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I – APRESENTAÇÃO 

 

Em consonância com o esforço nacional que integra o Ministério da Educação, 

Movimentos Sociais, entidades, Secretarias e Universidades os quais defendem e estão 

implementando uma política nacional de Educação do Campo1, o Grupo de Trabalho da 

Educação do Campo constituído por docentes dos departamentos I, II e III apresenta à 

Congregação da Faculdade de Educação, à Pró-Reitoria de Graduação e as entidades e 

movimentos co-participantes, a proposta preliminar do projeto político pedagógico do Curso de 

Licenciatura Plena em Educação do Campo. 

Nesta, são esboçados o contexto, os problemas, as conseqüências, as justificativas e 

diretrizes curriculares organizativas e diretrizes orçamentárias para o desenvolvimento do Curso,  

conforme carta convite do MEC (anexo 1) de apoio as IES públicas na formulação e implantação 

de cursos de Licenciatura em Educação do Campo, para formação de professores dos anos finais 

(segundo segmento) do ensino Fundamental e Ensino Médio em atendimento `as demandas e 

execução das políticas públicas de Educação do Campo. 

As diretrizes da Licenciatura em Educação do Campo propostas para as IES pelo  

MEC/SESU foram elaboradas a partir das demandas históricas dos movimentos de luta pela 

terra, de suas experiências educacionais e de projetos desenvolvidos entre Universidades e 

Movimentos Sociais do Campo nos últimos 20 anos, como, por exemplo, o de Pedagogia da 

Terra (PRONERA).  

A proposta visa estimular nas universidades públicas a criação de cursos regulares de 

Licenciaturas em Educação do Campo para formar educadores para atuarem na educação básica 

em escolas do campo, aptos a fazer a gestão de processos educativos na escola e em seu entorno 

e a desenvolver estratégias pedagógicas que visem à formação de sujeitos humanos autônomos e 

criativos, capazes de produzir soluções para questões inerentes à sua realidade, vinculadas à 

construção de um projeto de desenvolvimento sustentável de campo e de país (MEC, 2006). 

Justifica-se pela ausência de espaços de formação específicos para a docência 

multidisciplinar em sintonia com as necessidades de organização curricular por áreas do 

                                                 
1Assinaram a Declaração Final da II Conferência Nacional Por uma Educação do Campo em 2004, as seguintes 
entidades e Movimentos Sociais CNBB, MST, UNICEF, UNB, CONTAG, UNEFAB, UNDIME, MPA, MAB, 
MMC, MDA/INCRA/PRONERA, MEC, CNTE, SINASEFE, ANDES-SN, Comissão de Educação e Cultura da 
Câmara dos Deputados, Frente Parlamentar das CEFFA´S, SEAP/PR TEM MMA MINC, AGB CONSED, 
FETRAFE, CPT, CIMI, MEB, PJR, CÁRITAS, CERES, MOC, RESAB, SERTÃ, IRPAA, 
CAATINGA,ARCAFAR SUL/NORTE, ASSESOAR.     
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conhecimento nas escolas do campo, bem como da necessidade de construir alternativas de 

organização do trabalho escolar e pedagógico que permitam a expansão da educação básica no e 

do campo, consonante com as necessidades e a qualidade exigida pela dinâmica social. 

Para a fase de implantação do Curso de Graduação – Licenciatura em Educação do 

Campo, apresentamos ao MEC em dezembro de 2006 um PLANO DE TRABALHO 

ADMINISTRATIVO (PTA). Este plano foi aprovado pelo MEC e dispõe de um total de R$ 

200.000,00 (anexo 12), para as seguintes ações de implantação: estruturação do curso; seleção 

dos/as estudantes; execução de pelo menos um período de tempo-escola; elaboração coletiva do 

projeto político-pedagógico e de material didático. Ações  a serem  cumpridas  até dezembro de 

2007, prazo progragado para março de 2008. O custo do curso, calculado pelo MEC, totaliza 

uma valor de R$ 900.000,00. A responsabilidade de avançarmos na consolidação da proposta 

dependerá de recursos públicos em todas as fases e finalização do curso que deverão advir de 

órgãos do Governo Federal.  

Para isto em reunião no Ministério em maio de 2007, foi firmado compromisso do 

MEC/SECAD , com a SECAD – Secretaria e Educação Alfabetização e Diversidade do MEC - 

com as quatro universidades executoras dos pilotos da licenciatura do campo, UFBA, UFS. 

UFMG e UnB. A estas foi assegurado o repasse de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por ano. 

pela SECAD – Secretaria de Educação e Alfabetização e Diversidade e a Secretaria de Ensino 

Superior (SESu).  

Para o desenvolvimento do curso 2007/2008, a UFBA já recebeu os 200.000,00 iniciais 

do Plano de Trabalho de 2006 (anexo 12), 240.000,00(duzentos e quarenta mil) (anexo 12), para 

a realização de um tempo escola e tempo comunidade em 2008 e mais 300.000,00 (trezentos mil 

reais), para viabilizar as atividades de pesquisa, no curso de Licenciatura em Educação do 

Campo. Este valor de 300.000,00 é resultado da assinatura do termo de cooperação técnico-

científico entre as universidades participantes, (UFMG; UFBA; UFS; UnB) para o 

desenvolvimento e unidade da experiência piloto.  

A UFBA/FACED pelos seus sessenta anos acumulados na formação de gerações, por 

meio dos seus aproximadamente 25 cursos regulares e especiais de licenciatura; programas de 

extensão universitária, entre as quais mencionamos o PRONERA – Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária  e sua participação no Curso de Pedagogia da Terra; Atividade 

Curricular em Comunidade (ACC)-Ações Interdisciplinares em Áreas de Reforma Agrária; 

elaborações teóricas expressas em monografias, dissertações e teses nas temáticas da educação 

do campo , Vem responder ao desafio de: 
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� Implementar no Estado o Curso de Licenciatura em Educação do Campo em adequação 

com a proposta de diretrizes e objetivos da minuta formatada pelo MEC (anexo 13) 

apresentando relevância do projeto em nível acadêmico e institucional; 

� Destacar a importância do projeto e a real necessidade de formação de professores para 

os anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio das comunidades beneficiárias 

do projeto; 

� Subsidiar o projeto com infra-estrutura adequada para o seu desenvolvimento; 

� Prever recursos humanos e financeiros que garantam a exeqüibilidade e sustentabilidade 

da proposta; 

� Prever o acompanhamento, avaliação do desenvolvimento e resultados do projeto 

proposto; 

� Demonstrar competência e experiência tanto dos coordenadores quanto da equipe 

integrantes no Projeto Pedagógico proposto; 

� Dialogar e explicitar o projeto pedagógico do curso na comunidade acadêmica para 

aprovação pelo Conselho Superior e garantia de certificação; 

� Demonstrar a existência e explicitação do projeto pedagógico que apresente matriz 

curricular para todos os anos do curso com metodologia de execução; 

� Explicitar a proposta teórica e metodológica  as atividades pesquisa e extensão a serem 

desenvolvidas pelo estudante em suas comunidades de origem; 

� Explicitar as atividades de sensibilização e mobilização da comunidade acadêmica para 

continuidade do curso.  

Assim na conjuntura da política de educação superior, o Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo é uma ação estratégica que possibilitará aproximar as instituições de 

pesquisa, ensino e extensão, especialmente as universidades públicas das redes de ensino 

existentes. Trata-se de uma experiência impar, para assegurar a especificidade da formação na 

diversidade sócio-cultural, do direito universal dos povos do campo à educação pública de 

qualidade e socialmente referenciada.  

 

II - IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA 

           2.1  TÍTULO: CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO 

           2.2  FORMAÇÃO DE EDUCADORES DO CAMPO PARA: 

� Ensino Fundamental – anos finais;  

� Ensino Médio. 

          2.3  UNIDADE EXECUTORA 
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� Universidade Federal da Bahia - UFBA 

� Faculdade de Educação – FACED 

� Departamentos I, II e III de Educação  

� Programa de Pós-Graduação em Educação – LEPEL  

 

           2.4 INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E MOVIMENTOS PARTICIPANTES – 

COLABORADORES  

 

� Universidade Federal da Bahia – UFBA 

� Universidade Federal do Recôncavo Baiano – UFRB 

� Fórum Estadual de Educação do Campo – FEEC-BA  

� MEC 

 

                 2.4.1 INSTITUIÇÕES, ÓRGÃOS E MOVIMENTOS A SEREM 

ARTICULADOS   

� Universidade Estadual da Bahia - UNEB 

� Ministério do Desenvolvimento Agrário - Instituto Nacional de Colonização e    

            Reforma Agrária - INCRA 

� Secretarias Municipais de Educação  

� Secretaria Estadual de Educação do Estado da Bahia  

� Secretaria Estadual da Agricultura 

� Secretaria Estadual e do Meio-Ambiente 

� Secretaria Estadual da Cultura   

� Secretaria do Trabalho, Renda e Esporte 

 

2.5 RESPONSÁVEIS PELO PROJETO  

 

� Prof. Nelson de Luca Pretto – Diretor da FACED/UFBA 

� Prof. Esp. João Batista de Souza 

� Profª. Drª. Celi Nelza Zülke Taffarel      

� Prof. Dr. Cleverson Suzart 

 

2.6 - PERÍODO 

� I FASE – DOIS SEMESTRE LETIVOS (2008.1 A 2008.2) 
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� II FASE – DOIS SEMESTRES LETIVOS (2009.1 A 2009.2) 

� III FASE – DOIS SEMESTRES LETIVOS (2010.1 A 2010.2) 

� IV FASE – TRÊS SEMESTRES LETIVOS – (2011.1 A 2011.2 A 2012.1) 

 

  2.7 - RESPONSABILIDADE DOS PARTICIPANTES COLABORA DORES 

                            2.7.1 – Ministério de Educação SESU, SECAD 

• Divulgar, articular e acompanhar a experiência piloto; 
• Unificar os instrumentos de avaliação e monitoramento do Curso; 
• Garantir o financiamento necessário à implementação e execução das ações; 
• Estabelecer um padrão de qualidade para o Curso; 
• Articular os entes federados, Secretarias municipais e estadual de Educação, Agricultura, 

Saúde, Meio-Ambiente Cultura Esporte e outras, para assegurar a implantação do Curso; 
• Apreciar relatórios; 
• Divulgar, editar e publicar a experiência.  
 
                            2.7.2 – Universidade Federal da Bahia 

• Elaborar e executar, em conjunto com as entidades, movimentos sociais Secretarias e 
       comunidade universitária o Projeto Político Pedagógico do Curso;  
• Autorizar a criação do curso nas instancias responsáveis da universidade; 
• Identificar, em conjunto com os parceiros, demandas de atendimento e do processo seletivo  
       de ingresso no curso;  
• Quantificar e qualificar a demanda;  
• Oferecer a infra-estrutura necessária para desenvolvimento da proposta; 
• Acompanhar e avaliar o programa piloto propondo novas estratégias quando necessárias; 
• Organizar o quadro docente responsável pela formação; 
• Aplicar os recursos de acordo com previsto no Plano de Trabalho e no Projeto; 
•  Firmar convênios necessários à execução do projeto. 
 
                           2.7.3 – Fórum Estadual de Educação do Campo 

• Mobilizar os educadores das regiões escolhidas para participação no processo seletivo;  
• Contribuir na organização do trabalho pedagógico; 
• Participar do acompanhamento pedagógico do projeto; 
• Assegurar junto às Secretarias Estadual, e Municipais de Educação a infra-estrutura 

necessária ao bom funcionamento do curso;  
• Acompanhar a aplicação dos recursos e execução do Plano de Trabalho e do Projeto. 
 
                           2.7.4 – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
 
• Executar, em conjunto com as entidades, movimentos sociais Secretarias e comunidade     
       universitária o Projeto Político Pedagógico do Curso; 
• Oferecer a infra-estrutura necessária para desenvolvimento da proposta; 
• Acompanhar e avaliar o programa piloto propondo novas estratégias quando necessárias; 
• Oferecer docentes para ministrar disciplinas previamente definidas; 
 
*A parceria UFBA-UFRB está assegurada por meio de um convênio de cooperação técnica, já 
existente, que será desdobrado em forma de aditivo especifico. 
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III- JUSTIFICATIVA  

 
O reconhecimento de que as pessoas que vivem no campo têm direito a uma educação 

diferenciada daquela oferecida a quem vive nas cidades é recente e inovador. Extrapola a mera 

noção de espaço geográfico e compreende as necessidades culturais, os direitos sociais e a 

formação integral dos mesmos. Concebida para oferecer aos povos do campo uma educação 

adequada ao seu modo de viver, pensar e produzir. A ela chamamos Educação do Campo. 

Esta concepção fundamenta-se nas pesquisas educacionais que demonstram uma 

diferença acentuada entre os indicadores relativos às populações que vivem no campo e as que 

vivem nas cidades. Segundo o Panorama da Educação do Campo realizado pelo INEP em 2006, 

a educação para os povos do campo enfrenta ainda o desafio de superar um quadro de políticas 

públicas inadequadas ou ausentes, sendo apontadas como principais dificuldades em relação às 

escolas do campo e ao desenvolvimento do meio rural: insuficiência e precariedade das 

instalações físicas da maioria das escolas; dificuldades de acesso dos professores e alunos às 

escolas, em razão da falta de um sistema adequado de transporte escolar; falta de professores 

habilitados e efetivados, o que provoca constante rotatividade; falta de conhecimento 

especializado sobre políticas de educação básica para o meio rural, com currículos inadequados 

que privilegiam uma visão urbana de educação e desenvolvimento; ausência de assistência 

pedagógica e supervisão escolar nas escolas rurais; predomínio de classes multisseriadas sem 

formação especifica e  educação de baixa qualidade; falta de atualização das propostas 

pedagógicas das escolas rurais; baixo desempenho escolar dos alunos e elevadas taxas de 

distorção idade-série; baixos salários e sobrecarga de trabalho dos professores, quando 

comparados com os que atuam na zona urbana; necessidade de reavaliação das políticas de 

nucleação das escolas e de implementação de calendário escolar adequado às necessidades do 

meio rural. 

No que diz respeito ao perfil socioeconômico da população rural, os indicadores mostram 

que é grande a desigualdade existente entre a zona rural e urbana e entre as grandes regiões. 

Segundo dados organizados pelo INEP, em 2004 cerca de 30,8 milhões de cidadãos brasileiros 

viviam no campo em franca desvantagem social. Apenas 6,6% da população rural 

economicamente ativa apresentava rendimento real médio acima de 3 salários mínimos (SM). Na 

zona urbana, nessa mesma faixa de renda, concentrava-se 24,2% da população. Na Região Sul a 

faixa de rendimento acima de 3 SM concentrava 13,6% da população rural, na Região Nordeste 
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este percentual correspondia a 1,7%, sendo que ¾ da população tinha rendimento médio inferior 

a 1 SM.2 

 

 
Para o Estado da Bahia temos um contingente aproximado de 14 milhões de habitantes, 

segundo Publicação no Diário Oficial da União de 05/10/2007, sendo aproximadamente 5 

milhões de habitantes na zona rural. A taxa de desemprego na Bahia é superior a 20% sendo 

10% em Salvador, representando uma média superior a taxa nacional. A distribuição de renda no 

Estado é uma das piores do país. De acordo com os dados do IBGE 72,6 % da população baiana 

recebe até dois salários mínimos, enquanto 3,7% da população recebe mais de 10 salários 

mínimos, demonstrando-se assim, uma alta concentração de renda entre a minoria da população.  

O contraditório é que a BAHIA é o sexto Estado mais rico do Brasil, ficando atrás de São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Paraná. 

O desamparo e vulnerabilidade da população do campo, a qual se reflete nos altos índices 

de analfabetismo e no baixo desempenho escolar são decorrentes do desamparo histórico a que 

vem sendo submetida.  Assim, conforme tabela abaixo, 25,8% da população rural adulta (de 15 

anos ou mais) é analfabeta, enquanto na zona urbana essa taxa é de 8,7%.3 

De acordo com dados do PNAD (2004) o nordeste exibe a maior taxa de analfabetismo 

(26,6%) e o Estado da Bahia com 24,75% de analfabetos, índice bem acima da média nacional 

que é de 13,3%.  

 

                                                 
2 PANORAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Brasília:  Inep/MEC, 2006, p. 09 – tabela 2. 
3  IDEM, p.10 – tabela 4. 

Brasil Urbana 75.741.787 7,1 15,4 28,9 11,2 12,0 7,7 3,3 1,2 11,6 1,6
Rural 17.118.341 16,3 22,5 21,2 5,6 3,9 1,9 0,6 0,2 27,0 0,9

Norte Urbana 4.897.374 7,1 21,5 29,6 10,2 9,6 5,7 2,1 0,7 12,8 0,7
Rural 2.030.855 8,9 21,4 22,2 6,1 5,2 2,3 0,6 0,4 32,5 0,5

Nordeste Urbana 17.014.318 16,0 24,3 25,0 6,5 6,2 3,9 1,8 0,7 14,7 1,0
Rural 7.600.656 25,2 25,7 15,9 2,7 1,0 0,5 0,1 0,0 27,8 1,1

Sudeste Urbana 36.325.549 4,2 11,7 29,2 12,9 14,1 9,0 3,9 1,3 11,2 2,6
Rural 3.345.441 10,6 24,2 28,0 7,8 5,1 2,6 0,7 0,4 19,8 0,9

Sul Urbana 11.821.370 4,3 11,8 31,6 13,5 14,7 9,5 3,9 1,4 8,7 0,7
Rural 3.142.846 8,3 15,6 23,3 8,9 7,7 4,1 1,5 0,3 29,6 0,6

Centro Oeste Urbana 5.683.176 4,9 15,0 32,7 11,4 12,2 8,0 3,9 1,9 9,6 0,4
Rural 998.543 7,4 16,9 29,7 9,5 6,5 3,1 0,9 0,4 25,1 0,4

Fonte: IBGE - PNAD 2004 (tabela 1867 do SIDRA); Tabela elaborada pela DTDIE.

Sem 
rendimento

Sem 
declaração

Tabela 2 - Número de pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas, por categoria de rend imento real médio e situação do domicílio - 
Brasil e Regiões Geográficas - 2004

Mais de 3 
a 5 SM

Mais de 5 
a 10 SM

Mais de 10 
a 20 SM

Mais de 
20 SM

Brasil e Região 
Geográfica

Situação do 
domicilio

Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas

Total
Classe de rendimento

Até 1/2 
SM

Mais de 1/2 
a 1 SM

Mais de 1 
a 2 SM

Mais de 2 
a 3 SM
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Um dado positivo diz respeito a freqüência de crianças entre 7 e 14 anos às escolas do 

ensino fundamental das áreas urbanas foi de 97,5% e de 95,5% para as crianças da zona rural, 

demonstrando que, em termos de universalização, a escola urbana e a rural estão muito 

próximas. No entanto, a taxa de distorção idade-série na zona rural se manifesta de forma 

elevada desde as séries inicias do ensino fundamental, com cerca de 41,4% dos alunos com idade 

superior à adequada. Essa distorção se reflete nas demais séries, fazendo com que esses alunos 

cheguem às séries finais do ensino fundamental com uma defasagem de 56%. Nas zonas urbanas 

essas taxas são de 19,2% para as séries iniciais e de 34,8% para séries finais4.  

 

 

                                                 
4 PANORAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Brasília: Inep/MEC, 2006: 11 e 13 – tabelas 5 e 7. 

2000 2004 2000 2004 2000 2004

13,6 11,4 10,3 8,7 29,8 25,8

16,3 12,7 11,2 9,7 29,9 22,2

26,2 22,4 19,5 16,8 42,7 37,7

8,1 6,6 7,0 5,8 19,3 16,7

7,7 6,3 6,5 5,4 12,5 10,4

10,8 9,2 9,4 8,0 19,9 16,9

Fonte:IBGE - Censo Demografico 2000 e PNAD 2004; Tabela elaborada pela DTDIE.

Sul

Centro-Oeste

Brasil

Norte

Nordeste

Sudeste

Tabela 4 - Taxa de analfabetismo da população de 15  anos ou mais por situação do 
domicílio - Brasil e Grande Regiões - 2000/2004

Regiões Geográficas Total RuralUrbana

Taxa de Analfabetismo (%)

2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004

Brasil 89,5 93,8 91,4 94,4 83,0 91,6 90,5 97,1 92,4 97,5 83,5 95,5

Norte 83,1 92,1 89,4 92,8 70,9 90,6 86,0 94,9 91,2 95,8 74,3 93,0

Nordeste 87,1 91,6 89,5 92,5 82,5 89,7 89,4 96,1 91,1 96,5 86,1 95,2

Sudeste 91,8 95,4 92,4 95,5 87,6 94,4 92,3 98,1 93,5 98,2 82,3 96,7

Sul 92,7 95,5 93,3 95,4 90,5 95,6 90,8 97,8 92,4 97,9 84,8 97,5

Centro-Oeste 90,1 94,2 91,1 94,4 84,2 92,6 91,0 97,2 92,5 97,5 81,0 95,4

Fonte:IBGE - Censo Demográfico 2000 e PNAD 2004; Tabela elaborada pela DTDIE.

Total

Taxa de freqüência líquida no Ensino Fundamental 
(%)

Total

Taxa de freqüência à escola na faixa de 7 a 14 anos (%)

Tabela 5 - Taxa de freqüência líquida ao Ensino Fun damental e taxa de freqüência à escola na faixa 
de 7 a 14 anos por situação do domicílio - Brasil e  Grandes Regiões- 2000/2004

Urbana Rural Urbana Rural
Regiões 

Geográficas
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No que diz respeito ao Ensino Médio, entre os jovens de 15 a 17 anos, quando 

considerada a taxa de freqüência líquida, o quadro é muito crítico na área rural: pouco mais de 

um quinto dos jovens nessa faixa etária (22,1%) estão freqüentando esse nível de ensino contra 

49,4% na zona urbana.5. 

 No ensino médio a Bahia repete a situação nacional, de maneira mais grave. Entre os 

jovens de 15 a 17 anos, quando considerada a taxa de freqüência líquida ao ensino médio, o 

quadro é muito crítico na área rural: pouco mais de um quinto dos jovens nessa faixa etária estão 

freqüentando as aulas, somada a uma distorção da idade-série de 59,1% dos alunos da área rural.  

 

 
A rede de ensino da educação básica na área rural, em 2005, possuía 96.557 

estabelecimentos, correspondendo a cerca de 50% das escolas do país. Essa rede atendia a 

5.799.387 alunos do ensino fundamental, sendo 4.146.638 matrículas nas séries iniciais e 

1.652.749 alunos nas séries finais. O Ensino Médio na área rural, em que pese o aumento 

                                                 
5 IDEM, p.12 – tabela 6. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

Brasil 29,0 19,2 56,3 41,4 47,5 34,8 66,5 56,0 54,8 46,0 63,1 5 9,1

Norte 43,6 30,6 63,5 53,7 62,4 46,6 76,9 65,2 73,3 65,6 76,7 73,1

Nordeste 48,0 30,8 63,1 44,5 67,6 52,0 79,7 63,4 70,8 64,4 76,7 71,6

Sudeste 15,9 11,8 35,0 23,8 35,7 24,0 53,2 38,4 48,3 34,9 54,4 43,6

Sul 15,3 11,5 20,4 15,0 31,1 23,8 36,6 27,5 39,9 29,7 39,9 31,5

Centro-Oeste 26,9 18,4 41,8 31,4 53,1 36,4 63,0 48,9 57,4 44,1 57,7 53,6
Fonte: MEC/Inep; Tabela elaborada pela DTDIE.

RuralUrbana Rural

Tabela 7 - Taxa de Distorção idade-série por nível de ensino e localização                                                             
Brasil e Grandes Regiões - 2000/2005

Ensino Médio

Taxa de distorção idade-série

Ensino Fundamental
Regiões 

Geográficas Até a 4ª série De 5ª a 8ª série

Urbana RuralUrbana

2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004 2000 2004

Brasil 34,4 44,4 39,8 49,4 13,6 22,1 69,8 81,9 73,3 84,2 55,9 7 1,8

Norte 19,2 27,5 25,2 32,6 4,8 13,5 65,5 78,6 73,3 81,8 45,4 69,6

Nordeste 18,9 27,9 25,2 34,9 5,8 11,6 69,6 78,9 73,8 82,5 60,6 70,6

Sudeste 46,3 58,0 49,0 60,0 24,0 35,1 72,5 85,4 74,7 86,8 53,0 69,4

Sul 45,7 53,4 48,5 54,6 34,6 48,2 65,7 81,7 68,3 82,2 54,5 79,9

Centro-Oeste 34,4 44,9 37,2 47,2 15,4 29,2 69,0 79,9 71,8 80,7 49,4 74,3

Fonte:IBGE - Censo Demográfico 2000 e PNAD 2004; Tabela elaborada pela DTDIE.

Regiões 
Geográficas

Tabela 6 - Taxa de freqüência líquida ao Ensino Méd io e taxa de freqüência à escola na faixa de 15 a 
17 anos por situação do domicílio - Brasil e Grande s Regiões - 2000/2004

Total

Taxa de freqüência líquida no Ensino Médio (%)

Total

Taxa de freqüência à escola na faixa de 15 a 17 anos (%)

Urbana Rural Urbana Rural
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registrado de 2000 a 2005 pelo Censo Escolar, conta ainda com uma rede insuficiente. Neste há 

206.905 matrículas em 1.377 estabelecimentos em todo o Brasil. Isso significa que 71,5% dos 

alunos das escolas rurais estão no primeiro segmento do ensino fundamental, 28,5% no segundo 

segmento e apenas 2,5% no ensino médio.6 

 

 

Quanto aos recursos disponíveis, 28,5% dos estabelecimentos não possuem energia 

elétrica, apenas 5,2% dispõem de biblioteca e menos de 1% oferece laboratórios de ciências, 

informática e acesso à internet7. 

 
 

 
Segundo o tipo de organização, temos 59% dos estabelecimentos do ensino fundamental 

rural formados exclusivamente por turmas multisseriadas ou unidocentes, as quais concentram 

24% das matrículas. As escolas exclusivamente seriadas correspondem a cerca de 20% e 

                                                 
6 PANORAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Brasília: Inep/MEC, 2006: 17 – tabela 10. 
7IDEM, p.22 – tabela 13. 

2000 2005 2000 2005 2000 2005 2000 2005

Ens. Fundamental - 1ª a 4ª 60.849 61.068 14.896.653 14.31 8.867 110.853 88.955 5.314.853 4.146.638
Até 50 alunos 9.233 8.323 268.221 255.087 78.076 64.097 1.974.642 1.562.184
51 a 100 alunos 9.480 10.756 703.035 800.995 21.971 16.454 1.518.489 1.142.068
101 a 150 alunos 7.459 8.233 927.938 1.020.456 6.323 4.803 761.474 577.905

151 a 300 alunos 16.323 16.761 3.583.834 3.656.896 3.740 2.945 746.119 585.693
mais de 300 alunos 18.354 16.995 9.413.625 8.585.433 743 656 314.129 278.788

Ens. Fundamental - 5ª a 8ª 37.734 41.952 14.392.191 13.41 6.307 11.012 15.764 1.114.251 1.652.749
Até 50 alunos 3.279 3.555 94.007 106.913 4.134 5.440 95.143 145.431

51 a 100 alunos 4.253 5.504 320.963 416.558 2.935 4.669 215.899 342.658
101 a 150 alunos 3.692 4.858 460.162 605.264 1.694 2.418 206.988 294.482
151 a 300 alunos 8.084 10.388 1.784.365 2.284.617 1.683 2.385 344.988 491.527
mais de 300 alunos 18.426 17.647 11.732.694 10.002.955 566 852 251.233 378.651

Ensino Médio 18.777 22.184 8.093.173 8.824.397 679 1.377 9 9.775 206.905
Até 50 alunos 1.592 1.825 47.389 56.628 149 290 4.779 9.166
51 a 100 alunos 2.401 2.872 181.826 216.385 191 378 14.272 28.098
101 a 150 alunos 2.152 2.397 268.196 297.440 144 258 17.663 31.808

151 a 300 alunos 4.040 4.848 877.904 1.062.772 120 285 25.181 59.300
mais de 300 alunos 8.592 10.242 6.717.858 7.191.172 75 166 37.880 78.533

Tabela 10 - Estabelecimentos e de matriculas por local ização segundo o nível de ensino  e tamanho da escol a - Brasil - 2000/2005

Estabelecimento

Urbana

Matrícula

Rural

Fonte:MEC/Inep;Tabela elaborada pela DTDIE.

Estabelecimento Matrícula
Nível de ensino/Tamanho da 

escola

2002 2005 2002 2005 2002 2005 2002 2005
Biblioteca 58,6 48,2 5,2 6,1 65,4 51,5 15,5 16,9
Laboratório de Informática 27,9 36,1 0,5 1,4 32,7 43,2 2,2 5,3
Laboratório de Ciências 18,3 19,2 0,5 0,7 23,3 23,8 1,7 2,3
Quadra de Esportes 50,7 53,8 4,0 5,6 63,0 65,0 12,2 15,2
Sala para TV/Vídeo 38,6 40,3 2,2 2,6 44,0 44,1 7,3 7,5
TV/Vídeo/Parabólica 56,1 45,9 10,0 9,0 71,3 56,6 30,4 24,2
Microcomputadores 66,0 75,9 4,2 7,4 75,4 84,3 14,3 22,4
Acesso à Internet 29,6 43,6 0,4 1,1 36,0 51,9 1,6 4,3
Água 99,8 100,0 96,4 98,9 99,9 100,0 97,7 99,4
Energia Elétrica 99,8 99,9 58,3 71,5 100,0 100,0 77,9 86,8
Esgoto 99,6 99,8 78,3 84,5 99,7 99,9 88,0 92,3
Sanitário 97,2 99,5 79,2 87,0 97,5 99,7 87,6 93,7
Fonte: MEC/Inep; Tabela elaborada pelo Inep/DTDIE

Tabela 13 - Percentual de estabelecimentos e de matrículas do Ensino Fundamental  por localização segundo a infra-estrutura disponível na escola - 
Brasil - 2002/2005

Infra-Estrutura disponível na escola

Ensino Fundamental
Estabelecimentos (%) Matrículas (%)

Urbana Rural Urbana Rural
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concentram pouco mais de metade das matrículas (2.986.209 alunos). As mistas (multisseriadas 

e seriadas) respondem por ¼ das matriculas (1.441.248 alunos)8. 

Como reflexo claro dos programas de transporte escolar ou de modelos de nucleação 

inadequados, observa-se que, em 2005, foram transportados para escolas localizadas em áreas 

urbanas 42,6% dos alunos das séries iniciais do ensino fundamental, residentes na zona rural e 

atendidos pelo transporte escolar público, o mesmo acontecendo com 62,4% dos matriculados 

nas séries finais9. 

As escolas multisseriadas e unidocentes são um desafio às políticas públicas do campo, uma 

vez que apresentam historicamente um quadro da ausência do Estado e de gestão deficitária, por 

essa razão têm sido constantemente criticadas pela baixa eficiência e qualidade, conforme 

pesquisa Inep (2006): 

[...] o problema das turmas multisseriadas está na ausência de uma capacitação 
específica dos professores envolvidos, na falta de material pedagógico 
adequado e, principalmente, a ausência de infra-estrutura básica – material e de 
recursos humanos – que favoreça a atividade docente e garanta a efetividade do 
processo de ensino-aprendizagem. Investindo nestes aspectos, as turmas 
multisserriadas poderiam se transformar numa boa alternativa para o meio 
rural, atendendo os anseios da população em dispor de uma escola próxima do 
local de moradia dos alunos, sem prejuízo da qualidade do ensino ofertado, 
especificamente no caso das séries inicias do ensino fundamental10. 
 

Os professores da área rural enfrentam as conseqüências da sobrecarga de trabalho, da 

alta rotatividade e das dificuldades de acesso e locomoção. Além disso, recebem salários 

inferiores aos da zona urbana e estão entre os que têm menor nível de escolaridade. 
                                                 
8PANORAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Brasília: Inep/MEC, 2006, p.20 – gráfico 6. 
9  IDEM, p.28. 
10 PANORAMA DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. Brasília: INEP/MEC, 2005, p.19. 

Gráfico 6 - Distribuição percentual de estabelecime ntos e matrículas do ensino 
fundamental da zona rural, segundo o tipo de organi zação - Brasil - 2005
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A proporção de professores leigos, embora tenha declinado, de 2002 a 2005, de 8,3% 

para 3,4%, ainda é elevada, já que 6.913 funções docentes são exercidas por professores com até 

o ensino fundamental e apenas 21,6% dos docentes das séries iniciais do ensino fundamental 

cursaram nível superior. 

Nas séries finais do ensino fundamental, o percentual de docentes com apenas o ensino 

médio corresponde a 46,7% e, com formação superior, 53,1%. Já no ensino médio, 11,3% do 

professorado está atuando no mesmo nível de sua formação. Este percentual é significativo 

devido ao reduzido número de estabelecimentos de escolas deste nível de ensino na zona rural. 

Segundo o Inep (2004): 

 
[...] é evidente a necessidade de uma política que valorize os profissionais da 
educação do campo. É oportuno destacar as necessidades de ações efetivas 
focadas na expansão do quadro, na formação profissional adequada e na 
formação continuada considerando projetos pedagógicos específicos e uma 
melhoria salarial que estimule a permanência de profissionais qualificados em 
sala de aula nas escolas rurais.11 

 

Os dados e informações constantes dos estudos e diagnósticos produzidos nos últimos 

anos pelo Ministério da Educação confirmam as análises produzidas pelos movimentos sociais e 

justificam suas demandas. Os desafios para uma oferta de educação de qualidade para as 

populações identificadas com o campo foram discutidos e sistematizadas na I e na II Conferência 

Nacional por uma Educação do Campo, realizadas em 1997 e em 2004, respectivamente. O 

documento final da II Conferência apresentou as seguintes demandas:12 (anexo 8) 

1. Universalização do acesso à Educação Básica de qualidade para a população brasileira que 

trabalha e vive no e do campo, por meio de uma política pública permanente que inclua 

como ações básicas: o fim do fechamento arbitrário de escolas no campo; a construção de 

escolas no campo que sejam do campo; a construção de alternativas pedagógicas que 

viabilizem, com qualidade, a existência de escolas de educação fundamental e de ensino 

médio no próprio campo; a oferta de Educação de Jovens e Adultos (EJA) adequada à 

realidade do campo; políticas para a elaboração de currículos e para escolha e distribuição de 

material didático-pedagógico, que levem em conta a identidade cultural dos povos do campo 

e o acesso às atividades de esporte, arte e lazer. 

2. Ampliação do acesso e permanência da população do campo à Educação Superior, por meio 

de políticas públicas estáveis. 

3. Valorização e formação específica de educadoras e educadores do campo por meio de uma 

política pública permanente. 

4. Respeito à especificidade da Educação do Campo e à diversidade de seus sujeitos. 
 

                                                 
11 IDEM, p. 28. 
12 Declaração Final da II Conferência Nacional por uma educação do campo, 2004. 
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Na Bahia constata-se com maior dramaticidade, segundo dados oficiais, a intensificação 

da ausência de políticas sociais. As conseqüências dessa realidade exposta apresentam um 

quadro de exclusão escolar que se configura de diferentes formas ao longo do tempo e do espaço 

para aqueles que vivem e trabalham no campo.  

Baseado nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo   e na 

necessidade de ações imediatas, tendo como princípio a auto-organização dos educandos e 

educadores em vista a construção de políticas públicas “para o desenvolvimento social 

economicamente justo e ecologicamente sustentável” (DOEBEC: Art.4)(anexo 7)  

Considera-se que:  

1. A Educação do Campo é direito social, e política pública, que proporciona a todos a 

humanização e a plena consciência dos direitos, e ainda, que a educação escolar constitui um 

direito social e cabe ao Estado garantir as condições e os recursos para a sua efetivação; 

2. O Estado da Bahia apresenta índices alarmantes em relação à educação e em especial a exclusão 

de crianças e jovens do campo, do sistema educacional e que a avaliação da situação da educação 

do campo demonstra a necessidade de inclusão nas políticas públicas de grandes contingentes 

populacionais que vivem no campo; 

3. Que a UFBA vem historicamente buscando responder, junto com outras IES do Estado, onde se 

destaca a UNEB, UFRB  aos desafios da educação do campo, desenvolvendo experiências entre 

as quais mencionamos o PRONERA, a participação no Curso de Pedagogia da Terra, 

desenvolvimento da Atividade Curricular em Comunidade (ACC) ações interdisciplinares em 

áreas de Reforma Agrária e outras elaborações teóricas expressas em monografias, dissertações e 

teses; 

4. Que podemos assumir o desafio de formar profissionais da educação do campo capazes de influir 

nas definições e na implantação das políticas públicas educacionais de educação do campo, em 

todos os níveis de escolaridade e dar especial atenção às demandas diferenciadas entre as 

populações campesinas, tais como ribeirinhos, pescadores, agricultores familiares, assentados, 

caiçaras, extrativistas, quilombolas, atingidos por barragens, dentre outros, em um curso de 

Graduação – Licenciatura em Educação do Campo; 

5. Que a inclusão da população do campo na política educacional brasileira é assegurada pela 

interiorização das Instituições de Ensino Superior, públicas, gratuitas e de qualidade, valorização 

e formação específica de educadores do campo que priorize a formação profissional e política de 

educadores e educadoras do próprio campo, gratuitamente a formação no trabalho que tenha por 

base a realidade do campo e o projeto político e pedagógico da Educação do Campo, com formas 

de organização do trabalho que qualifiquem a atuação dos profissionais da Educação do Campo 
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6. Que a SECAD/MEC, a partir da II CONFERENCIA NACIONAL PARA UMA EDUCAÇÃO 

DO CAMPO e das contribuições dos Movimentos Sociais organizados no campo e de entidades 

da sociedade brasileira que defendem a educação para todos encaminhou um Plano Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação do Campo; 

7.  Que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB estabelece a inspiração do ato 

educativo nos ideais de liberdade e solidariedade humana e no pleno desenvolvimento do 

educando e que as Diretrizes Operacionais da Educação Básica para Escolas do Campo, 

(Resolução nº 01, de 03 de Abril de 2002/CNE/MEC), garantem um arcabouço legal para a 

afirmação de uma política educacional específica do campo, ao reconhecer o modo próprio de 

vida social e de utilização do espaço como elementos essenciais na constituição da identidade da 

população rural e de sua inserção cidadã na definição dos rumos da sociedade brasileira. 

8. Que a Educação do Campo conta hoje com respaldo legal para exigir um tratamento diferenciado 

e especifico como constatamos no artigo 28 da Lei nº 9.394/96 – LDB, onde ficou estabelecido o 

direito aos povos do campo a um sistema de ensino adequado à sua diversidade sócio-cultural. E, 

no detalhamento nas Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo 

(Resolução CNE/CEB nº 1/2002) que em seu Art. 6º, determina a oferta da educação infantil e 

fundamental nas comunidades rurais e que em seus artigos 5º, 7º, 8º, 9º, e 10º desta resolução 

tratam de alterações na organização do trabalho pedagógico, do currículo, tempo escola e gestão 

compartilhada ganhando com isto a escola do campo um caráter abrangente, dialógico, flexível e 

dinâmico; 

9. Que a partir destas demandas, no curto prazo, o objetivo é implementar cursos de Licenciatura 

Plena em Educação do Campo, para assegurar a formação de educadores para atuarem na 

educação básica em escolas do campo, sendo esta uma ação estratégica que possibilitará 

aproximar a UFBA das redes de ensino existentes no campo; 

 
Justifica-se assim, a presente proposta encaminhada pela UFBA para a criação do Curso 

de Graduação – Licenciatura em Educação do Campo, com necessária implementação de um 

modelo de escola pautada na especificidade do campo, com um novo trato no conhecimento e na 

organização do trabalho pedagógico, que conte com profissionais qualificados, capazes tanto de 

entender as demandas apresentadas pela população, quanto de lhes proporcionar os meios 

necessários à implementação de processos de ensino de qualidade. Conforme princípios e 

diretrizes dos termos da minuta MEC da política de Educação do Campo que são: 

� Formar e habilitar profissionais para a educação fundamental (anos finais) e média, em 

consonância com a realidade social e cultural específica de cada região, segundo a 

legislação nacional que trata da educação escolar e da formação de professores. 
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� Apresentar propostas Político-pedagógicas que contemplem e articulem uma sólida 

formação do educador, nos princípios éticos e sociais, próprios à atuação como 

profissionais da educação, em especial, da Educação do Campo, na compreensão teórica 

e prática dos processos de formação humana e na área de conhecimento escolhida, para 

sua atuação docente. 

� Organização dos componentes curriculares por áreas do conhecimento e estímulo ao 

trabalho docente multidisciplinar, de modo que os estudantes possam vivenciar na prática 

de sua formação a lógica do trabalho pedagógico para o qual estão sendo preparados. 

�  Ênfase na pesquisa, como processo desenvolvido ao longo do curso e integrador de 

outros componentes curriculares, culminando na elaboração de um trabalho monográfico 

com defesa pública.  

� Processos, metodologias e postura docente que permitam a necessária dialética entre 

educação e experiência, garantindo um equilíbrio entre rigor intelectual e valorização dos 

conhecimentos já produzidos pelos educandos em suas vivências sócio-culturais. 

� Estágios curriculares que incluam experiências de exercício profissional na docência 

escolar na área de conhecimento escolhida, na gestão de processos educativos escolares e 

em projetos de desenvolvimento comunitário junto às populações do campo.  

� Criar condições teóricas, metodológicas e práticas, para que os educandos possam tornar-

se agentes efetivos na construção e reflexão do projeto político-pedagógico, planejamento 

e gestão da escola.  

� Garantir que todas as ações pedagógicas sejam planejadas e executadas de forma 

participativa pelos estudantes e pelos formadores. 

� Avaliação interna e externa, planejadas e construídas em conjunto com os estudantes 

envolvidos. 

� O projeto do curso deverá contemplar todas as áreas de conhecimento previstas para a 

docência multidisciplinar, sendo a opção pelo aprofundamento em uma delas, feita pelo 

estudante.   

� Organização curricular em regime de alternância, com etapas presenciais (equivalentes a 

semestres de cursos regulares) para permitir o acesso, a permanência e a relação prática-

teórico-prática, vivenciada no próprio ambiente social e cultural dos estudantes.  

� Carga horária mínima de 3.200 horas, distribuídas em até nove (9), etapas presenciais de 

curso. 

� Possibilitar a participação de estudantes em estudos curriculares; projetos de iniciação 

cientifica, monitoria; extensão; vivências nas mais diferentes áreas do campo 
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educacional, estágio curricular, bem como ações que visem a mobilização e 

sensibilização da comunidade acadêmica para a permanência com sucesso dos estudantes 

do campo na universidade. 

� Realização do curso por meio de parcerias das IES públicas com Secretarias Municipais 

de Educação e Movimentos Sociais. 

 
As presentes diretrizes foram instaladas no âmbito do MEC, a partir da orientação das 

demandas advindas dos 25 Seminários Estaduais de Educação do Campo. Parte destas demandas 

materializou-se na implementação do PROJETO-PILOTO de Licenciatura em Educação do 

Campo, no âmbito de quatro (4) Universidades indicadas, a saber: Universidade Federal da 

Bahia – UFBA, Universidade Federal de Sergipe – UFS, Universidade de Brasília- UnB, 

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.  

Esta parceria consolidará um esforço coletivo de políticas de expansão da rede de escolas 

públicas para oferta da educação básica, visando à correção da histórica desigualdade sofrida 

pelas populações do campo em relação ao seu acesso à educação e à situação das escolas do 

campo e de seus profissionais.  

 

IV - BASE LEGAL 

 

O Curso está respaldado nos seguintes dispositivos legais: 

1. LDB 9.394 de 1996; (anexo 5) 
2. Parecer CNE/CP 009/2001 e Resolução CNE/CP 1 de 18 de fevereiro de 2002 que 

institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. (anexo 3 e 4)  

3. Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002, - institui a duração e  a carga horária  
dos cursos de  Licenciatura  plena de formação de professores da educação básica em 
nível superior. (anexo 14). 

4. Parecer CNE/CEB  n. 1/2006 – Dias letivo para aplicação da Pedagogia de Alternância 
nos centros Familiares de formação por Alternância. (anexo 9) 

 
Como se observa, a Educação do Campo conta hoje com respaldo legal para exigir um 

tratamento diferenciado e específico.  

No artigo 28 da Lei n 9.394/96 da LDB, ficou estabelecido o direito aos povos do campo 

a um sistema de ensino adequado à sua diversidade sócio-cultural, para as necessárias adaptações 

de organização, metodologias e currículos as “peculiaridades da vida rural e interesses dos 

alunos da zona rural”.  

A proposição de formação inicial de professores e demais profissionais da educação como 

condição para elevação da qualidade do ensino, está respaldada na Resolução nº 03/97, do 
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Conselho Nacional de Educação (CNE), que fixa Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e 

Remuneração para o Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

O Parecer CNE/CEB 36/2001 e Resolução CNE/CEB 1/2002 que institui as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo inovam em diferentes artigos sobre 

organização da escola, trato com o conhecimento e com a prática pedagógica, salvaguardando 

para as populações do campo uma educação emancipatória, associada às soluções exigidas à 

qualidade social dos povos do campo para um novo desenvolvimento. 

No art. 3º, há um reconhecimento do poder público na garantia da universalização do 

acesso da população do campo à educação básica. Os artigos 5º, 7º, 8º, 9º, e 10º trazem  

alterações para a organização do trabalho pedagógico, organização curricular e tempo 

pedagógico. Com uma gestão compartilhada, a escola do campo ganha um caráter abrangente, 

dialógico, flexível e dinâmico. A realidade dos sujeitos é o princípio e o fim da prática 

pedagógica. O estudo é relacionado ao trabalho e à diversidade do campo em todos seus 

aspectos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia, e poderá ser 

realizado em diversos espaços pedagógicos e tempos diferenciados de aprendizagem. 

Para implementar esse modelo de escola do campo, na sua especificidade e por um novo 

trato no conhecimento e na organização do trabalho pedagógico, as diretrizes apostam nos 

processos de formação de profissionais qualificados, capazes tanto de entender as demandas 

apresentadas quanto de lhes proporcionar os meios necessários à implementação. Nos artigos 12º 

e 13º a formação dos profissionais da educação do campo de acordo com o artigo 67 da LDB, 

prevê ao sistema de ensino a formação inicial e continuada em todos os níveis e modalidades 

com aperfeiçoamento permanente dos docentes, indicando aos Centros Formativos os seguintes 

componentes para formação: 

� O respeito à diversidade cultural e aos processos de interação e transformação existentes 

no campo brasileiro; 

� O efetivo protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da 

qualidade social de vida individual e coletiva; 

� O acesso ao conhecimento científico e tecnológico, tendo por referência os princípios 

éticos e a democracia. Isso supõe entre outras coisas, superar a cultura da reprovação, da 

retenção e da seletividade, centrar a atenção nos níveis de desenvolvimento cognitivo, 

afetivo, social, moral, ético, cultural e profissional. 

 

Estas especificidades da identidade das escolas do campo são reforçadas no projeto de 

Resolução do parecer CNE/CP 009/2001 - Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de 
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Professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena 

“Art.  7º - A organização institucional da formação dos professores, a serviço do 

desenvolvimento de competências”, levará em conta que: 

 I. A formação deverá ser realizada em processo autônomo, em curso de licenciatura 

plena, numa estrutura com identidade própria; 

 II. Será mantida, quando couber, estreita articulação com institutos, departamentos e 

cursos de áreas específicas; 

O curso que está sendo proposto construirá a legitimidade mútua reconhecida pelos 

envolvidos no processo, a saber, Universidade - FACED/UFBA e movimentos de luta do campo, 

movimento docente e órgãos governamentais. 

 

V - REFERENCIAL TEÓRICO METODOLÓGICO  

 

A história da educação brasileira demonstra que as políticas públicas de educação 

chegam ao campo carregadas de conceitos urbanocêntricos. Pensadas para suprir as demandas 

emanadas das cidades e especialmente das classes dirigentes geralmente instaladas nas áreas 

urbanas, essas políticas têm se baseado em conceitos pedagógicos que colocam a educação 

prioritariamente a serviço do desenvolvimento urbano-industrial. Essa pretensão é movida pela 

certeza de que os espaços rurais e seus habitantes seriam inseridos nas áreas urbanas pelo 

inexorável galope do desenvolvimento industrial.  

Esta perspectiva do campo como meio secundário e provisório ficou patenteada nas 

políticas públicas de educação do Estado brasileiro até recentemente. A constituição de núcleos 

de escolas para as populações camponesas nos perímetros urbanos e a organização de um 

sistema de transporte de estudantes da zona rural para essas escolas situadas nas cidades revelam 

a idéia subjacente a essas políticas de que se educam as crianças e adolescentes do campo para 

uma futura vida na cidade.  

Segundo Arroyo (2004), o forte dessa perspectiva é propor a adaptação de um modelo 

único de educação aos que se encontram fora do lugar (cidade), como se não existisse um 

movimento social, cultural e identitário que afirme o direito à terra, ao trabalho à dignidade, à 

cultura e à educação. 

As formulações teóricas preconizam a superação do antagonismo entre a cidade e o 

campo. Campo e cidade são vistos como partes mutuamente complementar, compondo o todo 

nacional. Ao contrário da pretensa superioridade do urbano sobre o rural, a teorização da 

educação do campo considera e respeita a existência de tempos e modos diferentes de ser e de 
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produzir, que levam aos diferentes modelos de organização da educação. Superar a 

hierarquização que coloca a cidade acima do campo significa destruir os resquícios da herança 

histórica da sociedade escravocrata na qual o campo era ocupado maciçamente pelos 

trabalhadores negros escravizados e brancos pobres, ocupados na produção agrícola e pastoril.  

As mudanças de paradigma da educação rural para educação do campo não acontecem 

exclusivamente pela análise da escola rural, mas também, da crítica ao processo conservador de 

modernização para o campo defendido pelo poder político e pelas elites agrárias. A educação do 

campo é incompatível com o modelo de desenvolvimento capitalista que combina latifúndio e 

agronegócio, pois estes são os principais responsáveis pela exclusão e morte dos camponeses. A 

educação do campo numa nova perspectiva está associada à reforma agrária, agricultura 

camponesa e a agroecologia (CALDART, 2004). 

A visão do campo como espaço social perene motiva uma base conceitual pedagógica 

identificada com o movimento de vida, produção e simbolismo humano dos povos do campo, 

calcada no sentido do pertencimento cultural. Não se pretende com isso fixar artificialmente a 

pessoa ao campo, mas provocar um olhar crítico, capaz de traduzir os direitos e possibilidades, 

para assim orientar opções de vida. 

Esse pensamento tem como orientação o cumprimento do direito ao acesso universal à 

educação e à legitimidade dos processos didáticos localmente significativos, somados à defesa de 

um projeto de desenvolvimento social, economicamente justo e ecologicamente sustentável. 

Neste projeto de desenvolvimento a escola do campo tem um papel estratégico. Como, por 

exemplo, os paradigmas da sustentabilidade supõem novas relações entre as pessoas e a natureza, 

entre os seres humanos e os demais seres dos ecossistemas. A educação para o desenvolvimento 

leva em conta a sustentabilidade ambiental, agrícola, agrária, econômica, social, política, 

cultural, a eqüidade de gênero, racial, étnica e intergeracional. Pensar a educação na relação com 

o desenvolvimento sustentável é pensar a partir da idéia de que o local, o território pode ser 

reinventado através das suas potencialidades (MEC, Referências para uma política nacional de 

educação do campo - Caderno de Subsídios, 2005). 

 Nisto está em questão o tipo de escola, o projeto educativo que ali se desenvolve e o 

vínculo necessário dessa educação com estratégicas específicas de desenvolvimento humano e 

social do campo, e de formação de sujeitos integrais. Isso significa materializar, na escola, uma 

capacidade reflexiva-crítica da realidade social contraditória. Significa redimensioná-la para 

participar do projeto social do campo, transformar as relações sociais como espaços de discussão 

para que se debatam os fundamentos de uma nova ordem de mudança, de valores e cultura da 



 23 

práxis, que se contraponham aos valores da escola capitalistas e produza valores como 

solidariedade, justiça e igualdade.  

 Na reflexão do campo em movimento a partir da conferencia nacional de 1998 e 2004 

encontramos compromissos a serem aplicados a todas as formas e modalidades de educação que 

se orientem pela existência do campo como um espaço de vida e de relações vividas, porque 

considera o campo como um espaço que é ao mesmo tempo produto e produtor de cultura. Isto 

vem se expandindo para demarcar o campo, o papel dos sujeitos e a importância da educação na 

sua formação e do desenvolvimento do campo. 

 Fundamentam ainda que uma política de educação do campo que precisa conceber que a 

cidade não é superior ao campo, e, a partir dessa compreensão, criar relações de horizontalidade 

e não de verticalidade entre campo e cidade, nas formas de poder, de gestão das políticas, de 

produção econômica e de conhecimento. Nisto está o princípio maior da Educação do Campo - 

educação como direito social de qualidade para todos. 

 Nesta dimensão, é preciso compreender o projeto político-pedagógico como fruto da 

interação entre os objetivos e prioridades estabelecidas pela coletividade, que estabelece, através 

da reflexão, as ações necessárias à construção de uma nova realidade. É, antes de tudo, um 

trabalho que exige comprometimento de todos os envolvidos no processo educativo: professores, 

equipe técnica, alunos, seus pais e a comunidade como um todo. 

Ainda para este autor, essa prática de construção de um projeto, deve estar amparada por 

concepções teóricas sólidas e supõe aperfeiçoamento e a formação de seus agentes. Só assim 

serão rompidas as resistências em relação a novas práticas educativas. Os agentes educativos 

devem sentir-se atraídos por essa proposta, pois só assim terão uma postura comprometida e 

responsável. Trata-se, portanto, da conquista coletiva de um espaço para o exercício da 

autonomia. 

 Caldart (2004), em minucioso estudo sobre os elementos que levariam a construção do 

projeto político pedagógico para as escolas do campo indica que na perspectiva de um projeto de 

educação dos trabalhadores e das trabalhadoras do campo, este processo de construção precisa 

ser gestado desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de luta de suas organizações. 

Isto quer dizer, que se trata de pensar a educação (política e pedagogia) desde os 

interesses sociais, políticos, culturais de um determinado grupo social ou trata-se de pensar a 

educação (que é um processo universal) desde uma particularidade, ou seja, desde sujeitos 

concretos que se movimentam dentro de determinadas condições sociais de existência em um 

dado tempo histórico. E acrescenta que a Educação do Campo assume sua particularidade, que é 

o vínculo com sujeitos sociais concretos, e com um recorte específico de classe, mas sem deixar 
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de considerar a dimensão da universalidade: antes (durante e depois) de tudo ela é educação, 

formação de seres humanos. Ou seja, a Educação do Campo faz o diálogo com a teoria 

pedagógica desde a realidade particular dos camponeses, mas preocupada com a educação do 

conjunto da população trabalhadora do campo e, mais amplamente, com a formação humana. E, 

sobretudo, trata de construir uma educação do povo do campo e não apenas com ele, nem muito 

menos para ele. 

 Assim ao esboçar os elementos necessários para a construção do projeto político 

pedagógico, na construção de uma escola do campo, destinada a promover a formação integral 

dos sujeitos, realizada através de uma pedagogia crítica, vinculada a objetivos políticos de 

emancipação e de luta por justiça e igualdade social.  

Deste modo, estaremos pautando o currículo e o trabalho pedagógico nos princípios e 

diretrizes da política Nacional de Educação do Campo, e das Diretrizes Operacionais da 

Educação Básica para as escolas do campo, construídos ao longo dos anos de luta dos 

movimentos de luta do campo. São eles: 

 

1) FILOSÓFICOS , dizem respeito à visão de mundo e as concepções mais gerais em 

relação à pessoa humana, à sociedade e educação: 

a) Educação para a transformação social; 

b) Educação para o trabalho e a cooperação; 

c) Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; 

d) Educação com/ para valores humanistas; 

e) Educação como um processo permanente de formação e transformação humana. 

 

2) PEDAGÓGICOS, se referem ao jeito de fazer e pensar a educação para concretizar os 

próprios princípios filosóficos: 

a) Organização dos componentes curriculares por áreas de conhecimento e trabalho 

pedagógico interdisciplinar, de modo que os estudantes-educadores possam vivenciar na 

prática de sua formação a lógica do método para o qual estão sendo preparados; 

b) Combinação metodológica entre processos de ensino e de formação - processos, 

metodologias e postura docente que permitam a necessária dialética entre educação e 

experiência, garantindo um equilíbrio entre rigor intelectual e valorização dos 

conhecimentos já produzidos pelos estudantes em suas práticas educativas e em suas 

vivências sócio-culturais; 

c) Humanização da docência, superando a dicotomia entre formação do educador e 
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formação do docente; 

d) Visão de totalidade da Educação Básica; 

e) A realidade como base da produção do conhecimento – a prática social como ponto de 

partida e chegada; 

f) Conteúdos formativos socialmente úteis; 

g) Educação para o trabalho e pelo trabalho – trabalho enquanto princípio educativo; 

h) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos; entre processos 

educativos e processos econômicos; entre educação e cultura; 

i) Gestão democrática; 

j) Auto-organização dos educandos; 

k) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores; 

l) Atitude e habilidade de pesquisa, atrelado a indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão; 

m) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais. 

 

E ainda, pauta-se no princípio de indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão, o 

qual estrutura o projeto de universidade do Movimento Docente e Discente no Brasil.  

 

VI – OBJETIVOS 

 

Pretende-se que os principais beneficiários desta proposta sejam profissionais da  

educação fundamental e média que ainda não possuam a titulação mínima exigida pela legislação 

educacional, nas seguintes situações: 

• Professores em exercício nas escolas do campo da rede pública; 

• Outros profissionais da educação com atuação na rede pública; 

• Professores e outros profissionais da educação que atuem nos centros de alternância13 

ou em experiências educacionais alternativas de Educação do Campo; 

• Professores e outros profissionais da educação com atuação em programas 

governamentais de Educação do Campo; 
 

Neste contexto, e como experiência piloto, são objetivos do Curso de acordo com a 

proposta do MEC: 

 

 

                                                 
13 A pedagogia da alternância se constitui em um processo educativo em que o aluno alterna períodos de 
aprendizagem na família com períodos na escola. Os ambientes e os tempos escolar e comunitário são interligados 
por meio de instrumentos pedagógicos específicos capazes de constituir um conjunto harmonioso entre comunidades 
e a ação pedagógica. 
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Geral 

Formar professores para os anos finais (segundo segmento) do ensino Fundamental e 

Ensino Médio em consonância à realidade social e cultural específica das populações que 

trabalham e vivem no e do campo, na diversidade de ações pedagógicas necessárias para 

concretizá-la como direito humano e como ferramenta de desenvolvimento social. 

 

Específicos 

a. Habilitar professores para a docência multidisciplinar em escolas do campo nas seguintes 

áreas do conhecimento: Linguagens e Códigos ou Ciências Humanas e Sociais ou Ciências 

da Natureza e Matemática ou Ciências Agrárias, para a gestão de processos de educação 

básica em escolas do campo. 

b. Formar educadores para atuação na Educação Básica em escolas do campo, aptos a fazer a 

gestão de processos educativos e a desenvolver estratégias pedagógicas que visem a 

formação de sujeitos humanos autônomos e criativos capazes de produzir soluções para 

questões inerentes à sua realidade, vinculadas à construção de um projeto de 

desenvolvimento sustentável de campo e de país. 

c. Garantir uma reflexão/elaboração pedagógica específica sobre a educação para o trabalho, a 

educação técnica, tecnológica e científica a ser desenvolvida especialmente na Educação 

Básica de nível médio e nos anos finais da educação fundamental.  

d. Desenvolver estratégias de formação para a docência multidisciplinar em uma organização 

curricular por áreas do conhecimento nas escolas do campo.  

e. Contribuir na construção de alternativas de organização do trabalho escolar e pedagógico 

que permitam a expansão da educação básica no e do campo, com a necessidade e a 

qualidade exigida pela dinâmica social em que seus sujeitos se inserem e pela histórica 

desigualdade que sofrem.  

f. Estimular nas IES e demais parceiros da implementação desta Licenciatura ações 

articuladas de ensino, de pesquisa e de extensão voltadas para demandas da Educação do 

Campo. 
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VII - PERFIL DO EGRESSO  

 

O Curso será desenvolvido de modo a formar educadores para atuação na Educação 

Básica em escolas do campo, aptos a fazer a gestão de processos educativos e a desenvolver 

estratégias pedagógicas que visem à formação de sujeitos autônomos e criativos, capazes de 

produzir soluções para questões inerentes a sua realidade, vinculadas à construção de um projeto 

de desenvolvimento do campo.  

E para a docência multidisciplinar em escolas do campo em duas das áreas de 

conhecimento: 

1) Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Cultura 

Corporal); 

2) Ciências Humanas (Filosofia, História, Psicologia, Sociologia, Geografia, Antropologia, 

etc.); 

3)  Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Química, etc.); 

4)  Ciências Agrárias; 

 

Será garantida a formação geral para o conjunto dos estudantes em cada uma das áreas 

acima, com aprofundamento em Linguagens e Códigos, Artes e Ciências da Natureza e 

Matemática tendo em vista um aprofundamento específico para a docência nos anos finais da 

Educação Fundamental e/ou na Educação Média. As áreas de aprofundamento foram escolhidas 

nos encontros com especialistas, movimentos sociais, professores e interessados no assunto, 

realizados na UFBA, onde chegou-se à conclusão que estas áreas representam a necessidade 

atual de formação do Homem do campo na Bahia. 

 

VIII - TITULAÇÃO  

 
O curso irá conferir aos formandos o diploma na modalidade de Licenciatura em 

Educação do Campo com habilitação para docência multidisciplinar no Ensino Fundamental 

anos finais (segundo segmento) e Ensino Médio, com aprofundamento das áreas de 

conhecimento: Linguagens e Códigos ou Ciências da Natureza e Matemática (conforme opção 

do estudante). 
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IX – NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS PELO CURSO E CRITÉR IOS DE 

SELEÇÃO 

 

a. A seleção para as 50 vagas de ingresso no curso de Licenciatura em Educação do 

Campo se dará por concurso vestibular público realizado pela Universidade Federal 

da Bahia – UFBA. O vestibular se destinará aos professores e profissionais da 

educação, não titulados (sem formação superior) da rede pública de ensino de escolas 

localizadas na zona rural, ou em sedes municipais ou distritais das seguintes regiões 

econômicas do Estado da Bahia: Recôncavo Sul, Litoral Norte, Nordeste e Litoral 

Sul. Esta seleção justifica-se para permitir o acesso à educação superior aos 

profissionais em exercício e o atendimento a demanda de expansão da educação 

básica dos povos do campo, assim como viabilizar o deslocamento dos cursistas de 

municípios próximos a UFBA e UFRB, localidades onde acontecerá o curso 

intensivo.    

b. A seleção específica para o concurso vestibular será realizada mediante critérios e 

instrumentos, para uma seleção específica, considerando a população indicada no 

item acima dos objetivos. Terá caráter classificatório e será composto de prova de 

redação e de prova objetiva de conhecimentos sobre a história, a legislação e a 

dinâmica da Educação do Campo, memorial da prática pedagógica e carta de 

recomendação da instituição de ensino da qual o candidato está vinculado.  

 

X - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 
Compreensão dos processos específicos de produção dos coletivos do campo na diversidade de 

gênero, geração étnico-racial e de ecossistema; a história, valores, cultura, saberes, sujeitos 

coletivos; Capacidade e iniciativa na solução de problemas concretos, capacidade de organização 

e planejamento de uma intervenção coletiva em determinada realidade; Compreensão e análises 

do fenômeno educativo e de seus determinantes filosóficos, antropológicos, sociais, políticos, 

psicológicos, culturais e econômicos; Apreensão dos processos sociais, culturais, políticos e 

econômicos que delimitam/influenciam a formação do desenvolvimento humano e o significado 

das relações de poder que se reproduzem no cotidiano; Apreender normas e políticas de interesse 

da educação, os processos de planejamento, a gestão e a avaliação da educação; Abordagem do 

conhecimento articulada aos diversos saberes - construir pratica pedagógica que busque no 

cotidiano da sala de aula romper com a fragmentação das diferentes disciplinas que dialoguem 

com a realidade social e cultural dos educandos/as; Articulação dos tempos e espaços 
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pedagógicos de aprendizagem: tempo escola e tempo exercício profissional; Apropriação pelos 

profissionais da educação das tecnologias de informação e comunicação; Organização de uma 

pratica avaliativa formativa; Usar material didático com suportes variados; Fluência na 

comunicação oral e escrita; Desenvolver, ao longo dos cursos de formação inicial uma 

monografia com temática que articule sua prática profissional na educação do campo e a reflexão 

teórica desenvolvida na formação; Estimular e avaliar a produção textual dos educandos / as. 

�  Iniciação a pesquisa; 

� Desenvolver instrumentos e mecanismos de Gestão participativa.  

 
XI - CONCEPÇÃO TEÓRICO /METODOLÓGICA DA ORGANIZAÇÃO  

CURRICULAR 

 
A proposta do curso aponta a direção de um currículo que terá como referência principal 

a formação humana e o modo de produção da vida, ou seja, as relações sócio-históricas, políticas 

e culturais das comunidades do campo e, em âmbito maior, de Estado e do País.  

O foco da educação é o educando, enquanto sujeito histórico, suas problemáticas e sua 

contextualização. Com aprofundamento da concepção de conhecimento, posicionamento crítico 

ante a ciência moderna e a questão sócio-ambiental do mundo atual, e as questões que tencionam 

a luta de classes no campo. 

 Para isto é necessário que os canais de interação entre o corpo de trabalho das 

universidades, coordenações e bases comunitárias sejam estreitados na busca de um processo de 

identificação e amadurecimento da unidade teórico-metodológica. Todo o conhecimento, seja ele 

científico ou da prática social, é dado pela ação dos homens sobre a natureza e da sociedade pelo 

trabalho. Portanto o eixo de todo conhecimento é o trabalho humano. 

Pretendemos desenvolver nossa proposta através do trato com o conhecimento, 

considerando outra forma de organizar o trabalho pedagógico para formação humana, tendo o 

trabalho como princípio educativo. O conhecimento desenvolvido pelo trabalho humano - a 

ciência - se desenvolve através de diferentes linguagens e pela cultura. Isso corresponderá à 

articulação das áreas do conhecimento propostas, com uma base comum em que se viabilize a 

formação de: 

 

• Unidade teoria e prática; 

• Historicidade; 

• Fundamentação teórica; 

• Compromisso social; 
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• Trabalhos coletivos interdisciplinares; 

• Unidade teórico-metodológica; 

• Gestão democrática e participativa; 

• Avaliação processual, coletiva, permanente. 

 

Pressupostos para a organização curricular 

 

Com relação ao trato com o conhecimento: 

1. A apropriação dos conteúdos pelos educandos deve ser entendida como direito de acesso ao 

conhecimento historicamente construído pela humanidade. Esta apropriação consiste em 

dar subsídios aos educandos para criação de estruturas de pensamento que lhes permita 

refletir sobre uma lógica de sociedade que valorize o trabalho coletivo e suas formas de 

organização; 

2. Integrar a proposta ao contexto social dos educandos, ou seja, identificar quais são as 

aprendizagens sociais significativas para o educando; 

3. Considerar os dados da realidade; 

4. A relevância social dos conteúdos, articulando com o projeto da classe social do conjunto 

dos seus estudantes; 

5. Adequação das possibilidades sócio-cognitivas dos envolvidos; 

6. Aprofundar-se no conhecimento das bases teóricas; 

7. Totalidade no trato com o conhecimento. 

 

Estratégias 

 

1. Tempo pedagógico necessário para as aprendizagens; 

2.  Objetivos e critérios para seleção de técnicas e as relações humanas no trabalho 

pedagógico para a produção do conhecimento; 

3. Ser pesquisador permanente; 

4. As condições de trabalho para a produção de conhecimentos; 

5. Alterar o processo de trabalho sempre que necessário; 

6. Desenvolvimento metodológico fundamentado teoricamente; 

7. Prática pedagógica qualitativamente comprometida; 

8. Metodologia histórico-crítica-superadora. 
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De modo concreto, a formulação de projetos político-pedagógicos na perspectiva da 

formação humana é uma tarefa histórica a ser enfrentada por coletivos que reconheçam que a 

educação e a escola são estratégicas para a manutenção de um modo de vida e de sociedade. Ou 

seja, a existência de um projeto político pedagógico explicita as idéias de um grupo sobre a 

sociedade humana. 

A compreensão do campo, sua história, valores, cultura, saberes, sujeitos coletivos e dos 

processos específicos de produção da vida, na diversidade de gênero, geração étnico-racial e de 

ecossistema, deve ser assumida pela escola como fonte de estudo, de conhecimento, de 

convivência e respeito às diferenças. Como também a compreensão e apreensão dos processos 

sociais, culturais, políticos e econômicos que delimitam/influenciam a formação do 

desenvolvimento humano e o significado das relações de poder que se reproduzem em seu 

cotidiano. 

Importante aqui é garantir que os alunos se apropriem /criem/ construam conhecimento 

não em seqüências lineares, mas em rede, em tessituras de relações complexas, fazendo 

abordagens problematizadoras de saberes contextualizados geo-historicamente que despertem o 

debate e confronto em sala de aula e na comunidade, gerando eixos temáticos. Porém, eixos 

temáticos por si só não têm capacidade de promover a formação humana integral. No limite 

colocam para a escola os problemas vitais da realidade e da comunidade sobre os quais precisa 

refletir.  

A formação deve garantir: o acesso às diferentes linguagens de expressão, comunicação e 

interação, para reconhecer, apreender, problematizar, sistematizar, explicar, propor, agir e 

superar a realidade concreta a partir do confronto e contraposição entre o senso comum e o 

conhecimento escolar científico; a utilização da pesquisa (como postura investigativa) para a 

superação dos problemas encontrados; a utilização de fontes variadas de informação. É preciso 

fomentar por dentro da escola e em seu entorno estratégias objetivando o projeto político-

pedagógico nesta formação. 

Nesta experiência de licenciatura, a proposta consiste em trabalhar a educação integral 

por meio da organização curricular que tenha como base um Sistema de Complexos Temáticos, 

como indicação de possibilidade para alterar a organização do trabalho pedagógico e o trato com 

o conhecimento nos currículos escolares. 

Segundo Pistrak (in: Caldart, 2000), a principal questão diz respeito a como vincular a 

vida escolar, e não apenas o seu discurso, com um processo de transformação social, fazendo 

dela um lugar de educação do povo, para que se assuma como sujeito da construção de uma nova 

sociedade.  
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Através do Sistema de Complexos é possível estudarmos os fenômenos sociais, 

enfatizando sua possibilidade transformadora. Trata-se de penetrar nessa realidade e vivê-la – daí 

a necessidade da escola educar os jovens conforme a realidade do momento histórico, 

compreendendo-a e, por sua vez, transformando-a. Ou seja, no Sistema de Complexos, a 

educação é também uma forma de ação político-social que não se limita a interpretar o mundo, 

mas que procura, pela prática educativa, desenvolver uma ação transformadora do real. 

O Sistema de Complexos Temáticos traz em si elementos concretos para superar as 

contradições presentes nos currículos como a dicotomia entre teoria e prática, a 

descontextualização de conteúdos, a perda da historicidade do conhecimento, a diluição e 

superficialidade do conhecimento, as formulações generalizadas e conceitos, e a falta de 

aplicabilidade em situações concretas do conhecimento tratado.  

 O programa de ensino se orientará pelos “Complexos”. O estudo de complexos só tem 

sentido na medida em que eles representam uma série de elos numa corrente, conduzindo à 

compreensão da realidade atual. (PISTRAK, 2000, p. 14).  

Em síntese, o projeto político-pedagógico tem no Complexo Temático uma possibilidade 

de produção coletiva, de respeito às especificidades locais e regionais; por ser significativo para 

toda uma comunidade; por apontar situações-problema para os sujeitos; por propor-se gerador de 

ação; por contribuir para que professores e estudantes, juntamente com a comunidade, 

trabalhando, produzam conhecimentos e assim compreendam a realidade atual; por respeitar os 

sujeitos que na escola e na sociedade interagem. 

Baseia-se na compreensão democrática da educação. O educador interfere e não se omite, 

e o outro, o educando, também é sujeito nessa intervenção, alterando-se relações didáticas 

autoritárias e se consolidando uma nova organização do trabalho entre educador e educando na 

produção do conhecimento. Altera-se assim, a organização do trabalho pedagógico: Professor e 

estudante, pelo trabalho, produzem conhecimentos. 

 O trabalho pedagógico organizado a partir dos Complexos Temáticos provoca o olhar 

particular de cada área do conhecimento, a situações problemáticas concretas, em uma 

perspectiva espiralada onde ocorrem as constatações, sistematizações, generalizações, 

explicações cientificas, experimentações, ampliação, aprofundamento e a transformação do real 

pela ação coletiva. O foco central do Complexo Temático é, portanto, o fenômeno extraído da 

realidade, problematizado, de forma ampla o suficiente para permitir o trânsito entre as 

diferentes percepções de mundo trazidas pela comunidade, gerando-se ações a partir do concreto 

para a elaboração do concreto no pensamento.  
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 A metodologia do Complexo Temático permite ainda, a construção de espaços 

pedagógicos de aprendizagem: tempo escola e tempo do exercício profissional, tempo 

comunidade, trabalhando as dimensões da formação humana para além das salas de aulas.  

 Importante ainda é, organizar práticas avaliativas formativas - a avaliação dos educandos 

precisa ser um processo sistemático, acumulativo e participativo de acompanhamento de todos os 

tempos e espaços vivenciados. 

 A avaliação abrange aspectos qualitativos e quantitativos. São dimensões básicas deste 

processo: a) crescimento da pessoa como ser humano, formação de seu caráter, valores, 

convivência solidária no coletivo, e participação no conjunto das atividades; b) domínio de 

conhecimentos gerais, desenvolvimento intelectual e desempenho nas práticas que integram o 

currículo; c) desenvolvimento das competências básicas identificadas como perfil profissional 

esperado em cada curso. 

 No projeto–piloto da Licenciatura do campo da UFBA, os Sistemas de Complexos 

Temáticos serão delimitados considerando a teoria que explica a ontogênese do ser social e 

propõe ações pedagógicas para alterar as condições objetivas de produção da existência humana 

e da educação no marco do capital. A proposta inicial é estudar relações, nexos e determinações 

entre: 

1. SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA / TERRA 

2. SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 

3. SER HUMANO E AS RELAÇÕES COM SOCIEDADE 

4. SER HUMANO E EDUCAÇÃO 

A partir destes complexos serão desdobrados os conhecimentos que garantam uma 

consistente base teórica e o desenvolvimento de habilidades e competências gerais do ser 

humano – científicas, pedagógicas, técnicas, éticas, morais, políticas e estéticas. Cada área de 

conhecimento deverá indicar os conhecimentos necessários para desenvolver o pensamento 

científico dos educandos, organizando-os em tópicos, listando-os em termos de fenômenos para 

organização de cada disciplina. Podemos tomar como exemplo a organização abaixo: 

Complexo Temático I – Ser Humano e sua Relação com a Natureza / Terra. 

Fenômenos Sociais – O homem e o trabalho na terra como fenômenos determinados por 

múltiplas relações à uma série de fenômenos análogos, enraizados na vida social:  

a) O homem e seu processo de hominização e humanização - construção do Ser Social; 

b) O homem enquanto extensão / parte da natureza e a natureza humanizada; 

c) A terra como espaço social submetido à luta de classes; 

d) Os impactos ambientais: relação homem natureza na sociedade de classes. 
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Complexo Temático II – Ser Humano e sua Relação com o Trabalho 

Fenômenos Sociais – A terra e o trabalho do homem como processo de produção material e 

social da vida. 

a) A gênese e evolução das formas de trabalho na História da Humanidade; 

b) Desenvolvimento / destruição das forças produtivas; 

c) A divisão social do trabalho na História da Humanidade; 

d) Os meios de produção e sua relação com o trabalho; 

e) A evolução tecnológica e a criação dos meios de existência humana. 

f) As tecnologias e a transformação do trabalho; 

g) Processos de troca e comercialização da produção. 

h) Alternativas econômicas e sociais: cooperativismo, associativismo, etc.; 

i) O processo de internalização das relações sociais: trabalho e Educação 

Complexo Temático III – Ser Humano e as Relações com a Sociedade. 

 Fenômenos Sociais – A terra, o trabalho do homem e sua produção – determinantes das 

relações sociais e culturais: 

a) A organização social e a construção do mundo da cultura – A produção material e 

imaterial; 

b) Projetos históricos de sociedade e a construção das classes sociais; 

c) O Homem, a luta e a consciência de classe; 

d) Sociedade, Estado e Política; 

e) A superação dos problemas sociais do Campo pela organização coletiva. 

Complexo Temático IV – Ser Humano e Educação 

 Fenômenos Sociais – A necessidade de apropriação da cultura humana historicamente 

construída: 

a) Construção social do pensamento, da linguagem e da corporalidade humana; 

b) Os processos de construção do conhecimento pelo homem; 

c) As possibilidades de formação emancipatória dos sujeitos do Campo; 

d) O processo de internalização do conhecimento e a construção das teorias da 

aprendizagem; 

e) A Educação do Campo; 

f) A construção do Projeto Político Pedagógico para Educação no Campo. 

A partir desta estruturação por Complexos Temáticos, organiza-se o currículo base de 

cada área do conhecimento, levando sempre em consideração os nexos, as relações e as 
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contribuições das especificidades do conhecimento historicamente construído para responder e 

tentar superar as problemáticas suscitadas pelos fenômenos sociais.  

 

XII - NORMAS FUNCIONAMENTO DO CURSO 

A realização do curso, em sua etapa de projeto piloto, se dará através da organização de 

uma turma específica, a ser referendada pela Pró-Reitoria de Graduação, após aprovação no 

Conselho Universitário. O curso tem a duração de quatro anos e meio, com carga horária prevista 

de 3.364 horas/aula, distribuídas em nove etapas. Será desenvolvido em dois tempos: Tempo 

Escola e Tempo Comunidade. O Tempo Escola - que é o tempo de formação na academia - será 

desenvolvido na Faculdade de Educação/Universidade Federal da Bahia e pela Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, que atuarão como Centro de Formação dos professores dos 

Municípios das seguintes regiões econômicas do Estado da Bahia: Recôncavo Sul, Nordeste. O 

Tempo Comunidade – compreendido como o tempo do exercício da pratica pedagógica, será 

desenvolvido nos locais de moradia/trabalho dos Educandos. Este espaço se constitui com 

estudos dirigidos, práticas docentes, oficinas, pesquisas estágios curriculares, devidamente 

acompanhados por professores orientadores das diferentes áreas do conhecimento para cada 

grupo de cinco alunos que se realiza por meio de ações planejadas nos espaços do próprio 

ambiente social e cultural de origem dos estudantes. Ou seja, os docentes da Ufba que se 

deslocaram para a área dos estudantes. Estes espaços de funcionamento se constituirão com 

tempos de estudos teóricos e práticos.  

Uma nova turma só terá início após o término da etapa (de quatro anos e meio) do projeto 

piloto.  

Os componentes curriculares serão organizado conforme dispõe o Parecer CNE/CP 

9/2001, Resolução CNE/CP 1 de 18 de fevereiro de 2002, nos artigos  12; 13 e14, que abrange 

formação por áreas e flexibilidade curricular, e Resolução CNE/CP 2 de 19 de fevereiro de 2002, 

e suas respectivas cargas horárias dos cursos de licenciatura de graduação plena de formação de 

professores da educação básica em nível superior, conforme pode ser observado na tabela a 

seguir: 
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Componentes Carga Horária 
• Conteúdos curriculares de natureza científico-cultural, que 
compreendem: 
Núcleo de Estudos Básicos, Núcleo de Estudos Básicos Pedagógicos, Área 
Códigos e Linguagens / Área Ciências da Natureza e da Matemática. 

 
 

2.172 h 

• Seminários Integradores  
Integra o Núcleo de Estudos Integradores 

136 h 

• Optativas - mínimo de duas disciplinas optativas de 68 h 
Integra o Núcleo de Estudos Integradores 

136 h 

• Pesquisa e Prática Pedagógica (Corresponde à Prática de Ensino): 
Integra o Núcleo de Estudos Integradores 

400 h 

• Estágio Curricular Supervisionado:  
Integra o Núcleo de Estudos Integradores 

400 h 

• Trabalho de Conclusão de Curso 
Integra o Núcleo de Estudos Integradores 

120 h 

• Total 3.364 h 
 

A estrutura curricular conterá, portanto, conteúdos acadêmicos, atividades acadêmicas, 

científicas, culturais e artísticas, prática de ensino, estágio curricular supervisionado e atividades 

curriculares em comunidades. 

A Construção curricular contemplará uma sólida formação do educador nos princípios 

éticos e sociais próprios à atuação como profissionais da educação (e particularmente da 

Educação do Campo), na compreensão teórica e prática dos processos de formação humana (e 

particularmente dos processos sociais formadores dos sujeitos do campo), nas pedagogias, 

metodologias e didáticas próprias à gestão de processos educativos e ao trabalho com os sujeitos 

da educação básica, especialmente adolescência e juventude, e nos conteúdos pertinentes às 

áreas de conhecimento, e em especial na área escolhida para sua atuação docente específica. 

A organização curricular se dará através de núcleos de estudo que contemplem e 

articulem eixos de formação e prática de ensino: organização do trabalho pedagógico e trato com 

o conhecimento, objetivo-avaliação, tempo-espaço de ensino e aprendizagem, professor-

estudante, trabalho e produção do conhecimento. 

A organização dos componentes curriculares se dará por áreas do conhecimento e 

trabalho pedagógico interdisciplinar para a docência multidisciplinar, de modo que os 

estudantes-educadores possam vivenciar na prática de sua formação a lógica metodológica para a 

qual estão sendo preparados. Para isto, realizaremos planejamento didático pedagógico 

democrático, discussão das atividades planejadas por todos os envolvidos, garantido desta forma 

que a totalidade do conhecimento se consolide por meio diálogo constante e construção coletiva. 

Além disto, o colegiado do curso terá uma atuação diferenciada das práticas usuais da 

universidade buscando, através de sua ação, a unidade teórico-metodológica do curso, embora 

com participantes de formação e concepção diferenciadas.  
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Assim serão adotados processos, metodologias e postura docente que permitam a 

necessária dialética entre educação e experiência, garantindo um equilíbrio entre rigor intelectual 

e valorização dos conhecimentos já produzidos pelos educadores em suas práticas educativas e 

em suas vivências sócio-culturais. Bem como ênfase na pesquisa, como processo desenvolvido 

ao longo do curso e integrador de outros componentes curriculares, culminando na elaboração de 

um trabalho monográfico com defesa pública.  

A base curricular privilegiará alguns recortes temáticos da Educação do Campo ou 

aprofundamento do estudo de determinadas etapas e ou modalidades da Educação Básica.  

O projeto de curso deverá contemplar todas as áreas de conhecimento previstas para a 

docência multidisciplinar, garantindo estudos básicos para o conjunto dos estudantes em cada 

uma delas, visando uma possível atuação docente nos anos iniciais da educação fundamental, e 

proporcionando o aprofundamento em uma das áreas (conforme opção do estudante) em vista de 

um preparo específico para a docência nos anos finais da educação fundamental e ou na 

educação média. 

Para atender as necessidades de formação em Áreas do Conhecimento os componentes 

curriculares serão organizados em áreas de Formação e Sistema de Complexo Temático. 

 A gestão do curso terá com um colegiado consultivo com a participação dos segmentos 

envolvido no projeto, e um colegiado pedagógico/administrativo deliberativo com os 

departamentos e colegiados da UFBA. 

 

XIII- ESTRUTURA E ARQUITETURA CURRICULAR 

 
O Curso observará em sua estruturação as etapas da formação básica, especifica e 

integradora: 

 

Formação Básica 

A Formação Básica do Campo é orientada pelas seguintes questões: que sociedade e sujeito 

queremos construir? Que conhecimentos são necessários ao educador? Qual concepção de escola 

e de educação? Qual projeto político-pedagógico é necessário para as escolas dentro da realidade 

do campo? 

 

Formação Específica 

A Formação Específica é orientada pela questão: qual a formação necessária para o educador 

do campo atuar no Ensino Fundamental e Ensino Médio nas escolas do campo na área de 

Ciências da Natureza e Matemática, Linguagens e Códigos? 
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Formação Integradora 

A Formação Integradora é orientada pela questão: qual a formação necessária para o 

educador do campo atuar no Ensino Fundamental e Ensino Médio, em práticas educativas 

escolares e não escolares, espaços formais e não formais e de gestão de processos educativos e 

desenvolvimento de propostas pedagógicas que visem a formação de sujeitos humanos 

autônomos e criativos capazes de produzir soluções para questões inerentes à sua realidade, 

vinculadas à construção de um projeto de desenvolvimento do campo e do país? 

 
Lógica da Organização Curricular 

 

- Objeto de estudo/profissionalização do curso: escola de Educação Básica do Campo, com 

ênfase na construção do desenho da organização escolar e do trabalho pedagógico para os 

anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. 

- O currículo deste curso está organizado em quatro níveis articulados de estudo: o Núcleo de 

Estudos Básicos; Núcleo de Estudos Específicos; Núcleo das Atividades Integradoras; e o 

Núcleo de Estudos Básicos Pedagógicos. Estes núcleos se desdobram em: disciplinas, 

seminários, estudo independente, estudos temáticos, oficinas de capacitação pedagógica, 

oficinas de produção de materiais didáticos, trabalhos de campo e projetos 

- O Núcleo de Estudos Básicos é composto por estudos introdutórios ao pensamento científico, 

nas várias áreas de conhecimento, com fundamentos epistemológicos, filosóficos, história das 

ciências, articulados a metodologia dos Complexos Temáticos.  

- O Núcleo de Estudos Específicos refere-se à preparação para a docência multidisciplinar nas 

diferentes áreas do conhecimento no Ensino Fundamental anos finais (segundo segmento) e 

Ensino Médio. 

- O Núcleo de Estudos Integradores refere-se às atividades complementares à prática docente, 

como: participação em seminários; estudos curriculares; projetos de iniciação científica; 

monitoria; extensão; vivências nas mais diferentes áreas do campo educacional; optativas; 

estágio curricular.  

- O Núcleo de Estudos Básicos Pedagógicos se refere ao estudo das teorias educacionais e 

pressupostos político-pedagógicos que orientam a ação do professor e para a gestão de 

processos educativos, escolares e não escolares. 

Os educandos terão um estudo introdutório nas quatro áreas de conhecimento, tendo em 

vista uma preparação básica para discutir o papel de cada área no currículo do ensino 

fundamental (segundo segmento)  e no ensino médio e organizar estudos e práticas que integrem 
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as diferentes áreas. A partir dos fundamentos epistemológicos, filosóficos, da história das 

ciências e dos complexos temáticos, será problematizada a realidade, produzindo perguntas, 

organizadas por eixos temáticos, que buscarão nas áreas de conhecimento respostas, que 

fornecerão novos elementos para uma maior elaboração da realidade estudada, utilizando, de 

forma integrada, todo o conhecimento oferecido. Haverá uma intencionalidade na articulação 

entre a organização de estudos e as demais dimensões e práticas formativas oportunizadas pelo 

curso (gestão coletiva do processo pedagógico, participação em atividades de trabalho no local 

de realização do curso, convivência na turma e entre diferentes turmas). No quinto (5º) semestre, 

cada estudante fará a opção pela habilitação em uma das áreas específicas de docência ofertadas 

para sua turma.  

 

XIV – MATRIZ CURRICULAR  

 

A realização desta proposta educativa dentro esta dentro do roteiro de criação para elaboração e 

criação de curso de graduação. (anexo 10).  Os campos disciplinares deste Projeto Político 

Pedagógico possibilitarão aos estudantes estabelecerem nexos e relações para a elaboração de 

sínteses que respondam as problemáticas significativas da formação e aos desafios colocados 

para a educação do campo. A presente organização curricular, a partir desta lógica, se coloca em 

consonância com o Parecer CNE/CP 9/2001, Seção 1, p. 54, quanto ao tratamento, no ponto 3.3, 

do Eixo articulador entre disciplinaridade e interdisciplinaridade, que aponta: 

 
Sendo o professor um profissional que está permanentemente mobilizando 
conhecimentos das diferentes disciplinas e colocando-os a serviço de sua tarefa 
profissional, a matriz curricular do curso de formação não deve ser a mera 
justaposição ou convivência de estudos disciplinares e interdisciplinares. Ela 
deve permitir o exercício permanente de aprofundar conhecimentos 
disciplinares e ao mesmo tempo indagar a esses conhecimentos sua relevância e 
pertinência para compreender, planejar, executar, avaliar situações de ensino e 
aprendizagem. Essa indagação só pode ser feita de uma perspectiva 
interdisciplinar. (CNE/CP 9/2001, p. 54). 
 

 Sendo assim, a metodologia dos complexos temáticos que articulam os diferentes núcleos 

de estudos e atividades, garantem uma formação interdisciplinar a partir de uma organização 

curricular disciplinar por áreas de conhecimentos. 

 Para que fossem eleitas as duas áreas de formação (conforme indicação do MEC), foram 

observados os seguintes critérios:  

1 – As condições de oferecimento da Faculdade de Educação da UFBA, no que diz respeito ao 

corpo docente e as pesquisas desenvolvidas por esta Faculdade; 
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2 – Os dados da realidade acerca do letramento dos sujeitos do campo, especificamente no 

Estado da Bahia, onde se expressam os dados divulgados no PISA, PENERA entre outros. 

3 – As demandas dos sujeitos coletivos do campo expostas nos três seminários desenvolvidos 

para discussão do Projeto Político Pedagógico do Curso. 

A escolha das áreas de aprofundamento, Ciências da Natureza e da Matemática e 

Linguagens e Códigos ocorreu nos encontros com especialistas, movimentos sociais, professores 

e interessados no assunto, na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia. Nesses 

encontros chegou-se a conclusão que estas áreas representam a necessidade atual de formação do 

Homem do campo na Bahia. 

 

 

 

 

 

 

TE – TC 
9

TE – TC 
8

TE – TC 
7

TE – TC 
6

TE – TC 
5

TE – TC 
4

TE – TC 
3

TE – TC 
2

TE – TC 
1

NNÚÚCLEO DE ESTUDOS BCLEO DE ESTUDOS B ÁÁSICOSSICOS
Fundamentos FilosFundamentos Filos óóficos, Epistemolficos, Epistemol óógicos e Sociolgicos e Sociol óógicosgicos

� Ser humano e sua relação homem-natureza
� Ser humano e sua relação com o trabalho

� Ser humano e suas relações com a sociedade
� Ser humano e educação

NNÚÚCLEO DE ESTUDOS ESPECCLEO DE ESTUDOS ESPECÍÍFICOS FICOS –– fundamentos das áreas
Linguagens e Códigos

Ciências da Natureza e da Matemática
Ciências Humanas e Sociais

Ciências Agrárias

ESPECESPECÍÍFICO IFICO I
Linguagens e Códigos

ESPECESPECÍÍFICO IIFICO II
Ciências da Natureza e da Matemática

Abordagens Métodos e Técnicas de Pesquisa
e Trabalho de Conclusão de Curso

NNÚÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORESCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES
Prática  de Ensino e Estágio Supervisionado, partic ipação em seminários, atividades curriculares em 

comunidades (ACCs), projetos de iniciação científic a, monitoria, 
extensão, vivências nas mais diferentes áreas do ca mpo educacional, estágio curricular 

CARGA HORCARGA HOR ÁÁRIA TOTAL: 3.364 hRIA TOTAL: 3.364 h

PERCURSO EDUCATIVO
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NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS – 1.224h 

ÁREA DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Introdução à Filosofia 68 h 

Introdução à Sociologia  
 

68 h  

Introdução ao Estudo da História  
 

68 h 

Introdução à Geografia 68 h 

Sociologia Rural 1 - A 68 h 

Educação do Campo 68 h 

Metodologia Científica 
 

68 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciências Humanas 
 

Cultura Corporal 68 h 

Biologia  68 h 

Ecologia Geral 68 h 

Química Geral I 68 h 

Física Geral e Experimental  
 

68 h 

 
 
 
 

Ciências da Natureza 
e Matemática 

 
 

 

Matemática Geral I 68 h 

Leitura e Produção de Texto 68 h  
Linguagens e 

Códigos 
Dimensão Estética da Educação 68 h 

Geografia Agrária  68 h 

Educação Sócio-Ambiental 68 h 

 
 
 
 

Ciências Agrárias 

Sociologia do Trabalho 68 h 
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NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES – 1.192h 

DISCIPLINAS  CARGA HORÁRIA  

Seminários Integradores  136 h 

Optativas  136 h 

Pesquisas e Práticas Pedagógicas I – II - III – IV 
(Corresponde à Prática de Ensino) 

(100 x 4) = 400 h 

Estágio Supervisionado 400 h 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 120 h 

 
 
 

 
NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS PEDAGÓGICOS – 476h 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

Didática 
68 h 

Educação e Tecnologias Contemporâneas 
68 h 

Educação de Jovens e Adultos 
68 h 

Organização da Educação Brasileira 
68 h 

Psicologia da Educação 
68 h 

Introdução à Gestão da Educação 68 h 

História da Educação 68 h 



 
 
 
 
 
 

Componentes Curriculares da Base Específica Área Código e Linguagens – Específico I  544 h 
    LET  001  Introdução ao Estudo Científico da  
                      Língua Portuguesa 

68 h Disciplina Específico I  Instituto de Letras 

    LET 004 Lingüística 1N – 100  
 

68 h Disciplina Específico I             Instituto de Letras 

    LET 020 Língua Espanhola 
 

68 h Disciplina Específico I  Instituto de Letras 

    FHC 266 Sociologia da Arte 
 

68 h Disciplina Específico I FCH 006 Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas 

    MUS 231 Fundamentos da Música 
 

68 h Disciplina Específico I  Instituto de Música 

    EDC 302 Metodologia do Ensino da Língua 
                    Portuguesa  

68 h Disciplina Específico I LET 001 – LET 004 Departamento II 

    EDC 285 Alfabetização 
68 h Disciplina Específico I  Departamento II 

    EDC 157 Metodologia da Prática do Ensino de 
                    Espanhol  

68 h Disciplina Específico I LET 020 Departamento II 
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Componentes Curriculares da Base Específica Área Ciências e da Matemática - Específico II 544 h 
QUI 136   Química Geral II  
 

68 h Disciplina Específico II QUI 134 Instituto de Química 

EDC 202   Metodologia e Prática do Ensino de  
                    Química  

68 h Disciplina Específico II QUI 134 – QUI 136 Departamento II 

MAT 039  Matemática Geral II 
 

68 h Disciplina Específico II MAT 038 Instituto de Matemática 

MAT 198  Fundamentos da Matemática  
                  Elementar 

68 h Disciplina Específico II MAT 038 - MAT 039 Instituto de Matemática 

EDC 303 Metodologia do Ensino da Matemática 68 h Disciplina Específico II MAT 038 – MAT 039 – 
MAT 198 

Departamento II 

EDC 201 Metodologia e Prática do Ensino da 
                Biologia 

68 h Disciplina Específico II BIO 007  Departamento II 

FIS 121   Física Geral e Experimental 1 – E 
 

68 h Disciplina Específico II FIS 001  Instituto de Física 

EDC 203 Metodologia e Prática do Ensino da 
                Física 

68 h Disciplina Específico II FIS 001  Departamento II 



XV - ORGANIZAÇÃO CURRICULAR POR ETAPAS 
 

Etapas Núcleos de Estudo – NE Carga Horária 

NEB 
 
 
 

Metodologia Científica 
68 h 

Introdução à Sociologia 
68 h 

Leitura e Produção de Texto 
68 h 

Introdução ao Estudo da História 
68 h 

NEI 
 

 

Seminário Integradores 68 h 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 

2008/1 

Total  
340 h 

NEB  

Introdução à Filosofia 68 h 

Introdução à Geografia 68 h 

Dimensão Estética da Educação 68 h 

Educação do Campo 68 h 

NEI   

Pesquisa e Pratica Pedagógica I 
 

100 h 

Optativa  
 

 
 
 
 
 
 
2 
 

2008/2 

Total 
 

372 h 
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Etapas Núcleos de Estudo – NE Carga Horária 

                         NEB 
     

 
 
 

 
 História da Educação  

68 h 

 
 Sociologia Rural   

68 h 

 
 Didática 

68 h 

Geografia Agrária 
68 h 

 
Educação Sócio Ambiental 

68 h 

                                         NEI 
 

Optativa  
 

 
 
 
 
3 
 
 
 

2009/1 

Total 
 

340 h 
 

                      NEB  
 
 
 

                   
Cultura Corporal 

68 h 

                         
Química Geral I  

68 h 

 
Biologia 
 

68 h 

 
Educação e Tecnologias Contemporâneas 
 

68 h 

                       NEI  
 
 

Pesquisa e Pratica Pedagógica II 
 

100 h 
 

Optativa  
 

 
 
 
 
 
4 
 
 
 

2009/2 

Total 
 

372 h 
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Etapas Núcleos de Estudo – NE Carga Horária 

                         NEB 
 
 
 

 Ecologia Geral  
 

68 h 

 Física Geral Experimental I 
 

68 h 

 Matemática Geral I 
 

68 h 

                                         NEI 
 
 
 

Estágio Supervisionado 
 

100 h 

0ptativa 
 

 

 
 
 
 
5 
 
 
 

2010/1 

Total 
 

372 h 

                      NEB  
 
 

     
 Educação de Jovens e Adultos  

68 h 

                       NEI  
 
 
 

Pesquisa e Pratica Pedagógica III 

 

 
100 h 

 
Estágio Supervisionado 
 

100 h 

Optativa  
 

 

                      
                     Específico I 
                 Específico II 

 
136 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 

2010/2 

Total 
            

404 h 
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Etapa Núcleos de Estudo – NE Carga Horária 

                         NEB 
 
 
 

 
 Psicologia da Educação  

68 h 

 
                              NEI 

 

 
 
 

 
Estágio Supervisionado 

 
100 h 

 
Seminários Integradores 

 
68 h 

 
Optativa  

 

                              
                           Específico I 
                 Específico II 

 
 

136 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 

2011/1 

Total 
 

372 h 

                      NEB  
 
 
 

Introdução à Gestão da Educação 68 h 

                        NEI 
 
 

Pesquisa e Pratica Pedagógica IV 
 

100 h 
 

 
Estágio Supervisionado 

 
100 h 

 
Optativa 
 

 

                     Específico I 
                 Específico II 

 
136 h  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

2011/2 

Total 
           

404 h 
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Etapas Núcleos de Estudo – NE Carga Horária 

                         NEB 
 
 

 
Sociologia do trabalho 

 
68 h 

 
Organização da Educação Brasileira 
 

 
68 h 

  

                                         NEI 

 
 
 
 

 
Trabalho de Conclusão de Curso 
 

 
120 h 

 
 
Optativa  

 

                              
               Específico I 
                 Específico II 

 
136 h 

 
 
 
 
 
 
 
9 
 
 

2012/1 

Total 
           

392 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XVI –  ELENCO DOS COMPONENTES CURRICULARES  
 

1- Componentes Curriculares Obrigatórios Base Comum  
 

Código / Nome C.H.  Mód. Função Pré-requisito Departamento 
FCH001     Introdução à Filosofia 68 h Disciplina Básico Não Há Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
FCH006     Introdução à Sociologia 68 h Disciplina Básico Não Há Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
FCH 024    Introdução ao Estudo da História 68 h Disciplina Básico Não Há Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
EDC274     História da Educação 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento I 
GEO ...       Introdução à Geografia 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Geociências 
FCH 327    Sociologia Rural I – A 68 h Disciplina Básico FCH 006 Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
EDC ...       Educação do Campo 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento I 
EDC ...       Metodologia Científica 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento III 
EDC ...       Cultura Corporal 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento III 
BIO 007     Biologia 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Biologia 
BIO ...        Ecologia Geral 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Biologia 
QUI 134     Química Geral I 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Química 
FIS 001       Física Geral e Experimental 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Física 
MAT 038   Matemática Geral I 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Matemática 
EDC 306    Leitura e Produção de Texto 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento II 
EDC 251    Dimensão Estética da Educação 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento II 
GEO ...       Geografia Agrária 68 h Disciplina Básico Não Há Instituto de Geografia 
EDC ...       Educação Sócio-Ambiental 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento II 
FCH 170    Sociologia do Trabalho 68 h Disciplina Básico FCH006  Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas  
EDC ...       Seminários Integradores I 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento III 
EDC ...       Seminários Integradores II 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento III 
EDC ...       Pesquisa e Prática Pedagógica I   
                   (Corresponde à Prática de Ensino) 

100 h Disciplina Básico Não Há Departamento III 

EDC...       Pesquisa e Prática Pedagógica II 
                  (Corresponde à Prática de Ensino) 

100 h Disciplina Básico PPP I Departamento III 

EDC...       Pesquisa e Prática Pedagógica III 
                  (Corresponde à Prática de Ensino) 

100 h Disciplina Básico PPP II Departamento III 

EDC...       Pesquisa e Prática Pedagógica IV  
                  (Corresponde à Prática de Ensino) 

100 h Disciplina Básico PPP III Departamento III 

EDC 256     Estágio Supervisionado 100 h Disciplina Básico EDC 140  Departamento II 
EDC 256     Estágio Supervisionado 100 h Disciplina Básico EDC 140  Departamento II 
EDC 256     Estágio Supervisionado 100 h Disciplina Básico EDC 140  Departamento II 
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EDC 256     Estágio Supervisionado 100 h Disciplina Básico EDC 140  Departamento II 
EDC 292     Introdução à Gestão da Educação 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento I 
EDC...         Trabalho de Conclusão de Curso 120 h Disciplina Básico   
EDC 140     Didática 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento II 
EDC 287     Educação e Tecnologias Contemporâneas 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento II 
EDC 291     Educação de Jovens e Adultos 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento I 
EDC 272     Organização da Educação Brasileira 68 h Disciplina Básico Não Há Departamento I 
EDC 280     Psicologia da Educação 60 h Disciplina Básico Não Há Departamento I 
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QUADRO CURRICULAR DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCA ÇÃO DO CAMPO – 2008.1 
 

SEMESTRE  
I  

SEMESTRE  
II  

SEMESTRE  
III  

SEMESTRE 
IV  

SEMESTRE  
V 

  SEMESTRE  
VI 

SEMESTRE  
VII  

SEMESTRE 
VIII 

 

SEMESTRE  
          IX 

 
FCH 006 

Introdução à 
Sociologia 

68 H 

GEO ... 
Introdução à 
Geografia 

68 H 

EDC274 
História da Educação 

68 H 

EDC ... 
Cultura Corporal 

68 H 

MAT 038 
Matemática Geral I 

68 H 

EDC 291 
Educação de Jovens e 

Adultos 
68 H 

EDC 280 
Psicologia da 

Educação 
68 H 

EDC ... 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica IV 
100 H 

FCH 170 
Sociologia do 

Trabalho 
68 H 

 
FCH 024 

Introdução ao 
Estudo da História 

68 H 

FCH 001 
Introdução à  Filosofia 

68 H 

EDC 140 
Didática 

68 H 

BIO 007 
Biologia 

68 H 

BIO ... 
Ecologia Geral 

68 H 

EDC ... 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica III 
100 H 

EDC 256 
Estágio 

Supervisionado 
100 H 

 

EDC 256 
Estágio 

Supervisionado 
100 H 

EDC272 
Organização da 

Educação Brasileira 
68 H 

 
EDC 306 

Leitura e Produção 
de Texto 

68 H 

EDC ... 
Educação do Campo 

68 H 

FCH 327 
Sociologia Rural 1 - A 

68 H 

EDC 287 

Educação e Tecnologias 
Contemporâneas 

68 H 

FIS 001 
Física Geral 

Experimental I 
68 H 

EDC 256 
Estágio 

Supervisionado 
100 H 

 

 
Específico I 

 
Específico II 

EDC 292 
Introdução à 
Gestão da 
Educação 

68 H 

EDC ... 
Trabalho de 

Conclusão de Curso 
120 H  

EDC ... 
Metodologia 

Científica 
68 H 

 EDC ... 
Pesquisa e  Prática 

Pedagógica I 
100 H  

GEO ... 
Geografia Agrária 

68 H 

EDC ... 
Pesquisa e Prática 

Pedagógica II 
100 H 

EDC 256 
Estágio Supervisionado 

100 H 

 
Específico I 

 
Específico II 

EDC ... 
Seminários 
Integradores 

68 H 

 
Específico I 

 
Específico II 

 
Específico I 

 
Específico II 

EDC ... 
Seminários 
Integradores 

68 H 
  

EDC 251 
Dimensão Estética da 

Educação 
68 H  

EDC ... 
Educação Sócio 

Ambiental 
68 H 

QUI 134 

Química Geral I 
68 H 

 
 Optativa 4 

68 H 

 
Optativa 6 

68 H 

 
 Optativa 7 

68 H 

 
Optativa 8 

68 H 

 
Optativa 9 

68 H 
 

 
 
 

 
Optativa 1 

68 H 

 
Optativa 2 

68 H 

 
Optativa 3 

68 H 

 
Optativa 5 

68 H 

 
 

  
 

 
 



2- Componentes Curriculares Optativos 
 

Componentes Curriculares Optativos 
 

Código / Nome C.H. Mód. Pré-
requisito 

Departamento 

FCH 320 Movimentos Políticos na 
América Latina 

68 h Disciplina Não há Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas 

EDC 142 Técnicas e Recursos 
Audiovisuais 

68 h Disciplina Não há Departamento II 

EDC 064 Prática Recreativa do 
Voleibol 

68 h Disciplina Não há Departamento III 

EDC 237 Ginástica Escolar 68 h Disciplina Não há Departamento III 
 

COM 111 Oficina de Comunicação 
Escrita 

68 h Disciplina Não há Faculdade de Comunicação 

ISC 001 Introdução à Saúde Coletiva  
 

68 h Disciplina Não há Instituto de Saúde Coletiva 

EDC 266 Introdução à Informática na 
Educação 

68 h Disciplina Não há Departamento II 

BIO 106 Botânica  
 

68 h Disciplina BIO 007  Instituto de Biologia 

BIO 005 Zoologia 
 

68 h Disciplina BIO 007  Instituto de Biologia 

 

Os alunos deverão cursar o mínimo de duas disciplinas optativas no decorrer do curso, 

perfazendo um total de 136 horas da carga horária total do curso.  

 

3- Ementário de Componentes Curriculares Novos ou Modificados 

Nome e código do componente curricular: 
CULTURA CORPORAL 

Departamento: 
Depto. III  

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
 
Disciplina  

Função: 
 
Básica  

Natureza: 
 
Obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
            50 
 

Ementa: 
Estudo da cultura corporal a partir de sua consideração em processos educacionais de formação 
humana através de atividades corporais - jogos, brincadeiras, danças, ginástica, esporte, capoeira, 
entre outras - entendidas enquanto atividades da cultura que adquirem sentido e significado em 
determinados contextos históricos. 
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Nome e código do componente curricular: 
METODOLOGIA CIENTÍFICA  

Departamento:  
Departamento III 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
 
disciplina 

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
             50 
 

Ementa: 
Método de pensamento e produção do conhecimento pela pesquisa. A pesquisa como forma de 
diálogo entre teoria e prática. Construção de referencial filosófico-metodológico. 

 
 
 
Nome e código do componente curricular: 
EDUCAÇÃO DO CAMPO  

Departamento: 
Departamento I 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
                    50 

Ementa: 
Problematiza, a partir do surgimento dos Movimentos Sociais de luta organizados  do campo, as 
demandas as concepções e princípios para a educação presente no Projeto de educação dos 
trabalhadores, questionando sobre as contradições e possibilidades, tanto das propostas de 
políticas para a formação de educadores, quanto das experiências de escolarização e a política 
pública para o campo.  Tem como objetivo geral propiciar a existência de profissionais capazes 
de influir e efetivar as transformações político-pedagógicas que se impõem à escola do campo e 
na implantação de políticas educacionais. 

 
 
 
Nome e código do componente curricular: 
INTRODUÇÃO À GEOGRAFIA 

Departamento: 
Instituto de Geociências 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
                50 

Ementa: 
Analisar o desenvolvimento do pensamento geográfico, inclusive no Brasil; Enfatizar a relação 
entre as formulações analisadas, o contexto histórico que as engendrou e a fundamentação 
filosófica que as embasa; Discutir as perspectivas atuais da Geografia. 
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Nome e código do componente curricular: 
GEOGRAFIA AGRÁRIA 

Departamento: 
Instituto de Geociências 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Introdução à Geografia 

Módulo de alunos: 
              50 

Ementa: 
O que é questão agrária. A evolução da situação de posse e uso da terra no Brasil e a formação do 
campesinato brasileiro. Diferentes teses clássicas sobre a questão agrária brasileira. Debate atual 
sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento do campo. 

 
 
 
Nome e código do componente curricular: 
SEMINÁRIOS INTEGRADORES I  

Departamento: 
Departamento III 

Carga horária: 
68 horas 
 

Modalidade 
 
disciplina 

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
               50 

Ementa: 
Assegurar a discussão dos complexos temáticos com seus respectivos fenômenos sociais e 
estrutura e funcionamento do curso nos tempos escola e comunidade. Promover a articulação do 
conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, enriquecendo a construção das pesquisas e 
práticas pedagógicas e do TCC. 

 
Nome e código do componente curricular: 
SEMINÁRIOS INTEGRADORES II  

Departamento: 
Departamento III 

Carga horária: 
68 horas 
 

Modalidade 
 
disciplina 

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
               50 

Ementa: 
Assegurar a discussão dos complexos temáticos com seus respectivos fenômenos sociais e 
estrutura e funcionamento do curso nos tempos escola e comunidade. Promover a articulação do 
conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, enriquecendo a construção das pesquisas e 
práticas pedagógicas e do TCC. 
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Nome e código do componente curricular: 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I  

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
100 horas 
 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Não há 

Módulo de alunos: 
                       50 

Ementa: Estudos sócio-histórico-antropológicos sobre a forma escolar de educação e sobre os 
sujeitos da educação básica. Reflexão da escola e da pratica pedagógica. 

 
 
Nome e código do componente curricular: 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA II  

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
100 horas 
 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Pesquisas e Práticas Pedagógicas I  

Módulo de alunos: 
                50 

Ementa: 
Filosofia da práxis e teoria pedagógica. Aprofundamento do estudo das matrizes de formação 
humana e suas implicações na constituição do projeto político-pedagógico da Educação do 
Campo. 

 
 
Nome e código do componente curricular: 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA III  

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
100 horas 
 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Pesquisas e Práticas Pedagógicas II  

Módulo de alunos: 
                     50 

Ementa: 
Aprofundamento teórico sobre concepção e formas de trabalho pedagógico em escolas de 
educação básica. 
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Nome e código do componente curricular: 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV 

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
100 horas 
 

Modalidade 
 
Disciplina 

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
 
Pesquisas e Práticas Pedagógicas III  

Módulo de alunos: 
                50 

Ementa: 
A Educação Básica sob os princípios do trabalho, da ciência e da cultura; especificidade da 
educação Básica. Estudos sobre politécnica, educação tecnológica e educação profissional. 

 
 
 
 
Nome e código do componente curricular: 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – 
TCC 

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
 
disciplina  

Função: 
 
básica  

Natureza: 
 
obrigatória  

Pré-requisito: 
PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I – II – III - IV 

Módulo de alunos: 

Ementa: 
Trabalhar a pesquisa como princípio pedagógico integrador do currículo durante todo o processo 
de formação; desenvolver uma atividade-processo específica em que cada estudante desenvolva 
uma pesquisa científica que culmine na elaboração de um trabalho monográfico com defesa 
pública perante banca, elaboração de artigo científico. 
Esta área terá articulação estreita com a área Núcleo de Estudos Básicos no sentido de trazer para 
a prática da pesquisa a abordagem sobre os paradigmas do conhecimento, tendo em vista a 
formação de habilidades específicas da metodologia científica.  
O diálogo entre teoria e prática; a importância do rigor metodológico e da consciência do 
percurso do pensamento na interpretação da realidade; conclusão do projeto de pesquisa; 
preparação para o início do trabalho de campo; início da pesquisa de campo no TCC. 
Terá também articulação estreita com o Núcleo de Estudos Específicos núcleos de estudos 
pedagógicos nos quais serão construídos processos de observação sistemática a partir da 
utilização da técnica do diário de campo. 

 
 
Nome e código do componente curricular: 
EDUCAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL 

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
68 horas 
 

Modalidade 
disciplina  

Função: 
básica  

Natureza: 
obrigatória  

Pré-requisito: 
Não há 

Módulo de alunos: 
                 50              
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Ementa: 
Estudos sobre as dimensões da questão ambiental relacionando o ser humano, as sociedades, o 
meio ambiente e os modelos de desenvolvimento, e discutindo os vários sentidos dados ao termo 
natureza ao longo da evolução das ciências sociais. 
 

 
 
Nome e código do componente curricular: 
    OFICINA DE REDAÇÃO 

Departamento: 
Departamento II 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade: 
disciplina  

Função: 
básica  

Natureza: 
optativa  

Pré-requisito: 
Não há 

Módulo de alunos: 
               50 

Ementa:  
Exercício de elaboração e construção do texto escrito.   

 
 
Nome e código do componente curricular: 
ECOLOGIA GERAL 

Departamento: 
Instituto de Biologia 

Carga horária: 
68 horas 

Modalidade 
disciplina  

Função: 
básica  

Natureza: 
optativa  

Pré-requisito: 
Não há 

Módulo de alunos: 
               50 

Ementa:  
Definições da Ecologia. História e objeto da ciência ecológica. História e objetivos da ecologia 
filosófica e política. Os dois principais ramos da ciência ecológica: Ecologia das populações e 
estudo dos ecossistemas. As características dos principais ecossistemas naturais. Fluxos de 
energia e cadeias alimentares. Fatores determinantes da dinâmica das populações. Capacidade de 
suporte, curva de Gause. Dinâmica dos sistemas predadores-presa. Ciclos bio-geoquímicos. 
Definição, importância e valor da biodiversidade. Estudos de agroecossistemas. Análise de riscos 
ambientais e gestão ambiental na agricultura familiar. 

 
 
 
XVII - MATRIZ CURRICULAR: EMENTAS, PROGRAMAS E BIBL IOGRAFIAS  

 
 

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
 
 

���� GEOGRAFIA AGRÁRIA - (68 horas) 
 
Ementa: O que é questão agrária. A evolução da situação de posse e uso da terra no Brasil e 
a formação do campesinato brasileiro. Diferentes teses clássicas sobre a questão agrária 
brasileira. Debate atual sobre Reforma Agrária e Desenvolvimento do campo. 
 
Programa: 
Questão agrária: conceito e compreensão teórica básica. 
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Histórico da compreensão da questão agrária no Brasil: até 1500; de 1500 a 1850; de 1850 a 
1930; de 1930 a 1980; de 1980 até hoje. 
Análise de documentos com propostas de Reforma Agrária para o Brasil: Proposta de 
Reforma Agrária do MST – 1995; Programa Agrário da Campanha Lula – 2002; Programa 
Agrário Unitário dos Movimentos Camponeses e Entidades de Apoio – Carta da Terra 2003; 
Diretrizes Políticas da Via Campesina Internacional – 2004. 
 
Bibliografia: 
CASTRO, Josué de. Geografia da Fome. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1946. 
GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro séculos de latifúndio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1968. 
IANNI, Octavio. Origens agrárias do Estado Brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1984. 
KAUTSKY, K. A questão agrária. São Paulo: Nova Cultural, 1986. 
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1986. 
_________. O poder do atraso. São Paulo: Hucitec, 1994. 
SANDRONI, Paulo. Questão agrária e campesinato. São Paulo: Polis, 1980. 
SILVA, José Graziano da. (org.). Estrutura agrária e produção de subsistência na agricultura 
brasileira. São Paulo: Hucitec, 1978. 
________A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores 
rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. 
STEDILE, João Pedro (org.) A questão agrária no Brasil. O debate tradicional: 1500-1960. 
São Paulo: Expressão Popular, 2005. 
_________ A questão agrária no Brasil. O debate na esquerda: 1960-1980. São Paulo: 
Expressão Popular, 2005. 
__________ A questão agrária no Brasil. Programas de Reforma Agrária: 1946 - 2003. São 
Paulo: Expressão Popular, 2005. 
___________A questão agrária na década de 90. Porto Alegre: Editora da Universidade/ 
UFRGS, 1999. 
VELHO, Otávio Guilherme. Capitalismo, Autoritarismo e Campesinato. São Paulo: DIFEL, 
1974. 
 
 
���� INTRODUÇÃO À FILOSOFIA - (68 horas) 
 
Ementa: Filosofia como forma de conhecimento, estudo e fundamentos das teorias e 
práticas educativas da civilização ocidental, produção do conhecimento e reprodução social, 
ciência, política e ética: quem produz conhecimento, que conhecimento, em que contexto e 
para quem o produz, papel da escola na educação do modo de pensar o conhecimento e a 
ciência. 
 
Programa: 
Concepções de conhecimento que embasam a Educação do Campo e especificamente as 
práticas pedagógicas de educadores de escolas, 
Tipologia do conhecimento: senso comum, filosófico, científico. Correntes filosóficas e sua 
relação com a educação 
A Licenciatura em Educação do Campo no contexto do debate atual sobre modos de pensar 
o conhecimento e a ciência. 
Visão panorâmica da história social do conhecimento com ênfase de estudos na Época 
Moderna: Renascimento, Revolução Científica, Iluminismo, Empirismo, Racionalismo e 
outros. 
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Bibliografia: 
BACON, Francis. Bacon. São Paulo: Nova Cultural, 1982 (Coleção os Pensadores). 
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 
CHASSOT, Attico. A ciência através dos tempos. 8a ed., São Paulo: Moderna, 1999. 
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 9a ed., São Paulo: Ática, 1997. 
DESCARTES, R. Discurso do Método – Meditações  - Objeções e Respostas – As Paixões 
da Alma – Cartas. Trad. J. Guinsburg e Bento Prado Jr. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
(Coleção Os Pensadores) 
DIDEROT. Denis. Diderot. São Paulo: Nova Cultural, 1985 (Coleção os Pensadores). 
KANT, I. Crítica da Razão Pura. Trad. Valério Rohden. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 
(Coleção Os Pensadores) 
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1991. 
LOCKE. Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973. 
MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 
 
���� INTRODUÇÃO À SOCIOLOGIA - (68 horas) 
 
Ementa: Positivismo, historicismo e marxismo: da constituição histórica até os embates e 
vertentes de nossos dias. 
 
Programa: 
Debate sobre ideologia e ciência. 
Crises do pensamento moderno. 
Conceito de pós-modernidade e modernidade tardia. 
Relação entre dialética, práxis e crítica das ideologias.   
O século XXI diante do desafio de interpretação da globalização, da crise da ciência, da 
revolução digital e a da biotecnologia. 
 
Bibliografia: 
ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Rio, Jorge Zahar, 1999. 
BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Zahar, 
1999. 
FREITAS, Luiz Carlos de. Uma pós-modernidade de libertação. Campinas: Autores 
Associados, 2005. 
HOBSBAWM, Eric J. História do Marxismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra. (8 vol.) 
JAMESON, Fredrich. Pós-Modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 
KONDER, Leandro. O marxismo na batalha das idéias. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1984. 

_________ Leandro. A questão da ideologia. São Paulo: Companhia das Letras, 2002. 
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2a ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social. Elementos para uma análise marxista. 14a ed., 
São Paulo: Cortez, 2000. 
___________. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e 
positivismo na sociologia do conhecimento. 5a ed., São Paulo: Cortes, 1994 
MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 
 
 



 
  

 

   
 
 

60 

 

���� METODOLOGIA CIENTÍFICA - (68 horas) 
 

Ementa: Método de pensamento e produção do conhecimento pela pesquisa. A pesquisa 
como forma de diálogo entre teoria e prática. Construção de referencial filosófico-
metodológico. 
 
Programa: 
Ciência e método. Empiria e teoria. 
Rigor metodológico e consciência do percurso do pensamento na interpretação da realidade. 
Construção de referencial filosófico-metodológico para as questões do campo de produção 
de conhecimento da Educação do Campo e desta Licenciatura. 
 
Bibliografia: 

 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. Rio de Janeiro: Contraponto, 
1996. 
CIAVATTA, Maria. O conhecimento histórico e o problema teórico-metodológico das 
mediações. In.: FRIGOTTO, Gaudêncio e CIAVATTA, Maria. Teoria e educação no 
labirinto do capital. 2a ed., Petrópolis: Vozes, 2001. 
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. 6a ed., Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1986. 
KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis. O pensamento de Marx no século XXI. 
2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2a ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e 
positivismo na sociologia do conhecimento. 5a ed., São Paulo: Cortes, 1994. 
KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis. O pensamento de Marx no século XXI. 
2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
MARX, Karl. Manuscritos econômicos e filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 
THOMPSON, Edward. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 
1981. 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. SP: Cortez: Autores Associados, 
1985 (Coleção temas básicos de pesquisa-ação). 
 
 
 
���� SOCIOLOGIA DO TRABALHO (68 horas) 
 
Ementa: 
O curso é constituído por três unidades de estudo: I) A problemática teórica do trabalho nos 
autores clássicos da Sociologia (Marx, Durkheim e Weber); II) o Processo de Trabalho, 
Organização e Gestão do trabalho: transformações históricas e conceituais: o debate sobre 
taylorismo, fordismo e toyotismo/modelo japonês; III) As transformações no mundo do 
trabalho no Brasil. 
O objetivo dessa disciplina é o de apresentar o debate atual sobre as transformações 
históricas no mundo do trabalho, a partir de uma análise conceitual e teórica da categoria 
trabalho, através dos autores clássicos e contemporâneos da sociologia, e do estudo da 
realidade brasileira, em especial, as singularidades da flexibilização do trabalho no Brasil, 
das 
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mudanças nos padrões de gestão e organização do trabalho, nos processos de trabalho, do 
mercado de trabalho, da legislação trabalhista, dos sindicatos e suas implicações para as 
relações dos homens no e com o trabalho. 
 
Bibliografia  
 
MARX, K . 1983 "Manuscritos Econômico-filosóficos", Primeiro Manuscrito, 
parte final, in Marx/Engels, História, Fernandes, F. (org.) Ed. Ática, SP. Texto 01 
MARX,K & ENGELS F. 1976 A Ideologia Alemã, vol.I, Portugal/Brasil, Editorial Presença 
e Livraria Martins Fontes, 1976, 3º 
ed., pp. 18-55. - Texto 02 
MARX, K. 1971 O Capital, vol. 1, Livro 1, RJ, Ed Civilização Brasileira, 1971, 2º ed., Parte 
primeira: I. A mercadoria - valor de 
uso e valor/o duplo caráter da mercadoria - pp 41-54, o fetichismo da mercadoria - pp 79-
93.Texto 03 
DURKHEIM: SOCIOLOGIA, 1988 (org. José Albertino Rodrigues) SP, Ed. Ática, Col. 
Grandes Cientistas Sociais,1988, 
"Método para determinar a função da divisão do trabalho",pp 63-70, "Solidariedade 
mecânica",pp 73-79, "Solidariedade 
orgânica" pp 80-84, "Divisão do trabalho anômica", pp 97-102. Texto 04 
DURKHEIM. 1983 Coleção Os Pensadores - Da Divisão do Trabalho Social - Prefácio da 
Segunda Edição - pp 3-21, SP, 
Abril Cultural, 1983. Texto 05 
WEBER, M. 1976 A ética protestante e o espírito do capitalismo, SP, Livraria e editora 
Pioneira, 1967., Cap. V- A Ascese e 
o Espírito do Capitalismo, pp 110-132. Texto 06 
 
 
���� LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO (68 horas) 
 
Ementa: O objetivo principal desta área é trabalhar com os estudantes técnicas de leitura, 
interpretação e produção de textos, orientando o conjunto do trabalho pedagógico a ser feito 
durante todo o curso. Sua abordagem será complementada pelas oficinas previstas no 
Núcleo de Atividades Integradoras. 
 
Programa: 
A noção de texto.  
A organização fundamental do texto. 
Técnicas de leitura 
Tematização e figurativização: o que são, como se manifestam no texto e como 
podem combinar-se nele. 
Tipos textuais 
Gêneros textuais 
Paráfrase, paródia e estilização. 
Aspectos da textualidade: coesão, coerência e intertextualidade. 
A coesão pela associação semântica entre as palavras: vocabulários geral e 
específico, positivo e negativo. 
Procedimentos e recursos de coesão. 
A coerência: o que é e como se estabelece. 
Produção textual: a prática textual — fichamentos, resumos, resenhas e textos 
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narrativos, descritivos e dissertativos. 
 
Bibliografia: 
BAKHTIN, Mikhail.  Marxismo e Filosofia da Linguagem.  São Paulo: Hucitec, 1992. 
BLIKSTEIN, Izidoro.  Técnicas de comunicação escrita, 17ª ed. São Paulo, Ática, 1999. 
CARRAHER, David W.  Senso crítico; do dia-a-dia as ciências.  São Paulo: Pioneira, 1983. 
CUNHA, Celso F. da & Cintra, L. F. L. Gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1985. 
FAULSTICH, Enilde L. de J.  Como ler entender e redigir um texto.  Petrópolis: Vozes, 
1988. 
FIORIN, José Luiz. Linguagem e Ideologia. São Paulo: Ática, 1998. 
FÁVERO, Leonor. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1999. 
FIORIN, José Luiz. Linguagem e Ideologia. São Paulo: Ática, 1998. 
________ & SAVIOLI, Francisco P. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 1990. 
GALVES, Charlotte et al.  O texto: escrita e leitura, 2ª ed.  Campinas: Pontes, 1997. 
GERALDI, João Wanderley (org.).  O texto na sala de aula: leitura e produção, 3ª ed. Casca-
vel: Assoeste, 1987. 
________.  Portos de passagem. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
________.  Linguagem e ensino: exercícios de militância e divulgação.  São Paulo: ALB / 
Mercado de Letras, 1996. 
GUIMARÃES, E.. Os limites do sentido. Campinas: Pontes, 1995. 
GARCIA, Othon M.  Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a 
pensar, 25ª ed.  Rio de Janeiro: Fund. Getúlio Vargas, 2006. 
IRIARTE, Gregório.  Leitura critica para a interpretação da realidade. São Paulo: Paulinas, 
1986. 
KATO, Mary A. No mundo da escrita: uma perspectiva psicolingüística, 2ª ed. São Paulo: 
Atica, 1987. 
KOCH, Ingedore. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1999. 
________ & TRAVAGLIA, Luiz C. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 2000. 
_______  . Argumentação e linguagem.  São Paulo: Cortez, 1987. 
MAINGUENEAU, D.  Novas tendências em analise do discurso.  Campinas: Pontes, 1989. 
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura, 9ª ed.  São Paulo: Brasiliense, 1988. 
ORLANDI, Eni Pulcinelli Discurso e leitura, 5ª ed.  São Paulo: Cortez, 2000. 
________.  Interpretação: autoria, leitura e efeitos do trabalho simbólico.  Petrópolis: Vozes, 
1996. 
PENTEADO, R. J. Whitaker.  A técnica da comunicação humana, 9ª ed. São Paulo: 
Pioneira, 1986. 
PÉCORA, Alcir.  Problemas de redação, 2ª ed.  São Paulo, Martins Fontes, 1986. 
SALOMON, Decio V. Como fazer uma monografia: elementos de metodologia do trabalho 
cientifico, 5ª ed.  Belo Horizonte: Interlivros, 1977. 
SCARTON, Gilberto.  Guia de produção textual: assim é que se escreve.  Porto Alegre: 
PUCRS, 2006. 
SERAFINI, Maria T. Como escrever textos. São Paulo: Globo: 1992. 
SILVA, Ezequiel Teodoro da.  O ato de ler: fundamentos psicológicos para uma nova 
pedagogia de leitura, 4ª ed.  São Paulo: Cortez, 1987. 
________.  Elementos de pedagogia da leitura.  São Paulo: Martins Fontes, 1988. 
VANOYE, Francis.  Usos da linguagem; problemas e técnicas na produção oral e escrita, 
11ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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���� DIMENSÃO ESTÉTICA DA EDUCAÇÂO (68 horas) 
 

Ementa   

Significado do lúdico e do estético no processo de transmissão do saber e do conhecimento 
em contextos pluriculturais. A criança, o brincar e a criatividade. Dimensão estética da 
cultura negra na Bahia. O conceito nagô de Odara, bom e bonito; conjunção do técnico e do 
estético. Arte Sacra Negra e Arte Sócio Lúdica. Formas de Comunicação nas culturas de 
participação  
 
Programa:  
Unidade I: O significado do lúdico e do estético na educação  
- Relações entre o lúdico e o estético;  
- A criança, o brincar e a criatividade;  
- O caráter estético da educação.   
Unidade II: A educação estética em contextos pluriculturais  
- Arte e experiência estética;  
- A arte na educação - a sensibilidade e a consciência estética;  
- Arte e pedagogia pluricultural.  
Unidade III: Dimensão estética da cultura baiana  
- Cultura e formas de comunicação;  
- Dimensão estética da cultura dos povos indígenas;  
- A tradição cultural afro-baiana e seus desdobramentos na atualidade; o padrão estético 
negro nas artes. 
 
Bibliografia: 
ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. SP: Mestre Jou, 1970  
ALVES, Rubem. Conversas com quem gosta de ensinar.  
AMARAL, Aracy. O negro brasileiro nas artes plásticas.  
ANDRADE, Mario. Danças dramáticas do Brasil. SP: Martins, 1959.  
ARANHA, Maria Lúcia e MARTINS, Maria Helena. Filosofando; Introdução à Filosofia.      
  SP: Moderna 1986.  
ARAÚJO, Emanuel (org.) A mão afro-brasileira: significado da contribuição artística e 
  histórica.  
AREIAS, Almir das. O que é capoeira. SP: Brasiliense, 1984.  
BASTIDE, Roger.Arte e Sociedade.SP: Martins, s..d.  
__________ O candomblé da Bahia.  
BENJAMIN, Walter. Reflexões: A criança, o brinquedo, a educação. SP: Summus, 1984.  
BOAL, Augusto. 200 exercícios e jogos para o ator e o não ator. RJ: Civ. Brasileira, 1989  
CAPRA, Fritjof. O Tao da Física. SP: Cultrix, 1983.  
CARISE, Iracy. A arte negra na cultura brasileira.;máscaras africanas.RJ:Artenova, s.d.  
CARNEIRO, Edson. Candomblés da Bahia. RJ: Edições de Ouro, 1960.  
__________ Capoeira. RJ: Cadernos de folclore, 1, 1975.  
__________ Samba de Umbigada. RJ: Campanha de defesa do folclore brasileiro, 1961.  
CASCUDO, Luís Camara. Antologia do folclore brasileiro. SP: Martins, 1971.  
__________ Contos tradicionais do Brasil.  
CHATEAU, Jean. O jogo e a criança.SP: Summus, 1987.  
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DUARTE JUNIOR, João Francisco. Fundamentos estéticos da educação. SP: Cortez/     
  Autores Associados, 1986.  
__________ O que é beleza. SP: Brasiliense, 1987.  
FUSARI, Maria e FERRAZ, Maria. Arte na Educação Escolar. SP: Cortez, 1992.  
GONZÁLEZ, Héctor. Jogo, aprendizagem e criação. Buenos Aires: Livros do Tatu, 1990.  
GUIMARÃES, Francisco. Na roda do samba. RJ: Funarte, 1978.  
PORCHER, Louis. Educação Artística; Luxo ou necessidade? SP: Summus, 1982.  
HUIZINGA., Johan. Homo Ludens.SP: Perspectiva, 1980.  
LANGER, Susanne. Ensaios Filosóficos. SP: Cultrix, 1962.  
LODY, Raul. Samba de caboclo. RJ: Cadernos de Folclore, 17, 1977.  
LUZ, Marco Aurélio. Cultura negra e ideologia do recalque. RJ: Achiamé, 1983.  
__________  Do tronco ao opa exin. Memória e dinâmica da tradição africana       
brasileira. BA: Secneb, 1993.  
MARCUSE, Herbert. A dimensão estética. SP: Martins Fontes, 1984.  
MERLEAU-PONTY, Maurice. Os Pensadores. vol.XLI.SP: Abril Cultural, 1975.  
MORAIS FILHO, A. Festas e tradições populares do Brasil.RJ: F. Briguiet, 1946.  
MUNIZ JUNIOR, José. Do batuque à escola de samba. SP: Simbolo, 1976.  
PIRSIG, Robert. Zen e a arte de manutenção das motocicletas. RJ: Paz e Terra, 1985.  
REGO, Valdeloir. Capoeira Angola. Salvador: Itapoan, 1968.  
__________ Mitos e ritos africanos da Bahia.  
SANTOS, Descóredes M. dos. Axé Opo Afonjá. RJ: Inst. Bras. de Est. Afro Asiático, 1962.  
__________ Contos negros da Bahia. RJ: GRD, 1961.  
SANTOS, Juana. Os nagô e a morte. RJ: Vozes, 1986.  
SCHILLER, Friederich. Sobre a Educação Estética. SP: Herder, 1963.  
SODRÉ, Muniz. O terreiro e a cidade.: a forma social negro-brasileira. RJ: Vozes, 1988.  
_________ Samba o dono do corpo. RJ: Codecri,1979.  
SPARTA, Francisco. A dança dos Orixás.SP: Herder, 1970.  
SUASSUNA, Ariano. Iniciação à Estética. PE: UFPE, 1992.  
VERGER, Pierre. Lendas africanas dos orixás 
 
 
���� BIOLOGIA (68 horas) 
 
Ementa: Teoria celular. Organização da célula: organismos procariotos e eucariotos. 
Diferenças entre célula vegetal e animal. Elementos químicos presentes nos seres vivos. 
Água, molécula essencial à vida. Água como solvente (propriedades físicas e químicas da 
água). Química dos organismos (funções e reações básicas da química orgânica). Íons e 
ácidos. Proteínas. Estrutura básica das proteínas. Estrutura tridimensional das proteínas e 
ligações peptídicas. Funções das proteínas. Carboidratos, glicoproteínas, lipídios, 
nucleotídeos e ácidos nucléicos. 
 
Programa: 
Célula e teoria celular 
Tipos de células – Procariotos e eucariotos (vegetal e animal) 
Elementos químicos presentes nos seres vivos 
Água, a molécula essencial para a vida 
Água como solvente 
Química dos organismos (química orgânica funções e reações básicas) 
Íons e ácidos 
As proteínas 
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Estrutura básica das proteínas 
A ligação peptídica e a estrutura espacial das proteínas 
As diversas funções das proteínas (proteínas de transporte, enzimas, inibidores, anticorpos, 
proteínas estruturais) 
Carboidratos, glicoproteínas, lipídios, nucleotídeos, ácidos nucléicos. 
 
Bibliografia: 
Bruce, A., Bray D., Jonhson, A., Lewis, J. Raff, M., Roberts, K., Walter, P. Fundamentos da 
Biologia Celular. Artmed, Porto Alegre, RS. 1999. 
Davis, A., Blakeley, A.G.H., Kidd, C. Fisiologia Humana. Artmed, Porto Alegre. 2002. 
Morrison, R.T. & Boyd, R.N.  Química Orgânica. 5 ed.  Editora Kalouske Gulbekian, 
Lisboa. 1995 
Raw, I., Mennucci, L. & Krasilchik, M.  A Biologia e o Homem. Edusp, São Paulo, SP. 
2001. 
 
 
���� EDUCAÇÃO SÓCIO - AMBIENTAL ((68 horas) 
 
Ementa: Estudos sobre as dimensões da questão ambiental relacionando o ser humano, as 
sociedades, o meio ambiente e os modelos de desenvolvimento, e discutindo os vários 
sentidos dados ao termo natureza ao longo da evolução das ciências sociais.  
 
Programa: 
Natureza, meio ambiente e o ser humano: conceitos e inter-relações; 
Construção social da natureza; 
As dimensões culturais, sociais e subjetivas da questão ambiental; 
Análise crítica do desenvolvimento sustentável; 
O atual desenho do sistema do capital e a questão ambiental. 
As causas gerais dos problemas socioambientais no capitalismo; 
as mudanças climáticas e o aquecimento global; 
O efeito estufa; 
A questão da água; 
A biodiversidade e o desmatamento da Amazônia; 
Demandas emergentes relacionadas à realidade dos educandos; 
 
Bibliografia: 
BOFF, Leonardo. Ecologia: Grito da terra, grito dos pobres. GMT, 2004. 
ACSELRAD, Henry. Conflitos ambientais no Brasil. Relume-dumara, 2004. 
CAMARGO, Luiz Henrique Ramos de. A ruptura do meio ambiente. Bertrand, 2005. 
DUARTE, Rodrigo Antônio de Paiva. Marx e a natureza em o capital.2ª ed. Loyola, 1986. 
FERREIRA, Leila da Costa. Idéias para uma sociologia da questão ambiental. Annablume, 
2006. 
FLORIANI, Dimas. Conhecimento, meio ambiente e globalização. Juruá, 2004. 
FOSTER, John Bellamy. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. São Paulo: 
Civilização Brasileira, 2005. 
GONÇALVES, Carlos Walter Porto. Os descaminhos do meio ambiente. 5ª ed. Contexto, 
1996. 
GORENDER, Jacob. Gênese e desenvolvimento do capitalismo no campo. Porto Alegre: 
Mercado Aberto. 
LATOUR, Bruno. As políticas da natureza. Florianópolis: EDUSC, 2004. 
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LOWY, Michael. Ecologia e socialismo. São Paulo: Cortez, 2005. 
MORAES, Antonio Carlos Robert. Meio ambiente e ciências sociais. 4ª ed. Annablume, 
2005. 
PICOLO, Fiorelo. O capital e a devastação da Amazônia. São Paulo: Expressão Popular, 
2006. 
PEARCE, Fred. O aquecimento global. São Paulo: Publifolha, 2002. 
VEIGA, José Eli. Meio ambiente e desenvolvimento. São Paulo: SENAC-SP, 2006. 
 

 
���� HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa: Estudo das raízes históricas da educação da antiguidade até o advento dos tempos 
modernos, destacando temas relevantes para a compreensão da educação a atualidade. 
 
Programa: 
 
Bibliografia: 
BORÓN, Atílio, SADER, Emir, GENTILI, Pablo (org.) Pós Neoliberalismo: as políticas 
sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1996.  
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 
CORRAGIO, José L. Propostas do Banco Mundial para a Educação: sentido oculto ou 
problema de concepção? In: TOMMAZI, L de;  WARDE, M. J., HADDAD, S.  (org.) O 
Banco Mundial e as Políticas Educacionais. São Paulo: Cortez Puc-SP: ação educativa, 
1996.  
GADOTTI, Moacir. Concepção Dialética da Educação: um estudo introdutório São Paulo: 
Cortez/Autores Associados, 1987. 
GENTILI, Pablo. Neoliberalismo e Educação: Manual do Usuário. In: SILVA, Tomaz T. 
(org.) Escola S.A. Brasília: CNTE, 1996.  
ROMANELLI, Otaíza O. História da Educação no Brasil (1930-1973).  Petropólis: Vozes, 
1997. 
 
 
���� ECOLOGIA GERAL (68 horas) 
 
Ementa: Definições da Ecologia. História e objeto da ciência ecológica. História e objetivos 
da ecologia filosófica e política. Os dois principais ramos da ciência ecológica: Ecologia das 
populações e estudo dos ecossistemas. As características dos principais ecossistemas 
naturais. Fluxos de energia e cadeias alimentares. Fatores determinantes da dinâmica das 
populações. Capacidade de suporte, curva de Gause. Dinâmica dos sistemas predadores-
presa. Ciclos bio-geoquímicos. Definição, importância e valor da biodiversidade. Estudos de 
agroecossistemas. Análise de riscos ambientais e gestão ambiental na agricultura familiar. 
 
Programa: 
Definições da Ecologia.  
História e objeto da ciência ecológica.  
História e objetivos da ecologia filosófica e política.  
Os dois principais ramos da ciência ecológica: Ecologia das populações e estudo dos 
ecossistemas.  
As características dos principais ecossistemas naturais.  
Fluxos de energia e cadeias alimentares.  
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Fatores determinantes da dinâmica das populações.  
Capacidade de suporte, curva de Gause.  
Dinâmica dos sistemas predadores-presa.  
Ciclos bio-geoquímicos.  
Definição, importância e valor da biodiversidade.  
Estudos de agroecossistemas.  
Análise de riscos ambientais e gestão ambiental na agricultura familiar. 
 
Bibliografia: 
DAJOZ, Roger. Ecologia Geral. Vozes. 1983. 
Hess, A. A. Ecologia e produção agrícola. Ed. Nobel. 
MAC, Neil, et al. Para além da Interdependência. (A relação entre economia mundial e 
ecologia). Ed. Zahar. 1992 ( Bibl NAEA) 
ODUM. E. P. Ecologia.1988. Rio de Janeiro : Ed. Guanabara S.A, 1983. 
 
 
���� SOCIOLOGIA RURAL I – A (68 horas) 

 
Ementa: Estudo do processo de formação da sociedade brasileira a partir do papel 
desempenhado pelo campo. Destaque para compreender o campo como espaço antagônico 
de modelos de desenvolvimento implantados no país. 
 
Programa: 
As oligarquias rurais e os modelos de desenvolvimento implantados no Brasil; 
O campo brasileiro: espaço de projetos  de desenvolvimento; 
A sociedade camponesa no Brasil: formação histórica; 
Os movimentos sociais do campo: gênese e atualidade; 
A sociedade brasileira e os movimentos sociais do campo: 
Tópicos da formação social do campesinato no Brasil; 
Os principais elementos que caracterizam a questão no campo na atualidade brasileira; 
As relações entre cidade e campo; 
Questões atuais da produção no campo: agronegócio, agricultura familiar, agricultura 
ecológica, demandas emergentes.  
 
Bibliografia: 
CHAUÍ, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Perseu 
Abramo, 2000. 
COSTA, Luiz Flávio Carvalho; BRUNO, Regina; MOREIRA, Roberto José (Org.). 
Mundo rural e tempo presente. MAUAD, 1999. 
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala.48ª ed. Global, 2006. 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 3ª ed. São Paulo: Cia das Letras, 
1997. 
JUNIOR, Caio Prado. Formação do Brasil contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: 
Brasiliense, 1996. 
SANTOS, Milton. Brasil: território e sociedade no início do século XXI.  Rio de 
Janeiro: Record, 2001. 
STEDILE, João Pedro (Org.). A questão agrária no Brasil, v.3: programas de reforma 
agraria - 1946-2003. São Paulo: Expressão Popular, 2005. 
______ (Org.). A questão agrária no Brasil, v.5.  São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
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SILVA, José Graziano da. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: 
FECAMP, 1997. 
 
 
���� EDUCAÇÃO DO CAMPO (68 horas) 
 
Ementa: Problematiza, a partir do surgimento dos Movimentos Sociais  de luta organizados  
do campo, as demandas as concepções e princípios para a educação presente no Projeto de 
educação dos trabalhadores, questionando sobre as contradições e possibilidades, tanto das 
propostas de políticas para a formação de educadores, quanto das experiências de 
escolarização e a política pública para o campo.  Tem como objetivo geral propiciar a 
existência de profissionais capazes de influir e efetivar as transformações politico-
pedagógicas que se impõem à escola do campo e na implantação de políticas educacionais 
de 
 
Programa: 
Contexto da Educação no Campo no Brasil - O Campo da Educação do campo  
Histórico da educação do campo  
Concepção de educação, educador  de escola do campo  
Movimentos Sociais de luta pela Educação do Campo  
Estudo das Praticas educativas dos movimentos Sociais de luta pela Terra da Educação do 
Campo . 
Política de Educação e de formação dos Professores do Campo  
Análise sobre a Educação Rural nas Constituições Brasileiras e na Legislação Educacional 
Estudo do PARECER nº 36 e das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 
Escolas do Campo, aprovadas em 2002 pelo Conselho Nacional de Educação. 
 
Bibliografia: 
ARROYO, M. A educação básica e o movimento social do campo. In: FERNANDES, 
Bernardo MANÇANO, B.; Arroyo, M. Por uma educação básica do campo: a educação 
Básica e o movimento social do Campo. V.2.Brasília, 1999. 
______. Paulo Freire e o Projeto popular para o Brasil. Coleção dos Lutadores do povo, 
Paulo Freire um Educador do Povo. São Paulo: MST, 2002. 
BRASIL.CNE/CEB. Resolução CEB nº 01, 2002. Institui Diretrizes Operacionais para a 
Educação do campo.Brasília, DF, 03 de Abril de 2002.  
______. Conselho Nacional de Educação. Parecer CEB n.3, 2001. Parecer das Diretrizes 
Operacionais para a Educação nas Escolas do campo. Brasília, DF, 2001.  
 CNDRS. Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável. 2ª. Versão do PNDRS, 
Brasília, DF, 2002. 
CAPRILES, René. Makarenko : O Nascimento da Pedagogia Socialista. São Paulo: 
Scipione, 1989. 
CALDART, Roseli Salete . A escola do campo em movimento. In Projeto Popular e Escolas 
do Campo Brasília, DF: Articulação Nacional por uma Educação Básica do Campo, v 1. 
Brasília: CNBB,MST, UNICEF e UNB, 2001. 
______. Pedagogia do Movimento Sem Terra: Escola é mais do que escola. Petrópolis: 
Vozes,2000. 
______. Educação em Movimento: formação de educadores e educadoras do MST. 
Petrópolis: Vozes,1997 
FERNANDES, Bernardo Mançano. A Formação do MST no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
2000. 
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KOLLIING, Edgar, Nery, MOLINA, Monica Castagna (orgs). Por uma educação básica do 
Campo. V.1. Brasília, 1999. 
 
 
���� MATEMÁTICA GERAL I (68 horas) 
 
Ementa: Visa apresentar um primeiro contato com o rigor matemático, ensinar os alunos a 
demonstrar proposições simples, de modo rigoroso e coerentemente redigido, a partir de 
conceitos desenvolvidos no ensino médio. Devem ser introduzidas apenas noções básicas de 
lógica e conjuntos, além de princípio de indução, conjuntos de números (naturais, inteiros, 
racionais, reais e complexos), seqüências reais e noções básicas de combinatória. 
 
Programa: 
 
 

Bibliografia: 
 
���� INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA HISTÓRIA (68 horas) 
 
Ementa: 
O conhecimento científico e a prática historiográfica: séculos XIX e XX. A história como 
ciência. Principais correntes historiográficas contemporâneas. As principais correntes 
historiográficas brasileiras. 
 
Programa: 
 
 

Bibliografia: 
 
���� INTRODUÇÃO À GEOGRAFIA (68 horas) 
 
Ementa:Analisar o desenvolvimento do pensamento geográfico, inclusive no Brasil; 
Enfatizar a relação entre as formulações analisadas, o contexto histórico que as engendrou e 
a fundamentação filosófica que as embasa; Discutir as perspectivas atuais da Geografia. 
 
Programa: 
Os grandes traços da história do pensamento geográfico e a importância do estudo do  
passado. 
O pensamento geográfico disperso. A Geografia da Antigüidade e da Idade Média. O 
renascimento e a ciência moderna. 
A Geografia do século XIX: Humboldt e Ritter. 
O desenvolvimento da Geografia Física. 
Ratzel e a Geografia Humana 
A Geografia na primeira metade do século XX. 
A polêmica determinismo-possibilismo. 
A diferenciação de áreas e o enfoque regional. 
A Geografia Ecológica. 
A Geografia Cultural. 
A Geografia tradicional no Brasil. 
A crítica da Geografia tradicional e o movimento de renovação da Geografia. 
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A Geografia Crítica. 
Perspectivas atuais da Geografia, inclusive no Brasil. 
 
Bibliografia: 
 
ANDRADE, Manoel Correia de Geografia, ciência da sociedade: uma introdução à análise 
do pensamento geográfico. São Paulo, Atlas, 1987. 
CLAVAL, Paul. Evolution de la Geografia Humana. Barcelona, Oikos-Tau, 1974. 
ESTÉBANEZ, JOSÉ. Tendências y problemática actual de la Geografia. Madrid, Ancel, 
1982. 
JOHNSTON, R. J. Geografia e geógrafos: a Geografia Humana anglo-americano desde 
1945. São Paulo, Difel, 1986. 
MONTEIRO, Carlos Augusto de Figueiredo. A Geografia no Brasil (1934-1977): avaliação 
e tendências. São Paulo, IGEOG/USP, 1980. 
MORAES, Antonio Carlos Robert. Geografia: pequena história crítica. São Paulo, 
HUCITEC, 1981. 
MOREIRA, Ruy. O que é Geografia. 8o ed., São Paulo, Brasiliense, 1987. 
PETRONE, P. Geografia humana, In História das Ciências no Brasil. 3 vols., São Paulo, 
EDUSP/EPU/CNPq, 1981. 
QUAINI, Massimo. A construção da Geografia Humana. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1983. 
SANTOS, Milton. Por uma Geografia Nova. São Paulo, HUCITEC, 1978. 
SODRÉ, N. W. Introdução à Geografia: Geografia e ideologia. Petrópolis, Vozes, 1974. 
 
 
���� QUÍMICA GERAL I (68 horas) 
 
 

Estrutura atômica; tabela periódica; interações químicas; estados físicos da matéria; 
estado dispersos da matéria; reações químicas: aspectos qualitativos e quantitativos.  
 
Objetivos  
Caracterizar a matéria e suas propriedades. Interpretar, qualitativamente e 
quantitativamente, uma reação química 

Ementa:  

Caracterização da teoria atômica e dos estados da matéria. Estudo de ligações químicas, da 
estrutura molecular, da polaridade e forças, de soluções e do processo de oxi-redução. 
Análise de estequiometria e de funções químicas. 

Bibliografia: 
BRADY, J.E. e HUMISTON, G.E.; Química Geral. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livros 
Técnicos e Científicos Editora S.A.; Vols. 1 e 2; 1989  
BUENO, W. et alli.; Química Geral. São Paulo. Editora McGraw-Hill do Brasil 
LTDA., 1978  
KOTZ., J.C. and PURCELL, K.F.; Chemistry & Chemical Reacitivity. 2ª ed. Orlando-
Florida Saunders College Publishing, 1991.  
MAHAN, B.H. Química: um curso universitário. 2ª ed. São Paulo. Editora Edgard 
Blucher LTDA, 1978.  
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MOELLER, T. et alli; Chemistry with Inorganic Qualitative Analysis. Orlando-Florida. 
Harcourt Brace Jovanivich, Publishers; 1984.  
PIMENTEL, G.C.; Química: um tratamento moderno. São Paulo. Editora Edgard 
Blucher LTDA. Vols.1 e 2; 1974.  

QUAGLIANO, J.V. e VALLARINO, L.M. Química. 3
a 

ed. Rio de janeiro: Editora 
Guanabara Dois, 1985.  
RUSSEL, J.B. Química Geral. 2ª ed. São Paulo. McGraw-Hill do Brasil LTDA. 1982. 
 

 

���� FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I. (68 horas) 
 

Ementa:  
Introduzem-se conceitos de: Cinemática, Dinâmica, Gravitação, Momento Angular e 
Energia, Teoria Cinética dos Gases, Eletrostática, Eletromagnetismo, Movimento 
Ondulatório da Luz.  

Bibliografia Principal:  

HALLIDAY. D. e RESNICK, R. - "Física" - Livros Técnicos e Científicos. Ed. S.A. - 1982 
- vols. 1, 2 e 3.  
OREAR, J. - "Fundamentos da Física" - Livros Técnicos e Científicos, Ed. S.A. - 1981.  
OKUNO, E.; CALDAS, I.L.; CHOW, C. - "Física para Ciência Biológicas e Biomédicas - 
Harbra - Harper e Row do Brasil, 1982.  
ALVARENGA, B. e MÁXIMO, A. - "Curso de Física" - Ed. Harbra 1981.  
 
 
���� CULTURA CORPORAL (68 horas) 
 
Ementa: Estudo da cultura corporal a partir de sua consideração em processos educacionais 
de formação humana através de atividades corporais - jogos, brincadeiras, danças, ginástica, 
esporte, capoeira, entre outras - entendidas  enquanto atividades da cultura que adquirem 
sentido e significado em determinados contextos históricos. 
 
Programa: 
conceito de cultura; conceito de cultura corporal e os elementos que a constituem. (esporte, 
jogo, dança, ginástica e lutas); o planejamento, a elaboração e a construção de parques de 
lazer nos assentamentos; os aspectos históricos, técnicos e conceituais da dança; da 
ginástica; do esporte; da capoeira. 
 
Bibliografia: 
ANDRÉ, M. & LUDKE, M. Pesquisa em Educação: abordagens qualitativas. São Paulo: 
EPU, 1986. 
BERBEL, Neusi A. N. Metodologia da Problematização: uma alternativa metodológica 
apropriada para o ensino superior. In: Semina. V. 16, n. 02, Ed. Especial, p.9-19, out. 1995.  
BOGO, Ademar.  O MST e  a Cultura.  Caderno de Formação No.  34.  São Paulo: ANCA,  
2000. 
CALDART,  R. Educação em Movimento. Petrópolis/Rio de Janeiro: Vozes, 1797 
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CASAGRANDE, Nair. O processo de trabalho pedagógico no MST: contradições e 
superações no campo da cultura corporal. 2001. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) 
– Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do Ensino de Educação Física. São Paulo: 
Cortez Editora, 1992. 
ESCOBAR, M. O. Cultura Corporal na escola: tarefas da Educação Física. Motrivivência, 
Florianópolis, 07 (08), 91-100, Dez. 1995. 
GRAMSCI, A. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1979, 3ª .  
TAFFAREL, C. N. Z.  A formação do profissional da educação: o processo de trabalho 
pedagógico e o trato com o conhecimento no curso de Educação Física. 1993, Tese ( 
Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas, 
Campinas. 
______  Da Educação Física como disciplina escolar que tem como objeto de estudo as 
diversas manifestações da cultura corporal.  Recife, No Prelo, 1999. 
 
 
 
 

NÚCLEO DE ESTUDOS BÁSICOS PEDAGÓGICOS 
 

 
 

����ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA (68 horas) 
 
Ementa: Estudo e análise do sistema educacional brasileiro nos seus diversos níveis 
modalidades considerando os aspectos administrativos didáticos e financeiros. As políticas 
públicas no Brasil 

 
Programa: 
Contexto histórico (sócio-econômico e político) e os fatores que influenciaram as 
contradições e limites presentes no processo de constituição da Política Educacional do 
Brasil. 
Estudo da legislação educacional – Constituição de 1988 – LDB – PNE. 
Políticas de Estado e Políticas de Governo. 
A educação como campo social de disputa hegemônica: compreensão do papel da educação 
no processo social – Função social dos sistemas educativos diante das novas formas 
assumidas pelas relações sociais de produção no contexto de crise do modelo que sustentou 
por mais de cinqüenta anos (a partir dos anos 1980). 
Análise do papel/da influência dos Organismos Internacionais e Bancos Multilaterais, na 
definição da política educacional brasileira (Fundo Monetário Internacional, Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento). 
Análise das políticas educacionais em curso no País hoje: contradições e possibilidades. 
A centralidade na Educação Básica: Ensino Fundamental e Médio: a criação do Sistema de 
Educação na história brasileira: Sistema Nacional de Educação: organização e 
funcionamento nas três esferas: Nacional, Estadual e Municipal; regime de colaboração 
entre os entes federados. 
Financiamento da Educação: Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 
Valorização do Magistério (FUNDEF) e Fundo de Educação Básica (FUNDEB); os fundos 
públicos destinados à educação. 
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Políticas de Educação Básica de iniciativa dos Movimentos Sociais e Entidades Sindicais 
em curso no Brasil. 
Centralidade na Educação de Jovens e Adultos: retomada histórica dos processos de 
Educação de Jovens e Adultos no Brasil (1950-1960 até hoje). A relação da educação de 
Jovens e Adultos com a Educação Popular. Fundamentos legais que possibilitam o 
desenvolvimento da EJA, na legislação brasileira. Socialização de práticas de EJA 
desenvolvidas pelos Movimentos Sociais e Entidades. 

 
Bibliografia: 
FRIGOTTO, Gaudêncio e CIAVATTA, Maria(Org.). Ensino Médio: ciência, cultura e 
trabalho. Brasília/DF: MEC/CEMTEC, 2004. 
FRIGOTTO, Gaudêncio. Educação e a crise do capitalismo real. São Paulo/SP: 
Cortez, 2003. 
GERMANO, José Wilingtoon. Estado Militar e Educação no Brasil (1964-1985). 
Cortez, 1994. 
OLIVEIRA, Dalila Andrade. Educação Básica: Gestão do trabalho e da pobreza. Rio 
de Janeiro/RJ: Vozes, 2000. 
SAVIANI, Dermeval. A nova lei da educação: trajetória, limites e perspectivas. 
Autores Associados, 1997. 
___________. Educação Brasileira: estrutura e sistema. São Paulo/SP: Cortez, 1987. 
TONET, Ivo. Educação, Cidadania e Emancipação Humana. Ijui/RS: Unijuí, 2005. 
 
 
���� PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa: 
O conhecimento psicológico e suas relações com a educação. Principais correntes da 
Psicologia contemporânea e suas aplicações educacionais. O enfoque construtivista, suas 
vertentes e contribuições ao trabalho escolar. Estudo das diferentes abordagens em 
Psicologia sobre o desenvolvimento e a aprendizagem, destacando a construção histórica 
nos seus conceitos básicos e as questões nucleares relacionadas aos contextos de função do 
homem. 
 
Programa: 
1.   A PSICOLOGIA E A EDUCAÇÃO  
1.1. A produção do conhecimento na Psicologia: perspectiva histórica; tendências atuais  
1.2. As relações entre a Psicologia e a Pedagogia  
1.3. A Psicologia da Educação: concepções; objeto; conteúdos  
2.   PRINCIPAIS CORRENTES DA PSICOLOGIA E SUAS APLICAÇÕES 
EDUCACIONAIS  
2.1. Behaviorismo  
2.2. Gestalt  
2.3. Psicanálise  
2.4. Humanismo  
2.5. Construtivismo  
2.6. Sócio-interacionismo 
3.  O CONSTRUTIVISMO INTERACIONISTA DE JEAN PIAGET  
 3.1. Bases epistemológicas e conceitos fundamentais  
3.2. Processo de construção das estruturas cognitivas  
3.3. Faseologia do desenvolvimento e suas implicações educacionais  
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3.4. Principais críticas à teoria  
 4. PERSPECTIVAS ATUAIS QUANTO ÀS APLICAÇÕES DA PSICOLOGIA À 
EDUCAÇÃO 
Bibliografia: 
COLL, César et alli (Org.).  Psicologia da Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
DOLLE, Jean-Marie. Para Compreender Jean Piaget . Petrópolis: Vozes, 1983. 
FERREIRO, Emília. Reflexões sobre Alfabetização. São Paulo: Cortez, 1986. 
____________. Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez, 1990 
____________& TEBEROSKY, Ana. Psicogênese da Língua Escrita. Porto Alegre: Artes 
Médicas,1985 
FLAVELL, J. A Psicologia do Desenvolvimento de Jean Piaget. São Paulo: Pioneira, 1975. 
FREITAG, Bárbara. Sociedade e Consciência: um estudo piegetiano na favela e na escola. 
São Paulo: Cortez, 1984.  
FURTH, Hans. Conhecimento como Desejo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995. 
KAMII, Constance. A Teoria de Piaget e a Educação Pré-escolar. Lisboa: Instituto Piaget, 
1987. 
KRAMER, Sônia  & SOUZA, Solange. O Debate Piaget / Vygotsky  e as Políticas 
Educacionais. In: Cadernos  de Pesquisa. São 
      Paulo, Fundação Carlos Chagas, 
LURIA, A R.; LEONTIEV,  A N. & VYGOTSKY, L.  Psicologia e Pedagogia . Lisboa: 
Estampa, 19.. 
LA TAILLE, Y de; OLIVEIRA, Marta Kohl  &  DANTAS, Heloísa.  Piaget,  Vygotsky, 
Wallon. São Paulo: Summus, 1992 PIAGET, Jean. Seis Estudos de Psicologia.. Rio de 
Janeiro: Forense, 1978.  
___________. O Nascimento da Inteligência na Criança. Rio: Zahar, 1985  
___________. A Representação do Mundo na Criança. Rio: Zahar, 1987. 
___________. A Construção do Real na Criança. São Paulo: Ática, 1996.  
___________. &  INHELDER, Barbel.  A Psicologia da Criança.  São Paulo:  Difel, 1982. 
VYGOTSKY, Lev. Linguagem, Desenvolvimento e Aprendizagem. São Paulo: Edusp, 
1988. 
 
���� EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (68 horas) 
 
Ementa: Estudo da educação de jovens e adultos nas suas dimensões sociais, econômicas e 
políticas, vinculando suas concepções e práticas educativas ao contexto da América Latina, 
em geral, e brasileiro, em particular. 
 
Programa: 
Evolução da concepção de educação de adultos  
-Educação de adultos na América Latina  
-Educação de adultos no Brasil  
- Influência do modelo político de Paulo Freire  
- Propostas de educação de adultos 
 
Bibliografia: 
DI PIERRO, Maria Clara Educação de Jovens e Adultos no Brasil. Em Aberto. No. 56 
Brasília, MEC.  
FREIRE, Paulo & SHOR, I. Medo e ousadia: o cotidiano do professor. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1986.  
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FRIGOTTO, G. Educação e formação humana: ajuste neoconservador à alternativa 
democrática. In: GENTILI e SILVA (orgs.). Neoliberalismo, qualidade total e educação. 
Petrópolis: Vozes,  1994  
GADOTTI, Moacir & TORRES, C. A Educação Popular: utopia latino-americana. São 
Paulo: Cortez, 1994. 
MALGLAIVE, G. Ensinar Adultos.   Porto: Porto Editora, 1995.  
MUCHIELLI, Roger. A Formação de Adultos. São Paulo: Martins Fontes, 1980 
PAIVA, Vanilda. Anos 90: as novas tarefas da educação de adultos na América Latina. 
Cadernos de Pesquisa No. 89, 1994.  
PINTO, Álvaro V. Sete lições sobre educação de adultos.  São Paulo: Cortez, 1982. 
WERTHEIN, Jorge. Educação de Adultos na América Latina.  Campinas: Papirus, 1985. 
 
���� DIDÁTICA (68 horas) 
 
Ementa: Analisa as relações entre sociedade / educação / escola /. Enfoca Prática 
Pedagógica Escolar enquanto prática social específica. Discute a importância dos 
fundamentos sócios-políticos-epistemológicos da Didática na formação do(a) profissional 
professor(a) e na construção da identidade docente. Aborda as relações dialéticas 
fundamentais do processo de trabalho docente: sujeito/objeto; teoria/prática; conteúdo/ 
forma; ensino/aprendizagem; conhecimento/conhecer; sucesso/fracasso; professor/aluno. 
Estuda a organização da dinâmica da Prática Pedagógica: o processo de planejamento. 
 
Programa:  
MÓDULO I  
Fundamentos epistemológicos e socio-políticos da Didática e as princiopais relações no 
processo de trabalho docente.  
A realidade escolar brasileira/baiana e análise dos limites e alcances na relação entre o 
ensinar e o aprender.  
A Didática e seu objeto de estudo  
As funções da Didática nas tendências pedagógicas ao longo da história: as teorias liberais e 
teorias críticas da educação.  
Didática instrumental X Didática multireferencial: duas concepções em conflito.  
Teorias de aprendizagem e a mediação do professor.  
Perspectivas críticas da Didática:  
Didática multireferencial;  
Didática e interdisciplinaridade;  
Socioconstrutivismo e Didática.  
A sala de aula e as relações fundamentais do processo de trabalho docente: conteúdo/forma; 
teoria/prática, professor/aluno; aluno/aluno; ensinar/aprender; sujeito/objeto de 
conhecimento; acesso à escola/ permanência; sucesso/fracasso escolar.  
MÓDULO II  
OLHAR CRÍTICO SOBRE O CONTEXTO EDUCATIVO  
Noções gerais de metodologia da pesquisa (escolha de objeto de estudo; problemática; 
técnicas de coleta e análise de dados).  
Diagnóstico de instituições de ensino alternativas.  
Diagnóstico de instituições escolares da rede oficial de ensino (de 5a à 8a séries e de nível 
médio).  
Elaboração de projeto de intervenção pedagógica.  
MÓDULO III  
ELEMENTOS TÉCNICO-PEDAGÓGICOS NA FORMAÇÃO DO EDUCADOR  
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O contexto da sala de aula e a organização das condições de aprendizagem.  
O processo do planejamento de ensino numa perspectiva crítica.  
Tipologia e etapas do planejamento.  
Planejamento interdisciplinar.  
Dimensões e componentes didáticos do planejamento: a desmistificação da concepção 
formalista de planejamento.  
Formulação de objetivos de ensino-aprendizagem;  
Seleção e organização de conteúdos / o que fazer com os livros didáticos?  
Métodos e técnicas pedagógicas (diferenciação conceitual; repertório e laboratório de 
técnicas pedagógicas). 
Recursos didáticos (para que servem? Como e quando utilizá-los)  
Educação e Novas Tecnologias da Comunicação e Informação  .  
Avaliação da aprendizagem ( perspectiva classíficatória x perspectiva emancipatória de 
avaliação).  
A prática pedagógica no processo de ação-reflexão-ação: a práxis. 
 
Bibliografia: 
ALMEIDA, C.L.S. de. Leitura de grupo e possibilidades metodológicas. Revista de 
educação – AEC, ano 23, n. 90, jan/mar, 1994.   
ALVES, Rubem. O preparo do educador. In: O educador vida e morte, 6a edição, Rio de 
Janeiro: Graal, 1985.   
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo, Cortez, 1996.   
APPLE, M.W. Educação e poder. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989.   
CANDAU, Vera Maria. A didática em Questão. Petrópolis. Ed. Vozes: 1984.   
CANDAU, Vera Maria. Rumo a uma nova Didática. Petrópolis: Vozes, 1987.   
CASTELLANI, L. Educação física no Brasil: a história que não se conta. Campinas: 
Papirus, 1988.   
CUNHA, M.I. O bom professor e sua prática. São Paulo: Papirus, 1989.   
COMENIUS. Didática Magna. São Paulo: Martins Fontes, 1997.   
COLETIVO DE AUTORES. Metodologia do ensino de educação física. São Paulo, Cortez, 
1992.  
D’ÁVILA, C. M. Ensinar e aprender: do universal ao único. In Revista da 
FAEEBA/Universidade do Estado da Bahia, Faculdade de Educação, Ano 1 (jan/jun 1992), 
n.02.   
ELIAS, M. C. Célestin Freinet. Uma pedagogia de atividade e cooperacão. 3a edição. 
Petrópolis: Vozes, 1999.   
ELZIRIK, M. F. E COMERLATO, D. A escola invisível: jogos de poder, saber, verdade, 
Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1995.   
ENGUITA, M. F. A face oculta da escola: educação e trabalho no capitalismo. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1989.   
FAZENDA, Ivani Arantes. Interdisciplinaridade: história, teoria e pesquisa. São Paulo: 
Papirus, 1995, 2a edição.   
FERREIRA, O. M. e SILVA JUNIOR, P. D. Recursos áudio-visuais no processo ensino-
aprendizagem. São Paulo: EPU, 1986.   
FORQUIM, J. C. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento 
escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993.   
FRANCHI, E. P. (org.) A causa dos professores. Campinas, SP: Papirus, 1995.   
FREIRE, João Batista. Educação de corpo inteiro. São Paulo Scipione, 1999.   
FREIRE, PAULO. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2000   
FREIRE, PAULO.  Educação de corpo inteiro. São Paulo: Scipione: 1989.   
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FREIRE, PAULO. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1969.   
FREITAG, Bárbara (et al.). O livro didático em questão. São Paulo: Cortes, 1989.   
FURLANI, L.M. Autoridade do professor: meta, mito ou nada disso? São Paulo: Cortez, 
1991.   
GENTILI, P.ª E SILVA, T. T. (org.) Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões 
críticas. 3a ed., Petrópolis: Vozes, 1995.   
GENTILI, P. A (org.) Pedagogia da exclusão. Petrópolis: Vozes, 1992.   
GIROUX, H. Escola crítica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1987.   
GROSSI, Ester et al. (org.) Construtivismo Pós-piagetiano. Petrópolis: Ed. Vozes, 1993.   
GUARNIERI, M. R. et al. (org.) Aprendendo a ensinar. O caminho nada suave da 
docência. São Paulo: Cortez Editora, 2000.   
HOFFMANN, J. Avaliação, mito e desafio: uma perspectiva construtivista, 12 ed. Porto 
Alegre: Educação e realidade, 1994.   
HOFFMANN, J. Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré-escola à 
universidade. 4a ed. Porto Alegre: Educação e realidade, 1994.   
LA TAILLE, Yves de et al. Piaget, Vygotsky, Wallon: teorias psicogenéticas em discussão. 
São Paulo: Summus, 10a edição,1992.   
LIBÂNEO, José Carlos. Democratização da escola pública. São Paulo: Loyola, 1986.   
LIBÂNEO, José Carlos. Didática. São Paulo: Cortez, 1990.   
LUCK, Heloísa. Pedagogia interdisciplinar. Fundamentos teórico-metodológicos. 7a edição. 
São Paulo: Vozes, 1994.   
LUCKESI, Cipriano. Prática docente e avaliação. R.J: ABT, 1990 (Série Estudos e 
Pesquisas, No. 44).   
LUCKESI, Cipriano. Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1996.  
MARTINS, Pura Lúcia. Didática teórica, Didática prática. São Paulo: Loyola, 1986.   
MATUI, Jiron. Construtivismo. Teoria construtivista sócio-histórica aplicada ao ensino. 
São Paulo: Moderna. 1996.   
MELO, Guiomar Namo. Magistério de 1o grau: da competência técnica ao compromisso 
político. São Paulo: Cortez. 1985.   
MENEGOLLA, M.I. e SANTANA, J.M. Por que planejar? Como planejar? Petrópolis: 
Vozes, 1992.   
MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: 
EPU, 1986.    
MORAIS, Régis de. Sala de aula: que espaço é esse? São Paulo: Papirus, 1996.   
MOREIRA, A.F.B. Conhecimento educacional e formação do professor. Campinas, SP. 
Papirus, 1994.   
MOREIRA, Marco Antônio. Ensino e aprendizagem: enfoques teóricos. São Paulo: Moraes, 
1990, 3a edição.   
PRETTO, Nelson de Luca .   Uma escola sem/com futuro, Campinas, SP: Papirus, 1996.   
VEIGA, Ilma Passos  (org).  Didática: o ensino e suas relações,  Campinas, SP:  Papirus, 
1996.  
OLIVEIRA, Maria Rita. A reconstrução da didática. São Paulo: Papirus, 1992.   
OLIVEIRA, Maria Rita. Didática: ruptura, compromisso e pesquisa. SP:Papirus, 1993.   
PICONEZ, S.C.B. (coord) A prática de ensino e o estágio supervisionado. São Paulo: 
Papirus , 1994.   
PIMENTA, S. G. (coord.) et al. Pedagogia, ciência da educação? São Paulo: Cortez 
Editora, 1998.   
REGO, T. C. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da educação.  Petrópolis: 
Vozes, 1995.   
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RIBEIRO, M.L. História da educação brasileira e organização escolar. São Paulo: Cortez, 
1989.   
RONCA, Antonio Carlos Caruso. Técnicas pedagógicas. Domesticação ou desafio à 
participação? Petrópolis: Vozes, 1986, 5a edição.   
SAVIANI, Dermeval. A pedagogia histórico crítica. S.P.: Cortez, 1990.   
SILVA, T.T. O que produz e o que reproduz em educação: ensaios de sociologia da 
educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992.   
SNYDERS, George. Alunos felizes. 2a edição. São Paulo: Paz e Terra, 1996.   
TAFFAREL, C. e outros. Metodologia do ensino de educação física, São Paulo: Cortez, 
1993.   
TURRA, Clódia et al. Planejamento de ensino e avaliação. 11a edição. Porto Alegre: Sagra, 
1990.   
VYGOTSKY, L.S. Pensamento e Linguagem. São Paulo: Ed. Martins Fontes. 1987.   
VEIGA, Ilma Passos. A prática pedagógica do professor de Didática. São Paulo: Papirus. 
1990.   
VEIGA, Ilma Passos. Repensando a didática. São Paulo: Papirus. 1987.   
WACHOVICZ, Lilian Ana. O método dialético na didática. São Paulo: Papirus. 1989. 
 
 
����ALFABETIZAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa: 
Estudo teórico-prático referente ao processo de alfabetização, considerando concepções, 
sujeitos nele referidos, objeto de aprendizagem / ensino e princípios básicos. 
  
Bibliografia: 
 
 
���� EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS CONTEMPORÂNEAS – (68 horas) 
 
Ementa: Utilização das novas tecnologias no processo ensino-aprendizagem. Enfoque 
teórico-prático sobre o uso do computador e da tecnologia digital na educação, bem como as 
implicações pedagógicas e sociais desse uso. Elaboração de material audiovisual. 
 
Programa:  
CONJUNTO TEÓRICO  
Educação, comunicação, tecnologia: significado e abrangência  
Desenvolvimento das tecnologias de comunicação: dos primeiros computadores às redes de 
comunicação  
Informatização da sociedade planetária – Globalização  
O início da microinformática no Brasil – Evolução do mercado nacional de informática  
A informática na educação  
Análise de softwares educativos – A filosofia LOGO  
Projeto de educação à distância e redes  
A Internet, a sociedade contemporânea e os novos recursos da comunicação: o papel da 
educação  
A Internet no mundo e no Brasil  
 
CONJUNTO PRÁTICO  
Usando computadores: hardwares e softwares  



 
  

 

   
 
 

79 

 

Os principais programas e seus possíveis usos na Educação  
Programas de Editoração  
Preparação de Imagens e Textos  
Softwares de Ambiente de Rede  
Navegando na Internet  
Correio Eletrônico  
Construção de Websites 
 
 
Bibliografia: 
 
BABIN, Pierre e Kouloumdjian, Marie-France Os Novos Modos de Compreender - a 
geração do audiovisual e do computador, (título original: Les Nouveaux modes de 
comprendre, Paris: Éditions du Centurion, 1983) tradução Maria Cecília Oliveira Marques, 
São Paulo: Paulinas, 1989.  
BAKHTIN, M . Marxismo e filosofia da linguagem. 2 ed. Tradução: Michel Lahud e Yara F. 
Vieira. São Paulo: HUCITEC, 1981.  
CARRAHER, David W. (1992). A aprendizagem de conceitos matemáticos com auxílio do 
computador. Em ALENCAR, E.S. (Org.) Novas contribuições da psicologia aos processos 
de ensino e aprendizagem. São Paulo. Cortez Editorial.  
CYSNEIROS, Paulo G. Pedagogia Logo. Mimeo, 1991.  
FADUL, Anamaria(org.) Novas Tecnologias de Comunicação - impactos políticos, culturais 
e sócio-econômicos, São Paulo: Summus e INTERCOM, 1986. 
FUSARI, Maria Felisminda de R. e F. Meios de Comunicação na formação de Professores - 
Televisão e vídeo em questão, São Paulo: FEUSP, tese de doutoramento, 1990. 
MARQUES, Cristina P.C & Outros. (1986). Computador e ensino: uma aplicação à língua 
portuguesa. São Paulo - SP, Editora Ática. 
SANTOS, Milton. Técnica, espaço tempo: globalização e meio técnico-científico 
informacional. São Paulo: Hucitec, 3ª edição, 1997. 
 
 
���� HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa: 
Estudo das raízes históricas da educação da antiguidade até o advento dos tempos modernos, 
destacando temas relevantes para a compreensão da educação na atualidade. 
 
Programa: 
 
Bibliografia: 
 
ARANHA, Maria Lúcia. História da Educação. São Paulo:Moderna, 1989  

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro:Guanabara, 1981  

CARNOY, Martin. Educação, Economia e Estado; base e superestrutura, relações e 

mediações. São Paulo:Cortez, 1987  

GAL, Roger. História da Educação. São Paulo: Martins Fontes, 1989  

GILES, T. R. História da Educação. São Paulo:EPU, 1987  
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LOPES, Eliane Marta. Perspectivas Históricas da Educação.  São Paulo:Ática, 1989  

MARROU, H.I. História da Educação na Antiguidade. São Paulo:Ed. USP, 1973  

ROSA, Maria da Glória  História da Educação através de textos. São Paulo:Cultrix, s/d.  

 
 
 
���� INTRODUÇÃO À GESTÃO DA EDUCAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa: Objetivo e lógica de trabalho do eixo: preparação para atuação na educação dos 
sujeitos da Educação Básica (especialmente anos finais do ensino fundamental e ensino 
médio), para a construção do projeto político-pedagógico e para a organização escolar e do 
trabalho pedagógico nas escolas do campo vinculado as práticas pedagógicas, tendo a escola 
do campo como objeto de estudo. 
 
Programa: 
Concepção de escola e da sua tarefa específica no projeto educativo dos sujeitos do campo.  
Constituição histórica da Educação do Campo como prática social e categoria teórica. 
Questões do debate atual sobre Educação do Campo. 
Educação do Campo: política pública e projeto político-pedagógico. 
Educação do Campo, Movimentos Sociais e Estado. 
Relação entre projeto de campo, projeto de educação e seus sujeitos. 
Lugar da escola no projeto de campo. 
Lugar da escola no projeto político-pedagógico da Educação do Campo. 
Educação Básica para os sujeitos do campo. 
Análise de projetos e práticas de escolas do campo. 
Desenho organizativo e pedagógico de uma escola do campo.  
Socialização e análise de práticas desenvolvidas pelos estudantes em escolas de educação 
básica.  
Bibliografia: 
 
ARROYO, Miguel, FERNANDES, Bernardo Mançano. Por uma educação básica do 
campo: a educação básica e o movimento social no campo. V.2. Brasília, 1999. 
ARROYO, Miguel, CALDART, Roseli Salete e MOLINA, Mônica Castagna (orgs) Por 
uma Educação do Campo. Petrópolis: Vozes, 2004. 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. O trabalho de saber: cultura camponesa e escola rural. São 
Paulo: FTD, 1990. 
BENJAMIN, César, CALDART, Roseli Salete. Por uma educação básica do campo: projeto 
popular e escolas do campo. V.3. Brasília, 1999. 
CALAZANS, Maria Julieta Costa. Para compreender a educação do Estado no meio rural – 
traços de uma trajetória. In.: THERRIEN, Jacques e DAMASCENO, Maria Nobre (coords) 
Educação e escola no campo. Campinas: Papirus, 1993, pág. 15-40. 
CALDART, Roseli Salete. Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico da 
Educação do Campo. Coleção Por Uma Educação do Campo, nº 05, Brasília, 2004. 
KOLLING, Edgar, Nery, MOLINA, Mônica Castagna (Orgs). Por uma educação básica do 
campo. V.1. Brasília, 1999. 
KOLLING, Edgar Jorge, CERIOLI, Paulo Ricardo e CALDART, Roseli Salete (orgs). 
Educação do Campo: Identidade e Políticas Públicas. V. 4. Brasília, 2002. 
MOLINA, Mônica Castagna (org.) Educação do Campo e Pesquisa. Questões para reflexão. 
Brasília: Ministério do Desenvolvimento Agrário, 2006. 
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                          NÚCLEO DE ESTUDOS INTEGRADORES 

 
 

 
���� SEMINÁRIOS INTEGRADORES I (68 horas) 
 
Ementa: Assegurar a discussão dos complexos temáticos com seus respectivos fenômenos 
sociais e estrutura e funcionamento do curso nos tempos escola e comunidade. Promover a 
articulação do conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, enriquecendo a 
construção das pesquisas e pratica pedagógica e do TCC. 
 
Programa:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA / TERRA 
Fenomeno Social - O homem e o trabalho na terra como fenômenos determinados por 
múltiplas relações à uma série de fenômenos análogos, enraizados na vida social:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 
Fenômeno Social - A terra e o trabalho do homem como processo de produção material e 
social da vida. 
SER HUMANO E AS RELAÇÕES COM SOCIEDADE 
Fenômeno Social - A terra, o trabalho do homem e sua produção – determinantes das 
relações sociais e cultura 
SER HUMANO E EDUCAÇÃO 
A necessidade de apropriação da cultura humana historicamente construída. 
 
Bibliografia: 
FREITAS, L C de. Projeto histórico, Ciência Pedagógica e ‘Didática’. In: Educação e 
Sociedade, Ano IX, n. 27; São Paulo: Cortez, 1987. 
________, L. C. de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 
Campinas/SP: Papirus, 1995. 
________, L. C. de.  Projeto Histórico, Ciência Pedagógica e “Didática”. Revista 
Educação e Sociedade, setembro, 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
FRIGOTTO, G. (org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final de Século. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 
________. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. 
KOSIK, K. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
PISTRAK, M. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
 
 
���� SEMINÁRIOS INTEGRADORES II (68 horas) 
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Ementa: Assegurar a discussão dos complexos temáticos com seus respectivos fenômenos 
sociais e estrutura e funcionamento do curso nos tempos escola e comunidade. Promover a 
articulação do conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, enriquecendo a 
construção das pesquisas e pratica pedagógica e do TCC. 
 
Programa:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA / TERRA 
Fenomeno Social - O homem e o trabalho na terra como fenômenos determinados por 
múltiplas relações à uma série de fenômenos análogos, enraizados na vida social:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 
Fenômeno Social - A terra e o trabalho do homem como processo de produção material e 
social da vida. 
SER HUMANO E AS RELAÇÕES COM SOCIEDADE 
Fenômeno Social - A terra, o trabalho do homem e sua produção – determinantes das 
relações sociais e cultura 
SER HUMANO E EDUCAÇÃO 
A necessidade de apropriação da cultura humana historicamente construída. 
 
Bibliografia: 
FREITAS, L C de. Projeto histórico, Ciência Pedagógica e ‘Didática’. In: Educação e 
Sociedade, Ano IX, n. 27; São Paulo: Cortez, 1987. 
________, L. C. de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 
Campinas/SP: Papirus, 1995. 
________, L. C. de.  Projeto Histórico, Ciência Pedagógica e “Didática”. Revista 
Educação e Sociedade, setembro, 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
FRIGOTTO, G. (org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final de Século. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 
________. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. 
KOSIK, K. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
PISTRAK, M. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
 
���� SEMINÁRIOS INTEGRADORES III (68 horas) 
 
Ementa: Assegurar a discussão dos complexos temáticos com seus respectivos fenômenos 
sociais e estrutura e funcionamento do curso nos tempos escola e comunidade. Promover a 
articulação do conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, enriquecendo a 
construção das pesquisas e pratica pedagógica e do TCC. 
 
Programa:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA / TERRA 
Fenomeno Social - O homem e o trabalho na terra como fenômenos determinados por 
múltiplas relações à uma série de fenômenos análogos, enraizados na vida social:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 
Fenômeno Social - A terra e o trabalho do homem como processo de produção material e 
social da vida. 
SER HUMANO E AS RELAÇÕES COM SOCIEDADE 
Fenômeno Social - A terra, o trabalho do homem e sua produção – determinantes das 
relações sociais e cultura 
SER HUMANO E EDUCAÇÃO 
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A necessidade de apropriação da cultura humana historicamente construída. 
 
Bibliografia: 
FREITAS, L C de. Projeto histórico, Ciência Pedagógica e ‘Didática’. In: Educação e 
Sociedade, Ano IX, n. 27; São Paulo: Cortez, 1987. 
________, L. C. de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 
Campinas/SP: Papirus, 1995. 
________, L. C. de.  Projeto Histórico, Ciência Pedagógica e “Didática”. Revista 
Educação e Sociedade, setembro, 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
FRIGOTTO, G. (org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final de Século. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 
________. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. 
KOSIK, K. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
PISTRAK, M. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
 
���� SEMINÁRIOS INTEGRADORES IV(68 horas) 
 
Ementa: Assegurar a discussão dos complexos temáticos com seus respectivos fenômenos 
sociais e estrutura e funcionamento do curso nos tempos escola e comunidade. Promover a 
articulação do conhecimento nas diferentes áreas de conhecimento, enriquecendo a 
construção das pesquisas e pratica pedagógica e do TCC. 
 
Programa:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM A NATUREZA / TERRA 
Fenomeno Social - O homem e o trabalho na terra como fenômenos determinados por 
múltiplas relações à uma série de fenômenos análogos, enraizados na vida social:  
SER HUMANO E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 
Fenômeno Social - A terra e o trabalho do homem como processo de produção material e 
social da vida. 
SER HUMANO E AS RELAÇÕES COM SOCIEDADE 
Fenômeno Social - A terra, o trabalho do homem e sua produção – determinantes das 
relações sociais e cultura 
SER HUMANO E EDUCAÇÃO 
A necessidade de apropriação da cultura humana historicamente construída. 
 
Bibliografia: 
 
FREITAS, L C de. Projeto histórico, Ciência Pedagógica e ‘Didática’. In: Educação e 
Sociedade, Ano IX, n. 27; São Paulo: Cortez, 1987. 
________, L. C. de. Crítica da organização do trabalho pedagógico e da didática. 
Campinas/SP: Papirus, 1995. 
________, L. C. de.  Projeto Histórico, Ciência Pedagógica e “Didática”. Revista 
Educação e Sociedade, setembro, 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
FRIGOTTO, G. (org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final de Século. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 
________. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. 
KOSIK, K. Dialética do concreto. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
PISTRAK, M. Fundamentos da escola do trabalho. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
 1987, n. 27. Cortez, São Paulo, p. 122-140. 
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���� PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA I (100 horas) 
 
Ementa: Estudos sócio-histórico-antropológicos sobre a forma escolar de educação e sobre 
os sujeitos da educação básica. Reflexão da escola e da pratica  pedagógica. 
 
Programa: 
Memórias de escola. 
Elementos da história e sobre as diferentes abordagens teóricas da forma escolar de 
educação. 
Sujeitos da educação básica: estudos sobre juventude e escola. 
Análise da escola na sociedade atual: o mundo capitalista e as contradições atuais; educação 
e sociedade; concepções neoliberais e pós-modernas na educação; teorias pedagógicas e a 
organização do trabalho pedagógico.  
Alternativas de romper com a lógica capitalista de escola. Atualidade das reflexões de 
perspectiva socialista. Consideração aos sujeitos concretos da escola hoje. Chaves para 
estudo de experiências de transformação da escola de educação básica. 
 
Bibliografia: 
ARROYO, Miguel G. Imagens quebradas. Trajetórias e tempos de alunos e mestres. 
Petrópolis: Vozes, 2004. 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 
ENGUITA, Mariano. A face oculta da escola. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989. 
ENGUITA, Mariano. Trabalho, escola e ideologia. Marx e a crítica da educação. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1993. 
FREITAS, Luiz Carlos. A internalização da exclusão. Educação e Sociedade, 80, 2002. 
NOSELLA, Paolo. A escola de Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
REGO, Teresa Cristina. Memórias de escola: cultura escolar e constituição de 
singularidades. Petrópolis: Vozes, 2003. 
 
 
���� PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA II (100 horas) 
 
Ementa: Filosofia da práxis e teoria pedagógica. Aprofundamento do estudo das matrizes 
de formação humana e suas implicações na constituição do projeto político-pedagógico da 
Educação do Campo. 
 
 
Programa: 
As contribuições de Marx e Engels à história da pedagogia ocidental.  
A construção histórica da categoria de práxis e a práxis social como princípio educativo. 
Aprofundamento de estudos: relação entre educação, trabalho, cultura, luta social e 
organização coletiva. 
 
Bibliografia: 
FRIGOTTO, G. (org.). Educação e Crise do Trabalho. Perspectivas de Final de Século. 
Petrópolis/RJ: Vozes, 1998. 
________. O enfoque da dialética materialista histórica na pesquisa educacional. 
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PISTRAK. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Brasiliense. 1981. 
MARX, K. e ENGELS, F. Textos sobre educação e ensino. São Paulo: Moraes, 1983. 
 
���� PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA III (100 horas) 
 
Ementa: Aprofundamento teórico sobre concepção e formas de trabalho pedagógico em 
escolas de educação básica. 
 
Programa: 
Parâmetros para a relação entre educador e educando.  
Estratégias pedagógicas e métodos de condução do processo educativo.  
Concepção e métodos de estudo.  
Conhecimento científico e conhecimento escolar.  
Elementos de didática para o trabalho com adolescentes e jovens da educação básica. 
 
Bibliografia: 
ARROYO, Miguel G. Ofício de Mestre. 5a ed., Petrópolis: Vozes, 2002. 
__________ Imagens quebradas. Trajetórias e tempos de alunos e mestres. Petrópolis: 
Vozes, 2004. 
BRUNER, Jerome. A cultura da educação. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
FREITAS, Luiz Carlos. Crítica da Organização do Trabalho Pedagógico e da Didática. 
Campinas: Papirus. 1995. 
_________. A internalização da exclusão. Educação e Sociedade, 80, 2002. 
PISTRAK, M. M. Fundamentos da Escola do Trabalho. São Paulo: Brasiliense. 1981. 
XAVIER, Antônio Carlos da R. & AMARAL SOBRINHO, José & MARRA, Fátima 
(Orgs). Gestão escolar: desafios e tendências. Brasília, IPEA, 1994. 
BRUNER, Jerome. A cultura da educação. Porto Alegre: ARTMED, 2001. 
CALDART, Roseli Salete. Elementos para construção do Projeto Político e Pedagógico da 
Educação do Campo. Coleção Por Uma Educação do Campo, nº 05, Brasília, 2004. 
CALDART, Roseli Salete. Teses sobre a Pedagogia do Movimento. Porto Alegre, Junho de 
2005 (texto). 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Editora UNESP, 1999. 
KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis. O pensamento de Marx no século XXI. 
2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
MANACORDA, M. A. Marx y la pedagogía moderna.  Barcelona: oikos-tau, 1979. 
MANACORDA, M. A. O princípio educativo em Gramsci. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1990. 
MARX, Karl. A ideologia alemã. São Paulo: Grijalbo, 1977. 
MÉSZÁROS, István. A educação para além do capital. São Paulo: Boitempo, 2005. 
MÉSZÁROS, István. A teoria da alienação em Marx. São Paulo: Boitempo, 2006. 
ORGANISTA, José Henrique Carvalho. O debate sobre a centralidade do trabalho. São 
Paulo: Expressão Popular, 2006. 
SILVA, Tomaz Tadeu da (org.) Trabalho, educação e prática social. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1991. 
VAZQUEZ, Adolfo Sánchez. Filosofia da práxis. 3a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
 
 
���� PESQUISA E PRÁTICA PEDAGÓGICA IV (100 horas) 
 
Ementa: A Educação Básica sob os princípios do trabalho, da ciência e da cultura; 
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especificidade da educação Básica. Estudos sobre politecnia, educação tecnológica e 
educação profissional. 
 
Programa: 
Fundamentos científicos e técnicos da relação entre trabalho e educação no Brasil: 
elementos de história e situação atual. 
Elementos de história da educação básica no Brasil com ênfase na construção inacabada do 
projeto de ensino médio. 
Educação Básica de Nível Médio sob os princípios do trabalho, da ciência e da cultura. 
Termos do debate sobre educação tecnológica, politecnia e educação profissional. 
Educação Básica de Nível Médio no campo: sujeitos, projetos de desenvolvimento social, 
concepção pedagógica, desenho de escola. 
Bibliografia: 
CALDART, Roseli Salete, PALUDO, Conceição e DOLL, Johannes. Como se formam os 
sujeitos do campo? Idosos, adultos, jovens, crianças e educadores. Brasília: Pronera/NEAD, 
2006. 
CASTRO, Elisa Guaraná de. Os jovens estão indo embora? Juventude Rural e Reforma 
Agrária. Revista Proposta n. 107/108, Rio de Janeiro, dez. 2005/ março 2006. 
FRIGOTTO, Gaudêncio e CIAVATTA, Maria (orgs). Ensino Médio: ciência, cultura e 
trabalho. Brasília: MEC/SEMTEC, 2004. 
FRIGOTTO, Gaudêncio, CIAVATTA, Maria e RAMOS, Marise (orgs). Ensino Médio 
Integrado. Concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005. 
LIMA, Júlio César França e NEVES, Lúcia Maria Wanderley (orgs). Fundamentos da 
Educação Escolar do Brasil Contemporâneo. Rio de Janeiro: editora FIOCRUZ, 2006. 
KRUPSKAYA, Nadezhda. La educación laboral y la enseñanza. Moscou: Progreso, 1986. 
MACHADO. Lucília Regina de Souza. A politécnica nos debates pedagógicos soviéticos 
das décadas de 20 e 30. Teoria & Educação n.3, 1991. 
MST. Educação Básica de Nível Médio nas Áreas de Reforma Agrária. Textos de Estudo. 
Boletim da Educação, Edição Especial, São Paulo, n. 11, setembro 2006. 
MARX, K. e ENGELS, F. Textos sobre educação e ensino. São Paulo: Moraes, 1983. 
NOSELLA, Paolo. Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores: para além da 
formação politécnica. Texto não publicado, setembro 2006. 
SAVIANI, Dermeval. O choque teórico da politecnia. Trabalho, Educação e Saúde, n.1 (1), 
Rio de Janeiro, 2003, pág. 131-152. 
SAVIANI, Dermeval. Trabalho e educação: fundamentos ontológicos e históricos. Trabalho 
apresentado na 29a Reunião Anual da ANPED, outubro 2006. 
 
 
���� TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  (120 horas) 
 
Ementa: Trabalhar a pesquisa como princípio pedagógico integrador do currículo durante 
todo o processo de formação; desenvolver uma atividade-processo específica em que cada 
estudante desenvolva uma pesquisa científica que culmine na elaboração de um trabalho 
monográfico com defesa pública perante banca, elaboração de artigo científico. 
Esta área terá articulação estreita com a área Núcleo de Estudos Básicos no sentido de trazer 
para a prática da pesquisa a abordagem sobre os paradigmas do conhecimento, tendo em 
vista a formação de habilidades específicas da metodologia científica.  
O diálogo entre teoria e prática; a importância do rigor metodológico e da consciência do 
percurso do pensamento na interpretação da realidade; conclusão do projeto de pesquisa; 
preparação para o início do trabalho de campo; início da pesquisa de campo no TCC. 
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Terá também articulação estreita com o Núcleo de Estudos Específicos núcleos de estudos 
pedagógicos nos quais serão construídos processos de observação sistemática a partir da 
utilização da técnica do diário de campo. 
 
Bibliografia: 
FAZENDA, Ivani (org). Metodologia da pesquisa educacional. 7a ed., São Paulo: Cortez, 
2001. 
FERNANDES, Florestan (org.) Marx e Engels. História. 3a ed., São Paulo: Ática, 1989. 
Coleção Grandes Cientistas Sociais. 
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. 6a ed., Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1986. 
KÖCHE, José C. Fundamentos de Metodologia Científica: teoria da ciência e prática da 
pesquisa. 14a ed., Petrópolis: Vozes, 1997. 
KONDER, Leandro. O futuro da filosofia da práxis. O pensamento de Marx no século XXI. 
2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
KOSIK, Karel. Dialética do concreto. 2a ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.) Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 20a 
ed., Petrópolis: Vozes, 2002. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21a ed., São Paulo: 
Cortez, 2000. 
SILVA, José Maria da e SILVEIRA, Emerson Sena da. Apresentação de trabalhos 
acadêmicos. Normas e Técnicas. Juiz de Fora: Juizforana, 2002. 

 
 
���� ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO (400 horas) 
 
Ementa: Análise global e crítica da realidade educacional na relação com os conhecimentos 
didáticos metodológicos, na práxis com as comunidades do campo. 
 
Programa: 
Planejamentos: objetivos, metodologias, avaliações, projetos. 
Construção de processos de intervenção escolar e na comunidade a partir de projetos sociais. 
Proposição, desenvolvimento e avaliação de pesquisas na escola e na comunidade ligando as 
mesmas ao trabalho docente. 
 
 
Bibliografia: 
HOLZMAN, Lois; Newman, Fred. Lev Vygotsky cientista revolucionário. Loyola. SP. 
2002. 
SAMPAIO, Plínio Arruda. Construindo o poder popular: as seis condições de vitória das 
reivindicações populares. 3 Ed. São Paulo: Paulus, 2004. 
TORRES, Rosa María. Discurso e prática em educação popular. POA, UNIJUÍ, 1988. 
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NÚCLEO DE ESTUDOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

Área 1 - Códigos e Linguagens 
 
 
 

���� LINGÜÍSTICA 1 – N 100  (68 horas) 
 
Ementa: Lingüística como ciência. Histórico do desenvolvimento dos estudos lingüísticos. 
Fundamentos do Estruturalismo. Fundamentos do Gerativismo. Norma e variação lingüística 
Mudança lingüística. Aquisição da linguagem 
 
Programa: 
O fenômeno geral da linguagem: a linguagem e o mundo: 
A lingüística como ciência: definição e objeto de estudo. 
Diferenciação entre linguagem humana e comunicação animal. 
Características fundamentais que atribuem cientificidade ao estudo lingüístico. 
Propriedades diferenciadoras das línguas naturais (a dupla articulação da linguagem). 
Aquisição da linguagem: empirismo e racionalismo. 
Breve histórico dos estudos lingüísticos. 
O estruturalismo: saussure e o sistema lingüístico: 
Langue e parole (língua e fala). 
Signo lingüístico: significante e significado. 
Sincronia e diacronia. 
Relações paradigmáticas e relações sintagmáticas. 
O gerativismo: noam chomsky: 
Pensamento e linguagem: tese do inatismo. 
Competência e desempenho. 
Áreas de pesquisa em lingüística: 
Variação lingüística. 
Mudança lingüística. 
 
Bibliografia: 
BAKHTIN, Mikhail.  Marxismo e Filosofia da Linguagem.  São Paulo: Hucitec, 1992. 
BENVENISTE, E.  Problemas de Lingüística Geral II.  São Paulo: Pontes, 1989. 
BISOL, Leda. .(org.)  Organon: a variação no português do Brasil.  Porto Alegre, UFGRS–
IL, 1991. 
FARACO, Carlos Alberto.  Lingüística histórica: uma introdução ao estudo da historia das 
línguas.  São Paulo : Ática, 1991. 
FIORIN, José (org).  Introdução à lingüística, vol. 1 e 2.  São Paulo: Contexto, 2004. 
________.  Linguagem e Ideologia.  São Paulo: Ática, 1998. 
HORA, Demerval da.(org.).  Diversidade lingüística no Brasil.  João Pessoa: Idéia, 1997. 
LYONS, J.  Linguagem e lingüística.  Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
MARCELLESI, J. B. & GARDIN, B.  Introdução à Sociolingüística.  Lisboa, Áster, 1975. 
MUSSALIM, F. & BENTES, A. C.  Introdução à lingüística, vol. 1 e 2.  São Paulo: Cortez, 
2001. 
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CHOMSKY, Noam.  Reflexões sobre a linguagem.  São Paulo: Cultrix, 1970. 
__________.  Linguagem e pensamento, 2a ed. Petrópolis:Vozes, 1971. 
LYONS, J. 1979.  Introdução à lingüística teórica.  São Paulo: Nacional e EDUSP, 1996. 
Fonética, Fonologia e Morfologia do Português 
 
 
���� INTRODUÇÃO AO ESTUDO CIENTÍFICO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA  (68 horas) 
 
Ementa: O sistema fonológico do Português contemporâneo; Fonética e Fonologia (ou 
Fonêmica); Os fonemas portugueses; Morfe, morfema e alomorfe. Análise e classificação de 
morfemas. O vocábulo formal do Português. Processos de formação de palavras. Classes de 
palavras do português. Classificação morfossintática. 
 
Programa: 
Fonética 
A distinção entre Fonética e Fonologia. 
Fonética articulatória, acústica e perceptiva. 
O aparelho fonador. 
Articulação dos sons. 
Os sons do português do Brasil (segmentos consonantais e vocálicos do Português do 
Brasil). 
A prática da transcrição fonética. 
Fonologia 
Histórico da Fonologia. 
Pressupostos básicos à análise fonológica. 
Procedimentos analíticos: contraste; complementação. 
Fone, Fonema, Grafema. 
Fonemas do Português: pares mínimos e análogos. 
Os alofones: distribuição complementar, variação livre. 
Fonologia e Ortografia. 
Morfologia 
O morfema. 
Morfema e morfe. 
Morfema zero e Morfema supra-segmental. 
Alomorfia. 
Formas presas, formas livres, formas dependentes, vocábulo fonológico e vocábulo formal. 
Estrutura e formação de vocábulos. 
Classes de palavras do português. 
Flexões nominais. 
Flexões verbais. 
 
Bibliografia: 
BASÍLIO, Margarida.  Teoria Lexical.  São Paulo: Ática, 1995. 
CÂMARA JR., Mattoso.  Estrutura da língua portuguesa.  Petrópolis: Vozes, 1977. 
KEHDI, Valter.  Formação das palavras em português.  São Paulo: Ática, 1999. 
BISOL, Leda (org.).  Introdução aos estudos de fonologia do Português Brasileiro.  Porto 
Alegre: Edipucrs, 1986. 
SILVA, Thaïs Cristófaro.  Fonética e Fonologia do Português: roteiro de estudo e guia de 
exercícios.  São Paulo: Contexto, 1999. 
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CARONE, Flávia de B.  Morfossintaxe.  São Paulo: Ática. 
KEHDI, Valter.  Formação das palavras em português.  São Paulo: Ática, 1999. 
ROCHA, Luiz Carlos de Assis.  Estruturas morfológicas do português.  Belo Horizonte: 
UFMG, 1998. 
ROSA, M. C.  Introdução à morfologia.  São Paulo: Contexto, 2000. 
SANDMANN, Antônio J.  Morfologia geral.  São Paulo: Contexto, 1997. 
SILVA, M. de Souza C. & KOCH, Ingedore.  Lingüística aplicada ao português: 
morfologia.  São Paulo: Cortez, 1991. 
CALLOU, Dinah & LEITE, Yonne.  Iniciação à Fonética e à Fonologia, 5ª ed.  Rio de 
Janeiro, Zahar, 1995. 
CAMARA Jr., Mattoso.  Estrutura da Língua Portuguesa.  Petrópolis: Vozes, 1977. 
DUBOIS, Jean, et al.  Dicionário de Lingüística.  São Paulo: Cultrix, 1973. 
 
 
���� LÍNGUA ESPANHOLA (68 horas) 
 
Ementa: Estruturas básicas da língua espanhola. Destina-se aos alunos de qualquer curso da 
Universidade. 
 
Programa: Introdução à língua espanhola (países que tem o idioma como nativo, 
importância mundial, local e regional, aspecto comercial); Espanhol ou Castelhano? Texto, 
Saudações, apresentações formais e informais, alfabeto, pronomes pessoais, tipo, sujeito, 
verbo ser e estar, numerais cardinais e ordinais, artigos definidos e indefinidos; preposições, 
contrações, regras de acentuação, regras de eufonia, heterosemânticos e heterotônicos, 
verbos regulares 
 
Bibliografia: 
 
ASSALI, Shirley Maia. Conjugação de verbos em espanhol. 2 ed. São Paulo: Ática, 2001 

CANTOS et al. Cumbre. Madrid: Sociedade General Española de Librería, 1997.  

FREIRE, M. Teodora Rodríguez Monzú. Síntese gramatical de la lengua española. 5 ed. São 

Paulo: Entreprise, 1999.  

LLORACH, Emilio Alarcos. Gramática de la lengua española. Madrid: Espasa Calpe, 1999.  

MICHAELIS: pequeno dicionário espanhol-português, português-espanhol. São Paulo, 

Melhoramentos, 2000.  

PEÑA, Guillermo. Diccionário de uso das preposições espanholas. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Peña, 2000.  

SILVA, Cecilia Fonseca da. Formas y usos del verbo em espanõl. Madrid: Factoría, 1995. 

SOUSA, José Martínez de. Diccionario de usos y dudas del español actual. 2 ed. Barcelona: 

Vox, 1998. 

 

����METODOLOGIA DO ENSINO DE ESPANHOL (68 horas) 
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Ementa: 
Estudo teórico-metodológico da língua espanhola no campo da produção oral e escrita de 
texto, da leitura e de gramática, numa perspectiva sócio-interacionista e sócio-histórica, 
visando a análise e construção de práticas pedagógicas do ensino médio. 
 
Bibliografia:  
 
 
���� SOCIOLOGIA DA ARTE: (68 horas) 
 
Ementa: Apropriação da linguagem das artes plásticas como instrumento para o trabalho 
formativo. Análise e experimentação do potencial pedagógico dos elementos técnicos do 
trabalho em artes plásticas, para intervenção tanto em sala de aula quanto na comunidade. 
 
Programa: 
Noções básicas de desenho e pintura. 
Painelismo e muralismo como expressão estética do conflito sócio-político brasileiro. 
Estética do grafite como representação da arte de intervenção urbana contemporânea. 
Conhecimento de técnicas de colagem, assemblagem, litografia e fotografia. 
Construção de instalações artísticas como forma de intervenção estética e política. 
Técnicas de produção artesanal com materiais biodegradáveis. 
 
Bibliografia:  
ARNHEIM, Rudolf. Arte e Percepção Visual. São Paulo: Pioneira/EDUSP, 1986. 
COSTA, Iná Camargo. “A educação pela arte segundo Mario Pedrosa”. In: MARQUES 
NETO, J. Castilho (org.). Mario Pedrosa e o Brasil. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 
2001. 
FRANCASTEL, Pierre. A realidade figurativa. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
HAUSER, Arnold. História social da literatura e da arte, São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
MORAIS, Frederico. Artes Plásticas na América Latina: do transe ao transitório. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 
PEDROSA, Mário. Arte, forma e personalidade. São Paulo: Kairós, 1979. 
SHAPIRO, Meyer. A unidade da arte de Picasso. São Paulo: Cosac Naify, 2002. 
TRABA, Marta. Duas décadas vulneráveis nas artes plásticas latino-americanas. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1977. 
 
 
���� FUNDAMENTOS DA MÚSICA (68 horas) 
 
Ementa: Apropriação da linguagem musical como instrumento para o trabalho formativo. 
Análise e experimentação do potencial pedagógico dos elementos técnicos do trabalho em 
música, para intervenção tanto em sala de aula quanto na comunidade. 
 
Programa: 
Exercícios em torno da “sensibilidade musical” — “desnaturalizando” a linguagem musical. 
Análise de canções como forma de conhecimento social. 
Formação de coral e composição de canções a partir de temas de interesse. 
 
Bibliografia:  
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ADORNO, Theodor. “Sobre música popular”.  In: Theodor W. Adorno; Coleção Grandes 
Cientistas Sociais. Org. Gabriel Cohn. 2ª ed. São Paulo: Editora Ática, 1994. pp.115-146. 
________. “Music, Language, and Composition”. In: Essays on music. Berkeley and Los 
Angeles: University of California Press, 2002. 
AGUIAR, Joaquim A. "Panorama da música popular brasileira: da Bossa Nova ao Rock dos 
anos 80" In: SOSNOWSKI, S & SCHWARZ, J. (orgs.). Brasil: o trânsito da memória. São 
Paulo: EDUSP, 1994. pp. 141-174. 
COUTINHO, Eduardo Granja. Velhas histórias, memórias futuras: o sentido da tradição na 
obra de Paulinho da Viola. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. 
FERREIRA, João Martins. Como usar a canção em sala de aula. São Paulo, Contexto, 
2001. 
MAMMÌ, Lorenzo. “João Gilberto e o projeto utópico da bossa nova”. In: Novos Estudos 
CEBRAP. São Paulo: CEBRAP, nº 34, novembro de 1992, pp.63-70. 
________. “Uma promessa ainda não cumprida”. Folha de S. Paulo: Caderno Mais!, 10 de 
dezembro de 2000. 
________. “Canção do Exílio”. In: NESTROVSKI, Arthur et alli. Três canções de Tom 
Jobim: São Paulo: Cosac e Naify, 2004. 
NAPOLITANO, Marcos. História & música: história cultural da música popular. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2002. 
TATIT Luiz. O Cancionista: composição de canções no Brasil, 2ª ed. São Paulo: Edusp, 
2002. 
 

Área 2 - Ciências da Natureza e Matemática 
 
 

���� FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR (68 horas) 
 
Ementa: 
Abordagem a nível do 3º grau de alguns tópicos de Álgebra e de Funções Elementares que 
fazem parte do programa do 2º grau. 
 
Bibliografia: 
 
Iniciação à Lógica Matemática - Edgard de Alencar Filho - Ed. Nobel 
Teoria dos Conjuntos - Coleção Schaum 
Teoria dos Conjuntos - Edgard Alencar Filho 
Coleção Noções de Matemática -   AREF ANTAR NETTO E OUTROS -Vols. 2 e 3. 
 
 
���� METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA (68 horas) 
 
Ementa: Concepções da Matemática, caracterização da área, o papel da Matemática na 
educação infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Conteúdos, métodos, 
planejamento e avaliação.  
 
 
���� METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO DE BIOLOGIA (68 horas) 
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Ementa: Concepções da Biologia, caracterização da área, o papel da Biologia na educação 
infantil e nas séries iniciais do Ensino Fundamental. Conteúdos, métodos, planejamento e 
avaliação. 
 
 
���� FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL 1 – E (68 horas) 
 
Ementa  
A mecânica newtoniana é apresentada num nível básico, usando-se o cálculo diferencial e 
integral, enfoca-se cinemática e a dinâmica das partículas e dos corpos rígidos e as leis de 
conservação e a interação gravitacional. Paralelamente, os alunos realizam experimentos em 
laboratório onde fenômenos físicos são repetidos e estudados quantitativamente, visando um 
melhor entendimento e compreensão desses fenômenos. 
Bibliografia: 
 

Halliday, David & Resnik, Robert, Fundamentos de Física, vol 1 e 2  
Sears, Francis W., Zemansky, Mark W. & Young, Hugh D., Física, vol 1 e 2 
Nussenzveig, H. Moisés, Física Básica, Vol 1 e 2 
Goldemberg, José, Física Geral e Experimental, vol 1 e 2 
Tipler, Paul ª, Física, vol 1 
Alonso, Marcelo & Finn, Edward J., Física vol. 1 
 
 
���� METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO DA FÍSICA (68 horas) 
 
Ementa:  
Concepções da Física, caracterização da área, o papel da Física na educação infantil e nas 
séries iniciais do Ensino Fundamental. Conteúdos, métodos, planejamento e avaliação. 
 
����    QUÍMICA GERAL II  (68 horas) 
 

Ementa  
Os elementos químicos e a tabela periódica estudo do hidrogênio e seus compostos. 
Elementos dos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 . Estudo do zinco, cádmio e mercúrio, 
introdução aos metais de transição e aos composto de coordenação. 
 
Bibliografia: 

Greenwood, N. N.; Earnshaw, A. Chemistry of the Elements, Maxwell Macmillan 
International Editors, NY, USA, 1989.  

Lee, J. D. Química Inorgânica, Editora Edgard Blücher LTDA, SP, Brasil, 1999.  

Cotton, F.A.; Wilkinson, G.; Gaus, P.L. Basic Inorganic Chemistry, John Wiley & Sons, 
Inc. NY, USA, 1995.  
 

Shriver, D.F.; Atkins P.W. Inorganic Chemistry, Oxford University Press, UK, 1999.  

J. E. Huheey, Inorganic Chemistry, Harper, NY, USA, 1993.  
http://www.webelements.com/ 

 



 
  

 

   
 
 

94 

 

 
���� METODOLOGIA E PRÁTICA DO ENSINO DE QUÍMICA (68 horas) 
 
Ementa: 
Desenvolvimento e Análise da prática docente com aplicação dos conhecimentos específicos 
da Química á luz dos princípios psicopedagógicos, em atividades de observação, co-
participação e direção de classe, considerando o papel social da educação científica. 
 
 
���� MATEMÁTICA GERAL II (68 horas) 
 
Ementa:  
Estudo das principais figuras planas. Razões trigonométricas. Relação.Funções: polinomial, 
exponencial e logarítimos. Mudança de base. Inequação do 2º grau. Noção intuitiva de 
limite. 
 
Bibliografia: 
Matemática -  José Ruy Giovanni, Orlando Fleitas e Ronaldo Peretti - 5ª a 8ª séries. 

Matemática -  Coleção Gelson Iezzi - 2o grau: Volumes 1 e 2 
Matemática -  Coleção José Ruy Giovanni e José Roberto Bonjorno - 2º grau: Volume 1 
Cálculo "A" -   Diva Marília Flemmming e Mirian Buss Gonçalves 
 
 
 

Componentes Curriculares Optativos 
 

 
 
����  MOVIMENTOS POLÍTICOS NA AMÉRICA LATINA (68 horas) 
 
Ementa:  
 
Poder de classes sociais na América Latina. As bases econômicas, políticas, sociais e 

culturais dos movimentos reformistas e revolucionários na América Latina. As lutas 

camponesas na América Latina. Os trabalhadores urbanos e movimentos políticos na 

América Latina. O socialismo na América Latina. 

 
 
���� TÉCNICAS E RECURSOS AUDIOVISUAIS (68 horas) 
 
Ementa:  
 
Utilização de Técnicas e Recursos Audiovisuais no processo ensino-aprendizagem. 

Fundamentação teórica acerca da dinâmica da comunicação e aspectos técnicos dos 

recursos a serem utilizados. Elaboração e demonstração de utilização do material 
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audiovisual. Oferecer ao aluno subsídio para a realização de materiais didáticos e a reflexão 

crítica sobre os mesmos. 

 

Bibliografia: 

 
ALVES, Alfredo e outros.  Como fazer um audiovisual.  Petrópolis, Vozes, 1987, (Coleção 
Fazer).  
ALMEIDA, Cândido Mendes de.  O que é vídeo.  São Paulo, Brasiliense,1984. ( Coleção 
Primeiros Passos)  
AVELLAR, José Carlos. imagem e som, imagem e ação, imaginação.  Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1982. (Coleção Cinema).  
BERNADET,  Jean-Claude.  O que é cinema. 6a. ed., São Paulo, Brasiliense, 1984. 
(Coleção Primeiros Passos)  
_______e RAMOS, Alcides Freire.  Cinema e História do Brasil.  São Paulo, Contexto, 
1988.  
BORDENAVE, Juan Diaz e PEREIRA, Adair.  Estratégias de ensino-aprendizagem.  
Petrópolis, Vozes, 1986.  
CALDAS, Waldenyr.  O que todo cidadão precisa saber sobre cultura de massa e política de 
comunicações.  São Paulo Global, 1986, (Cadernos de educação política.  Série sociedade e 
Estado; 19...)  
COELHO NETTO, José Teixeira, O que é indústria cultural.  São Paulo, Brasiliense, 1980. 
(Coleção Primeiros Passo,  
COMPARATO, Doc. Roteiro - arte e técnica de escrever para cinema e televisão. 5ª. ed., 
Rio de Janeiro, Nórdica, 1983.  
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem Visual.  São Paulo, M. Fontes. 1991.  
FARINA, Modesto.  Psicodinâmica das cores em comunicação.  São Paulo, Edgard Blücher, 
1982.  
FERREIRA, Oscar e SILVA JÚNlOR, Plínio.  Recursos audiovisuais no processo ensino-
aprendizagem.  São Paulo.  EPU, 1986.  
FREIRE, Paulo.  Extensão ou comunicação?  Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975.  
GENRO FILHO, Adelmo.  O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. 
2ª. ed., Porto Alegre, 1989.  
GIACOMANTONIO, Marcello.  O ensino através dos audiovisuais.  São Paulo, Summus / 
EDUSP, 1981.  
GOMES, Pedro e PRVA, Márcia Cruz (Orgs).  Políticas de comunicação: participação 
popular São Paulo, Edições Paulinas, 1988.    
GUARESCHI, Pedrinho, A. (Coord.) Comunicação e controle cocial. Petrópolis, Vozes. 
1991.  
BULIK, Linda e PlVA, Márcia C. Comunicação, memória e resistência.  São Paulo, Edições 
Paulinas, 1989.  
GUARESCHI, Pedro A. Comunicação e poder: a presença dos meios de comunicação de 
massa estrangeiros na América Latina. 8ª. ed., Petrópolis, Vozes, 1987.  
GUTIERREZ, Francisco.  A linguagem total - uma pedagogia dos meios de comunicação.  
São Paulo Summus, 1978.  
KNOPLOCH, Zilda.  Ideologia do Publicitário.  Rio de Janeiro, Achiamé, 1976.  
LUYTEN, Sônia M. Bibe. (Org.). História em quadrinhos - leitura crítica. 3a. ed., São 
Paulo, Ed.  Paulinas, 1989.  
MACHADO, Arlindo. A ilusão especular São Paulo, Brasiliense, 1984.  
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MACKENZIE, Norman e outros.  Arte de ensinar e arte de aprender: introdução aos novos 
métodos e materiais utilizados no ensino superior. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 
1974.  
MORAN, José Manuel.  Como ver televisão: leitura crítica dos meios de comunicação, São 
Paulo, Ed.  Paulinas, 1991. (Coleção Comunicar).  
PARRA, Nélio.  Metodologia dos recursos audiovisuais.  São Paulo, Saraiva, 1973.  
_______. e PARRA, Ivone.  Técnicas audiovisuais de educação 5ª. ed., São Paulo, Pioneira, 
1985.  
PEDROSA, Israel.  Da cor à cor inexistente.  Rio de Janeiro, Léo Christiano Editorial Ltda., 
1977.  
PENTEADO, Heloísa Dupas.  Televisão e escola: conflito ou cooperação.  São Paulo, 
Cortez, 1991. (Coleção educação contemporânea).  
PFROMM NETO, Samuel.  Tecnologia da educação e comunicação de massa. São Paulo, 
Pioneira, 1976.  
PLANQUE, Bernard.  Técnicas audiovisuais de ensino.  São Paulo, Loyola, 1974.    
Revista de Educação AEC. Comunicação e Educação. Ano 11, nº. 44, Brasília, 1982.  
RIBEIRO, Milton.  Planejamento Visual gráfico.  Brasília, Linha, 1987.  
SANTORO, Luiz Fernando: A imagem nas mãos: o vídeo popular no Brasil.  São Paulo, 
SUMMUS, 1989.  
SOARES, Ismar de Oliveira. (Org).  Para uma leitura crítica dos jornais.  São Paulo, Ed.  
Paulinas, I 989.  
_______. Para uma leitura crítica da publicidade. 2ª. ed., São Paulo, Ed. Paulinas, 1988.  
TAHARA, Mizuko.  Contato imediato com mídia.  São Paulo, Global, 1986.  
TILBURG, João Luís van. Para uma leitura crítica da televisão. 4ª. ed., São Paulo, Ed.  
Paulinas, 1989.  
TISKI-FRANSKOWIAK, lrene T. Homem, comunicação e cor 2ª. ed., São Paulo, Ícone, 
1991.  
VANOYE, Francis e GOLIOT-LÉTÉ, Anne.  Ensaio sobre a análise fílmica.  Campinas, 
S.P., Papirus, 1994. (Coleção Ofício de Arte e Forma). 
 

���� BOTÂNICA (68 horas) 
 
Ementa: 
Fornecer uma visão geral e multidisciplinar da biologia vegetal, através da construção de 
conhecimentos científicos teóricos/práticos básicos, que permitam a identificação, 
nomenclatura, fisiologia, ecologia e morfologia vegetal. 
 
Bibliografia: 
BOLD, A.S. 1967. Morphology of plants. Harper & Row.  
BUVAT, R. 1985. Ontogeny, cell differentiation and structure of vascular plants. Springer-
Verlag.  
CARLQUIST, S. 1962. Comparative plant anatomy. Holt, Rinehart and Winston, Inc.  
CUTTER, E. 1978. Plant Anatomy. I. Cells and Tissues. Edward Arnold.  
CUTTER, E. 197l. Plant Anatomy. Experiment and interpretations. II. Organs. Edward 
Arnold.  
FOSTER, A.S. & GIFFORD, E.M.Jr. 1974. Comparative morphology of vascular plants. 
2nd ed. W.H. Freeman and Company.  
ESAU, K. 1965. Plant Anatomy. John Wiley & Sons.  
ESAU, K. 1977. Anatomy of seed plants. John Wiley & Sons.  
FAHN, A. 1990. Plant Anatomy. Pergamon Press.  
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MAUSETH, J.D. 1988. Plant Anatomy. Benjamin Cummings Publ. Co. Inc.  
RAVEN, P.H., EVERT, R.F., & EICHHORN, S.E. 1996. Biologia Vegetal. 5ª ed. Editora 
Guanabara Koogan. 
 
���� ZOOLOGIA (68 horas) 
 
Ementa 
Definição, fundamentos e importância da Zoologia; noções sobre distribuição geográfica e 
ecológica dos animais; conceituação das escolas de Sistemática; introdução à Sistemática 
Filogenética; classificação e nomenclatura zoológica; conceitos sobre biodiversidade, 
espécie, especiação e homologia; organização, origem e evolução dos Metazoa em geral; 
introdução aos eucariontes basais e estudo comparado de filos heterotróficos unicelulares; 
classificação, morfologia, fisiologia, ecologia, filogenia e importância dos filos Porifera, 
Cnidaria e Ctenophora. 
  
Bibliografia: 
Amorim DS. Elementos básicos de sistemática filogenética. São Paulo: Sociedade Brasileira 
de Entomologia, 1994. 314p.  
BARNES RD. Zoologia dos invertebrados. Tradução por Jesus E. de Paula Assis et al. 4.ed. 
São Paulo: Roca, 1990. 1179 p. il..  
BARNES RSK, CALOW P, OLIVE PJ W. Os Invertebrados: uma nova síntese. São Paulo: 
Atheneu, 1995. 488p. il. 
BRUSCA RC, BRUSCA GJ. Invertebrate Zoology. USA, Massachusetts: Sinauer, 1990. 
922 p: il. 
HICKMAN CP, ROBERTS LS. Animal Diversity. USA: WCB, 1995. 392 p. il.  
HYMAN LH. The invertebrates. New York: McGraw - Hill Book, 1940. v. il. (Mcgraw-Hill 
Publications in the Zoological Sciences). Conteúdo: v. 1 - Protozoa through Ctenophora.  
JAHN TL, BOVEE EC, JAHN FF. How to know the Protozoa. 2.ed. The Picture Key 
Nature Series Iowa). s.l.,1980. 
KUDO RR. Protozoologia. Traducido por Aristeo Acosta Carreon. Mexico: Continental, 
1985. 905 p. il.  
MARGULIS L and SCHWARTZ KV. Five kingdoms-an illustrate guide to the phyla of life 
on earth. 2. ed. New York: W.H. Freeman, 1988. 376p. 
MEGLITISCH PA, SCHRAM FR. Invertebrate Zoology. 3ed. Oxford: University Press, 
1991. 623 p.  
NEVES DP. Parasitologia humana. 6ed. Rio de Janeiro: Livraria Atheneu, 1986. 445 p. il. 
NIELSEN C. Animal evolution- Interrelationships of the living phyla. 3 ed., Oxford: 
University Press. 1995. 467p. il.   
 
 
���� PRÁTICA RECREATIVA DO VOLEIBOL (68 horas) 
 
Ementa: 
 
Atividades recreativas desenvolvidas pelos estudantes em conjunto com a comunidade. 
 
 
���� Ginástica Escolar (68 horas) 
 
Ementa: 
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Estudo da Teoria Geral da Ginástica a partir de diversificadas fontes de informação: Os 
clássicos da área, Os programas dos Cursos de Formação de Professores do Brasil, a 
Historia de Vida, Dissertações e Teses, Periódicos, Observações da Prática Pedagógica nas 
Instituições e comunidades para constatar, explicar e propor intervenções e ações 
educativas no campo da Ginástica Escolar. 

Bibliografia: 

ANDRE, Marli. Etnografia da Prática escolar. Campinas/SP: Papirus, 1995. 
CARVALHO, Maria H. & UYTFENBROEK. Avaliar com os pés no chão da escola. 
Reconstruindo a prática CASTELLANI FILHO, Lino. Educação Física Escolar: Temos o 
que ensinar?  ou Considerações acerca do conhecimento (Re) conhecido pela Educação 
Física Escolar. São Paulo, Campinas, UNICAMP ( mimeo), 1994. 
COMPAGNON, Germaine e THOMET, Maurise. Educacion del sentido rítmico. Buenos 
Aires, Kapelusz, 1975 
DEMO, Pedro. Pesquisa e construção do conhecimento. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1997. 
DIEM, L. e SCHOLTMETHNER, R. ginástica escolar especial. Rio de Janeiro, Entrelivros 
Cultural, 1978. 
DIEM, Liselott. Quien es capaz de...?.Editorial Paidos. Buenos Aires, 1974. 
FILLINGER. F. Gimnasia en Grupos: Emulación para el rendimiento.Argentina: Kapeluz, 
1978 
GROUP, Diagram. O prazer da ginástica. São Paulo, Editora Tecnoprint, 1976. 
GRUPO DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS UFSM-UFPE. Visão Didática da Educação 
Física. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1989.  
IDLA, Ernst. Movimiento y ritmo: juego y recreacion. Buenos Aires, Editorial Paidos, 1976.  
KIPHARD, E.J. Insuficiencias de movimiento y de coordinaciion en la edad de escuela 
primaria. Argentina, Kapelusz, 1976. 
KOCH, Karl & DIECKERT, Jurgen. Ginástica olimpica. Exercícios progressivos e 
metódicos. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1984 
KOCH, K. Carrera, Salto y lanzamiento en la escuela elemental. Argentina. Kapeluz, 1973. 
KUNOW, Lenchen e PREUGSCHAT, Friedrich. Ejercicios en las barras de equilibrio. 
Buenos Aires, Kapelusz, 1971. 
KUNZ, Elenor. Transformação didático - pedagógica do esporte. Ijui: UNIJUI, 1994. 
____________ (Org.) Didática da Educação Física. Ijui: UNIJUI, 1988. 
_____________. Educação Físic Ensino & mudança. Ijui: UNIJUI, 1991.  
LANGLADE, & LANGLADE, N. R.  Teoria General de La Gimnasia. Buenos Aires. Ed. 
Statium, 1970. 
LAGING, R. & HILDEBRANDT, Reiner. Concepções abertas no ensino da educação física. 
Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico. 1986. 
LISTELLO, A, et all. Recreación y educación física deportiva. Argentina, Kapelusz, 1976.  
MEUSEL, H. Juegos de carrera com la pelota y juegos de competência. Argentina: Kapeluz, 
1971 
MELO, Marcelo Tavares Soares de. O Jogo na escola: Uma abordagem metodológica para a 
prática pedagógica de professores de Educação Física. 
UFPE/Recife/PE, Mestrado Educação (Dissertação), 1994. 
MYNAIO, M. Cecília. (Org.) Pesquisa Social: Teoria, método e criatividade. Rio de janeiro, 
Vozes, 1994. 
MYNAIO, M. C. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. RJ: Husitec. 
1996. 
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MOLINA NETO, Vicente. A Prática dos professores de Educação Física  das escolas 
Públicas de Porto Alegre. In: Movimento. Ano V, nº 9 1998/2, P: 31-46. 
MORTZFELD, Alwin. Ejercicios com bastones. Buenos Aires, Kapelusz, 1978. 
PENIN, Sônia. Cotidiano e escola: a obra em construção. São Paulo: Cortez, 1989. 
RODRIGUES, Maria. Manual teórico – prático de ginástica infantil. São Paulo, Brasiliense, 
1978. 
SAVIANI, Nereide. Saber escolar, currículo e didática: problemas da unidade 
conteúdo/método no processo pedagógico. São Paulo: Cortez, 1998 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho cientifico. 14° Ed. Rev. e amp. São 
Paulo: Cortez: Autores Associados, 1986. 
SOUZA  JÚNIOR. Marcilio. O saber e o fazer pedagógico. Recife: EDUPE, 1999. 
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo : Cortez : Autores 
Associados, 1985. 108p. p. 47-72. 
TRIVINOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução a pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação.  São Paulo: Atlas, 1987. 175p. p.91-115. 
VEIGA. Ilma (Org.) Projeto Político-pedagógico da escola. Campinas/SP. Papirus, 1995.  
   
ESTUDOS SOBRE TENDÊNCIAS:  
BRACHT, V. Educação Física e aprendizagem social. PA/RS, Livraria e Editora Magister 
LTDA, 1992. 
CARMO, Apolônio A . Educação Física: Competência técnica e consciência política. Em 
busca de um movimento simétrico. Uberlândia, MG, Editora da UFU, 1985.55p. 
CARVALHO. Máuri.  A  miséria da Educação Física. Campinas, SP, Papirus, 1991.166p.  
FDE – Programa para o aperfeiçoamento dos professores das escolas da Rede Pública 
Estadual/SP-Educação Física. UM PASSO PARA O FUTURO. Educação Física. Fundação 
Roquete Pinto. TV Cultura, 1993. 
GOELLNER, Silvana. O método francês e a Educação Física no Brasil: Da caserna à escola. 
Porto Alegre, 1992, Dissertação ( mestrado), 215p. Escola Superior de Educação Física, 
UFRGS. 
GRUPO DE ESTUDOS AMPLIADOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA. Diretrizes curriculares 
para a Educação Física no ensino Fundamental e na Educação Infantil da rede Municipal de 
Florianópolis/SC, 1996.  
PERNAMBUCO. Secretaria de Educação. Contribuição ao debate do currículo em 
Educação Física: uma proposta para a Escola Pública. Secretaria de Educação de 
Pernambuco. Micheli Ortega ESCOBAR, coordenador. Recife, 1989.  
TAFFAREL e ESCOBAR. Metodologia Esportiva e Psicomotricidade. Ed. Recife, 1986  
 
PARA ANALISES EPISTEMOLÓGICOS  
ESCOBAR, Micheli Ortega e TAFFAREL, Celi N. Zulke. O trato com o conhecimento 
cientifico e a organização do processo de trabalho pedagógico no ensino de Educação Física. 
In: Anais I Congresso sobre a     UFPE. Recife, V. 1, 1992:53-70. 
 
REVISTA KINESIS - Centro de Educação Física e Desportos UFSM, N. Especial 1984. V.1 
- N. 2 Jul-dez, 1985.V.4 - N. 1 Jan-Jul, 1988.V.4 - N. 2 Jul-Dez, 1988.  
REVISTA MOTRIVIVÊNCIA: UFS – Departamento de Educação Física - Sercose, Artes 
Gráficas Ltda., junho, 1989. ANO I, N. 1, 2, ANO II, N. 3, ANO IV N. 4.  
REVSITA CIÊNCIA E MOVIMENTO. Órgão Oficial de Divulgação científica da FEC do 
ABC e do CELAFISCS. 
REVISTA DA EDUCAÇÀO FÍSICA/UEM. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
MARINGÁ.  
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REVISTA PAULISTA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. 
ESPORTE & LAZER Revista da FUNDAÇÃO DE ESPORTE E TURISMO do 
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ.  
REVISTA MOVIMENTO DA UFRGS sendo editada desde 1994.  
SPORTPADAGOGIK. Zeitschrift fur Sport, Spiel und Bewegungserzeiehung.Alemanha. E 
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DO ESPORTE. Órgão oficial de divulgação do 
Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Volumes 1 a 18, Números 1 a 3. De 1981 a 1997. 
 
 
���� OFICINA DE COMUNICAÇÃO ESCRITA (68 horas) 
 
Ementa: 
 
Língua falada e língua escrita. Exercícios de elaboração e interpretação de textos escritos. 

As variadas modalidades de textos escritos. O texto acadêmico. Normatização do texto 

científico. O texto jornalístico e de divulgação. Estudo dos elementos visuais gráficos. 

Prática de comunicação escrita com desenvolvimento de produto laboratorial. 

 
���� INTRODUÇÃO À SAÚDE COLETIVA (68 horas) 
 
Ementa:  
Saúde Coletiva e seu tripé disciplinar: epidemiologia, ciências sociais, políticas de saúde. A 

Saúde e sua relação com o modo e a qualidade da vida humana ao longo do seu curso. A 

relação entre Saúde, Sociedade, Cultura e Ambiente, seus determinantes e condicionamentos. 

Atenção a Saúde e Cidadania. Estado de Saúde da população, Sistema de Atenção em Saúde 

e práticas assistenciais formais e informais. Processo de Trabalho em Saúde. Promoção, 

Prevenção e processos educativos e comunicativos em Saúde. 

 
Bibliografia: 
 
 
���� INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa:  
 
Elementos básicos da informática e seu uso na educação. 
 
 
���� OFICINA DE REDAÇÃO (68 horas) 
 
Ementa: 
  
Exercício de elaboração e construção do texto escrito.   
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XVIII - QUADRO DOCENTE DE APOIO 
 

Profª. Mestre. Iracy Picanço – Professora orientadora – Departamento I 

Profª. Doutora Mary Arapiraca  - Professora orientadora – Departamento I 

Profª. Doutora Micheli Ortega Escobar – Professora visitante orientadora 

Profª. Doutora Maria Regina Antoniazzi  - Professora orientadora – Departamento I 

Prof. Doutor Cláudio Lira Santos Júnior – Professor orientador – Departamento III 

Prof. Doutorando Carlos Roberto Colavolpe – Professor orientador – Departamento III 

Profª. Doutora Nair Casagrande – Professora orientadora – Departamento III 

Profª. Doutora Sandra Marinho  - Professora orientadora – Departamento I 

Profª. Doutoranda Rilmar Lopes – Professora orientadora – Departamento II 

Prof. Doutor Cleverson Suzart – Professor orientador - Departamento II 

Profª. Doutora Lucia Franca Rocha – Professora orientadora colaboradora – Departamento I 

Prof°. Mestre Edilson Fontona de Modello – Professor orientador colaborador Depto de Química 

Profª. Doutora Dinalva Melo Nascimento – Professora orientadora colaboradora - UFRB 

Profª. Doutora Solange Lacks  - Professora orientadora conveniada - UFS 

Profª. Doutoranda Adriana D’Agostini – Professora colaboradora orientadora  

Prof. Doutorando Cláudio Eduardo Felix Santos – Professor orientador colaborador - UNEB 

Prof. Doutorando Mauro Titton – Professor orientador colaborador  

Prof. Doutorando Alcir Silva – Professor orientador colaborador - UFG 

Profª. Doutoranda Marize Souza Carvalho – Professora orientadora colaboradora 

Profª. Mestre Teresinha de Fátima Perin – Professora orientadora colaboradora   

Profª. Mestre Joelma de Oliveira Albuquerque – Professora orientadora colaboradora 

Profª. Mestre Silvana Rosso – Professora orientadora colaboradora  

Prof°. Mestrando Paulo José Riela Transilo – Professor orientador colaborador 

Prof°. Mestrando David Romão Teixeira – Professor orientador colaborador 

Prof°. Mestrando Guilherme Gil da silva – Professor orientador colaborador 

Profª Mestranda Amália Catharina Cruz – Professora orientadora colaboradora 

Profª Mestranda Érika Suruagy Assis Figueiredo – Professora orientadora colaboradora 

Profª. Especialista Lucia de Fátima Valois – Professora orientadora colaboradora 

Profª.  Especialista Valdiria Rocha – Professora orientadora colaboradora 
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Profª Especialista Cristina Souza Paraíso – Professora orientadora colaboradora   

Profª. Melina Silva Alves – Professora pesquisadora auxiliar técnica de pesquisa 

Prof°. Rafael Bastos Costa de Oliveira – Professor pesquisador auxiliar técnico de pesquisa  
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