionário da Educação do Campo. 

2. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim 

Venâncio, Expressão Popular, 2012. 

  



- 149 - 

Anexo (questionário adotado na pesquisa) 

 

Prezadas/os discentes, 

 

O presente questionário se refere a uma pesquisa que estamos 

desenvolvendo acerca do perfil das/os estudantes da LEDOC/UFPI-

CPCE. Sua colaboração é muito importante para compreendermos as 

demandas e as necessidades do nosso curso. Contamos com sua 

participação. 

 

Obrigado 

 

I- Aspectos gerais: 

1. Gênero 

a) Feminino 

b) Masculino 

c) Outro 

(_______________________________) 

  

2. Estado civil 

a) Solteiro(a) 

b) Casado(a) 

c) Divorciado(a) 

d) Viúvo(a) 

e) União estável 

f) Outro 

(_______________________________) 

  

3. Idade (em anos) em 31 de dezembro de 2018 

(_______________________________) 

 

4. Como você se considera? 

a) Branco(a) 

b) Preto(a) 
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c) Amarelo(a) (de origem oriental) 

d) Pardo(a) 

e) Indígena 

f) Outro 

(_______________________________) 

 

 5. Você é adepta/o de alguma religião? Se sim, qual? 

(_______________________________) 

(   ) Não 

 

6. Você mora: (   ) Zona rural  (   ) Zona urbana. 

 

7. Em qual comunidade, bairro, assentamento e cidade você reside?  

(_______________________________________________________) 

 

8. Qual a distância, em km, da sua comunidade ou cidade para a UFPI? 

(_______________________________) 

 

9. Possui filhos? (  ) Se sim, quantos? 

(_______________________________)               

(    ) Não  

 

9.1 Em caso afirmativo, com quem ficam seus filhos quando você está 

na UFPI?  

(_______________________________) 

 

10. Situação de moradia 

a) Mora em casa própria dos pais 

b) Mora em casa alugada pelos pais 

c) Mora em sua própria casa 

d) Mora em casa alugada por você 

e) Mora em república, casa de estudantes ou pensionato 

f) Mora em casa de parentes ou amigos 

g) Mora em casa situada em área de ocupação 
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h) Mora em casa cedida 

i) Outra 

(_______________________________) 

   

11. Número de pessoas da família que moram com você 

a) Um 

b) Dois 

c) Três 

d) Quatro a seis 

e) Sete ou mais 

f) Não mora com familiares 

12. Marque os itens que você possui em casa. 

(   ) Energia elétrica 

(   ) Saneamento básico 

(   ) Água tratada 

(   ) Internet 

(   ) Computador 

(   ) TV 

(   ) Rádio 

  

13. Quem responde financeiramente pelas despesas da sua família? 

a) Pai  

b) Mãe 

c) Você próprio 

d) Você e seus pais 

e) Outra pessoa 

(_______________________________) 

  

14. Você trabalha? Se sim, em que atividade? 

(_______________________________) 

(   ) Não 

 

15. Sua renda mensal  

a) Não tem renda 
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b) Menos de um salário mínimo 

c) Até um salário mínimo 

d) De um até dois salários mínimos 

e) De dois até cinco salários mínimos 

f) Mais de cinco salários mínimos 

 

16. Renda mensal da família 

a) Até um salário mínimo 

b) De um até cinco salários mínimos 

c) De cinco até dez salários mínimos 

d) De dez até 20 salários mínimos 

e) Mais de 20 salários mínimos 

 

17. Você recebe algum benefício social? Em caso afirmativo, marque 

o(s) que você recebe. 

a) Aposentadoria 

b) Bolsa Família 

c) Auxílio-Doença 

d) Seguro-Desemprego 

e) Auxílio maternidade 

f) Bolsista na UFPI 

(_______________________________) 

g) Outro 

(_______________________________) 

h) Não 

  

18. Meio de transporte que utiliza para vir à UFPI 

a) Coletivo fretado pelas/os estudantes 

b) Veículo próprio ou da família 

c) Moto 

d) Carona 

e) Circular da UFPI 

f) Veículo fornecido pela Prefeitura 

g) Outro 
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(_______________________________) 

 

19. Qual o valor total com despesas de transporte para vir à UFPI 

durante o tempo universidade?  

a) Menos de R$ 50,00 

b) Entre R$ 50,00 e R$ 80,00 

c) Entre R$ 80,00 e R$ 120,00 

d) Entre R$ 120,00 e R$ 180,00 

e) Outro 

(_______________________________) 

 

20. Qual o valor total com despesas de transporte para vir à UFPI 

durante o tempo comunidade?  

a) Menos de R$ 50,00 

b) Entre R$ 50,00 e R$ 80,00 

c) Entre R$ 80,00 e R$ 120,00 

d) Entre R$ 120,00 e R$ 180,00 

e) Outro 

(_______________________________) 

 

21. Quem é responsável pelo custeio (alimentação, transporte, “xerox”) 

da sua permanência na UFPI durante o tempo universidade? 

a) Você mesmo 

b) Pai 

c) Mãe 

d) Cônjuge  

e) Avô 

f) Avó 

g) Parte você, parte um familiar 

h) Outro 

(_______________________________) 

 

22. Grau de instrução do pai 

a) Não alfabetizado 
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b) Alfabetizado 

c) Ensino Fundamental incompleto 

d) Ensino Fundamental completo 

e) Ensino Médio incompleto 

f) Ensino Médio completo 

g) Ensino Superior incompleto 

h) Ensino Superior completo 

i) Pós-graduação 

j) Desconhece 

 

23. Ocupação profissional do pai 

(_______________________________) 

  

24. Grau de instrução da mãe 

a) Não alfabetizada 

b) Alfabetizada 

c) Ensino Fundamental incompleto 

d) Ensino Fundamental completo 

e) Ensino Médio incompleto 

f) Ensino Médio completo 

g) Ensino Superior incompleto 

h) Ensino Superior completo 

i) Pós-graduação 

j) Desconhece 

  

25. Ocupação profissional da mãe 

(_______________________________) 

 

II- Informações educacionais: 

 

1. Tipo de escola que cursou o Ensino Fundamental (ou equivalente): 

a) Todo em escola pública rural 

b) Todo em escola pública urbana 

c) Parte em escola pública rural e parte em escola pública urbana 



- 155 - 

d) Todo em escola particular 

e) Parte em escola pública, parte em escola particular 

f) Outro tipo de escola 

(_______________________________) 

  

2. Modalidade em que cursou o Ensino Fundamental 

a) Ensino regular 

b) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

c) Multisseriado (estudei em uma sala com alunos de vários níveis e 

idades diferentes) 

d) Outro 

(_______________________________) 

 

3. Tipo de escola onde cursou o Ensino Médio (ou equivalente) 

a) Todo em escola pública rural 

b) Todo em escola pública urbana 

c) Parte em escola pública rural e parte em escola pública urbana 

d) Todo em escola particular 

e) Parte em escola pública, parte em escola particular 

f) Escola Família Agrícola 

Outro tipo de escola 

(_______________________________) 

 

4. Modalidade em que cursou o Ensino Médio 

a) Ensino regular 

b) Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

c) Multisseriado (estudei em uma sala com alunos de vários níveis e 

idades diferentes) 

d) Educação profissional integrada ao Ensino Médio 

e) Magistério 

f) Outro 

(_______________________________) 
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5. Duração do Ensino Médio (ou equivalente) 

a) Três anos 

b) Quatro anos 

c) Cinco anos 

d) Seis anos 

e) Mais de seis anos 

  

6. Quanto tempo ficou sem estudar após a conclusão do Ensino Médio 

e o ingresso no Ensino Superior? 

a) Ingressei no Ensino Superior ao terminar o Ensino Médio 

b) Menos de dois anos 

c) Entre dois a quatro anos 

d) Entre cinco a sete anos 

e) Entre oito a dez anos 

f) Outro 

(_______________________________) 

 

7. Caso tenha interrompido seus estudos, qual foi o motivo? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

8. Participa de algum movimento social, grupo ou coletivo organizado? 

Se sim, qual? 

_________________________________________________________

_______ 

(   ) Não  

 

III – Relação do/a discente com a LEDOC e a Universidade 

 

1. Ano de ingresso na UFPI 

(_______________________________) 
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2. Por que você ingressou na LEDOC? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

3. Qual a referência que você tem da UFPI? 

a) Uma universidade pública, gratuita e de qualidade  

b) Uma universidade seletiva, com difícil acesso aos menos favorecidos 

c) Uma universidade seletiva, com elevado nível de exigência  

d) Uma universidade como as demais 

e) Outra referência  

(_______________________________) 

 

4. Você possui alguma dificuldade no processo de aprendizagem? Se 

sim, qual? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______________________________________________ 

(   ) Não 

 

5. O seu grau de dedicação ao curso é: 

a) Alto 

b) Médio 

c) Insuficiente 

d) Outro  

(_______________________________) 

 

6. De acordo com a opção escolhida na Questão 5, qual o motivo da 

escolha? 

a) Estudo e trabalho 

b) Cuidado da família 

c) Apenas estudo 

d) Não me identifico com o curso 

e)Dificuldades de relação com professores e/ou alunos 

f) Outros 
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(_______________________________) 

 

7. Assinale abaixo os espaços frequentados por você na universidade: 

(    ) Biblioteca 

(   ) Laboratório de informática 

(   ) Coletivo Acadêmico (CA) 

(   ) Diretório Central dos Estudantes (DCE) 

(   ) Restaurante Universitário (RU) 

(   ) Sala dos professores 

(   ) Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) 

(   ) Coordenação da LEDOC 

Outro (_______________________________) 

 

8. Você costuma acessar o SIGAA? 

a) Sim 

b) Não 

c) Às vezes 

 

8.1 Por quê? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Para as questões a seguir, enumere os parênteses de 1 (mínima 

eficiência) a 5 (máxima eficiência): 

 

9. Com relação ao desenvolvimento e à organização do curso, estão 

adequados à realidade discente?  

(   ) Quadro de Professores 

(   ) A estrutura curricular à realidade do campo 

(   ) Articulação entre tempo universidade e tempo comunidade 

(   ) Coerência entre teoria e prática 
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10. Com relação à existência de espaços de democratização 

participativa na Educação do Campo, você considera que: 

(   ) Existe participação dos estudantes nas instâncias organizativas 

(   ) Há espaços de auto-organização dos estudantes 

(   ) Existem espaços de interação docente-discente além da sala de aula 

(   ) Existem canais de consultas participativas no curso 

 

11. O curso contribui para seu desenvolvimento profissional em que 

níveis 

(   ) Para desenvolvimento como sujeito do campo 

(   ) Para reafirmação da identidade camponesa  

(   ) Para o exercício da cidadania ativa por meio da organização social 

(   ) Para lutar por escolas básicas do campo com melhores condições 

de qualidade  

(   ) Para pensar projetos de desenvolvimento local 

 

12. Com relação ao desenvolvimento do curso, o que você considera 

que deve melhorar? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13. A universidade oferece condições adequadas para o acesso e a 

permanência: 

(   ) Condições de sistema de transporte 

(   ) Condições de biblioteca 

(   ) Condições de laboratórios de informática 

(   ) Condições de espaços de eventos científicos como auditórios, salas 

de reuniões 

(   ) Condições de alojamento no tempo universidade 

(   ) Condições do Restaurante Universitário 

(   ) Condições das salas de aula 

 


