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Câmpus Catalão e Cidade de Goiás terão 
curso de Educação do Campo

Proposta é formar professores que trabalhem ou residam na zona rural, diminuindo 
as desvantagens educacionais dessas regiões

Fábio Gaio e Kharen Stecca

Oferecer um curso de gradua-
ção específico para formar 
educadores para docência 

nos anos finais do ensino funda-
mental e médio nas escolas rurais 
goianas. Com essa proposta, o 
Câmpus Catalão (CAC) e o Câmpus 
Cidade de Goiás da Universidade 
Federal de Goiás (UFG) implan-
tam a licenciatura em Educação do 
Campo em Ciências da Natureza 
(Procampo). Projeto realizado por 
meio de iniciativa do Ministério da 
Educação (MEC), que visa comba-
ter às desvantagens educacionais 
históricas sofridas pelas populações 
rurais e valorizar a diversidade nas 
políticas educacionais. 

O curso já existe há mais de 
quatro anos no Brasil em universi-
dades como a UFMG, UnB e UFSC.  
O público alvo são professores em 
atividade de docência em escolas 
rurais da região, em cidades que 
possuam até 50 mil habitantes. O 
Processo Seletivo ocorrerá junta-
mente com o Vestibular, entretan-
to, em apenas uma fase, prevista 
para novembro de 2013. As aulas 
têm previsão de início em janeiro 
ou fevereiro de 2014.

De acordo com a coordenado-
ra do curso em Catalão, Elis Regina 
da Costa, as vagas de professores e 

técnico-administrativos dos cursos 
estão asseguradas e o concurso já 
está em andamento. Os Câmpus 
Catalão e Cidade de Goiás deverão 
oferecer estrutura física para ali-
mentação, transporte e hospeda-
gem para os alunos, uma vez que 
as aulas serão ministradas no re-
gime de alternância e condensadas 
em períodos de 30 a 40 dias, du-
rante o período chamado de “tem-
po universidade”. As atividades 
não ocorrerão necessariamente em 
períodos de férias escolares, a fim 
de que o estudante interaja com 
o ambiente universitário. Nos mo-
mentos em que não ocorrem os en-
contros presenciais, os estudantes 
terão o “tempo comunidade”, com 
orientações de trabalho nas comu-
nidades rurais. 

Segundo a coordenadora do 
Câmpus Cidade de Goiás, Maria 
Meire de Carvalho, o Projeto Político 
Pedagógico desse curso visa contri-
buir para que seus alunos tenham 
também acesso a conteúdos ligados 
à questão agrária,  hortas comuni-
tárias, proteção ambiental, gestão e 
organização de políticas públicas, 
dentre outros. “Esses futuros pro-
fessores terão a oportunidade de se 
inserirem, desde o primeiro semes-
tre do curso, em reflexões e análises 
dos equipamentos sociais, educa-
cionais e da realidade de seu mu-

nicípio, não só co-
nhecendo a realida-
de do campo, mas 
também se tornan-
do aptos a interferir 
nela”, explica ela.  

Outro motivo 
para o adensamen-
to é o fato de que 
a partir de 2017, 
ano de conclusão 
da primeira turma, 
haverá seis grupos 
em atividade, o que 
inviabiliza do pon-
to de vista técnico 
e logístico o curso 
ser realizado ape-
nas nos períodos de 
recesso. Os parti-
cipantes receberão 
ainda as apostilas e 
o material didático 
referentes aos con-
teúdos ministrados 
e poderão concor-
rer, havendo dispo-
nibilidade, a incen-
tivo do Programa de 
Bolsas de Iniciação 

a Docência (PIBID-Diversidade).
Elis Regina da Costa avalia 

que a defasagem de ensino nas es-
colas públicas rurais é ainda maior 
do que a observada na cidade. De 
acordo com a coordenadora, pes-
quisas têm demonstrado que pro-
fessores que saem dos centros ur-
banos sem o devido conhecimento 
da realidade da zona rural encon-
tram dificuldades na transposição 
dos conteúdos para a população 
que vive no campo. Por esta razão, 
de acordo com a professora, o Pro-
campo opta por qualificar docentes 
residentes ou que trabalhem em 
áreas rurais. 

Na primeira turma, a inten-
ção é abranger, em Catalão, a zona 
rural da região da estrada de ferro. 
Existe ainda a possibilidade de fu-
turamente utilizar como Centro de 
Treinamento uma área em Caldas 
Novas, doada à universidade, que, 
no momento, passa por reforma 
e adequações. Já segundo Regina 
Sousa, no Câmpus Cidade de Goiás 
há um compromisso social com a 
região do Rio Vermelho e Vale do 
Araguaia. “A cidade de Goiás tem 
o maior número de assentamentos 
no Estado (24), região com gran-
de quantitativo de trabalhadores 
camponeses, com escolas rurais 
sendo fechadas por falta de profes-
sores, com esvaziamento de jovens 
do meio rural, que se levantam nas 
madrugadas e vão para as cidades 
estudar, retornando tarde da noite.  
Assim, além de serem influenciados 
pelos conteúdos urbanos de suas 

escolas, também perdem o contato 
com a cultura do campo, por isso, 
após concluírem seus estudos, dei-
xam o campo em busca de emprego 
nas cidades. E seus pais não vão ter 
para quem legar seus conhecimen-
tos”, ressalta a professora.

O Câmpus Cidade de Goiás 
já teve outras experiências na área 
agrária. Já foi ofertado o curso de 
Direito Agrário para os trabalha-
dores do campo (Turma Evandro 
Lins e Silva) e agora está ofertando 
o primeiro curso de Pós-Graduação 
em Direitos Sociais do Campo - Re-
sidência Agrária, nível lato sensu, 
para os filhos dos trabalhadores 
concluintes de graduação de todo o 
Brasil, com o apoio da Capes. 

Estrutura - O curso contará, 
inicialmente, com oferta de 120 va-
gas anuais para cada um dos câm-
pus, dividido em duas entradas 
de 60 alunos, ou seja, 240 vagas 
serão ofertadas pela UFG a cada 
ano. Para o início das aulas e ma-
nutenção das atividades, foi repas-
sado ao MEC a planilha de custeio, 
que tem previsão de gastos no valor 
de R$ 480 mil para 2014. O pró-
ximo passo a ser percorrido pela 
coordenação e pelos professores 
e técnico-administrativos envolvi-
dos no Procampo é manter contato 
com prefeituras, sindicatos rurais, 
movimentos sociais, assentados e 
outros segmentos da sociedade en-
volvidos com as questões do cam-
po, a fim de divulgar e explicar as 
características da licenciatura em 
Educação do Campo.

Atividade da prefeitura da Cidade de Goiás no assentamento Bom Sucesso, um 
dos locais que será beneficiado com a formação  mais específica dos professores
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