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RESUMO 
 
 

Desde novembro de 2012 o Estado de São Paulo conta com uma licenciatura inédita - a 
Licenciatura em Educação do Campo (Procampo). Um curso oferecido pela Universidade de 
Taubaté por meio de autorização do MEC (Ministério da Educação e Cultura), que traz 
inovações para a grande área da Educação, pois o mesmo tem como objetivo formar 
professore moradores do Campo para atuarem nesse meio, visto que as estatísticas vinham 
demonstrando que devido ao êxodo rural, e à falta de formação, não havia professores 
habilitados para atuar no campo. A metodologia adotada nesse estudo é a observação 
assistemática. O intuito desse resumo é divulgar para a comunidade acadêmica e científica 
essa Licenciatura que além de inédita, apresenta também um currículo inédito que se baseia 
na pedagogia da alternância: com dois polos definidos como tempo escola e tempo 
comunidade. No tempo escola os alunos estudam a teoria, no tempo comunidade aborda-se a 
formação pela pesquisa, história cultural, teorias pedagógicas entre outras. O bom disso é que 
os alunos vivenciam a prática em comunidade, desenvolvem projetos com fins comunitários, o 
curso privilegia a interdisciplinaridade, critério essencial para a formação de educadores na 
atualidade, onde se ensina um assunto dando enfoque a várias áreas. Esta é a primeira turma, 
com 60 alunos matriculados das cidades, Cunha, Natividade da Serra, Taubaté e Tremembé. 
Chamado de Procampo o curso foi pensado para atender à crescente necessidade de se voltar 
a ensinar no meio em que vivem os alunos da Educação Básica, e não deslocá-los do campo 
para as áreas urbanas, valorizando o meio rural, que deve servir de base para uma formação 
mais próxima de quem vive nesse entorno. Além do mais, o Procampo visa pesquisar, 
sistematizar o conhecimento e demostrar que a realidade camponesa que se faz presente em 
diferentes municípios do Vale do Paraíba é diversa da educação do campo baseada em lutas 
de campesinas, ou seja, na realidade dos assentamentos de Movimentos de Sem-terra, que 
apesar de berço desta educação, não possui nenhum ponto de contato com a realidade local. 
Na zona rural desses municípios não há terras sem cultivo ou sem produtividade. As pessoas 
que lá vivem, ou são pequenos proprietários que produzem para consumo próprio, ou 
venderam suas terras, que em geral não são grandes propriedades, e se tornaram caseiros 
trabalhando na manutenção das mesmas de forma assalariada. A importância dessa 
licenciatura, especialmente delineada para quem vive e quer trabalhar no campo, é a 
possibilidade de se formar docentes que compreendem a realidade onde estarão inseridos 
profissionalmente e que podem se utilizar desse conhecimento para criação de práticas 
pedagógicas que façam sentido para os alunos da Educação Básica, ou seja, suavizem o 
processo de ensino/aprendizagem, na esperança de que a aquisição de conhecimentos seja 
muito mais efetiva. 


