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EMENTA
A proposta do presente Mini Curso se articula com a pesquisa “Políticas de
Expansão da Educação Superior no Brasil”, realizada a partir do Observatório da
Educação da CAPES. Integrado por sete sub-projetos e realizada articuladamente por
pesquisadores de diversas Instituições de Ensino Superior - IES, o objetivo geral da
referida pesquisa é analisar as Políticas de Expansão da Educação Superior no país, a
partir de 1995, considerando as mudanças econômicas, políticas e sociais em curso e as
reformas institucionais advindas da Reforma do Estado brasileiro.
Como um dos sete subprojetos, está o Grupo de Pesquisa que tem como foco a
análise da expansão da Educação Superior do Campo e de suas contribuições para o
desenvolvimento rural e para a sociedade brasileira. Uma das frentes onde vem
ocorrendo uma expansão da Educação Superior é no âmbito da formação de educadores,
com a implementação de 42 cursos em IES brasileiras de uma nova modalidade de
graduação, concebida a partir da luta dos movimentos sociais, intitulada “Licenciatura
em Educação do Campo”. Outra área de expansão da Educação Superior tem se dado
por meio do Programa Residência Agrária, que tem atualmente 35 cursos de
Especialização em desenvolvimento, também direcionado para os sujeitos do campo,
cujo foco principal de formação relaciona-se às transformações nos processos
produtivos no meio rural.
Esta expansão poderá significar um relevante avanço dos princípios do
Movimento da Educação do Campo, ou esta concepção educativa será engolida e
subsumida na institucionalização que, necessariamente, se fará presente neste processo
de crescimento? A presença dos movimentos sociais e sindicais do campo, que devem
vir a ser parte dos educandos destas graduações, podem significar algum tipo de ruptura
no intenso processo de mercantilização da produção conhecimento que se tem
presenciado no educação superior? A vinculação originária destes cursos de formação,
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com as lutas dos camponeses pela sua permanência na terra e no território, se manterá
neste processo de expansão?
Com a perspectiva de apresentar elementos para subsidiar a reflexão sobre estas
questões, que estão sendo analisadas a partir da referida pesquisa, este mini curso está
organizado em quatro tópicos: no primeiro, se recupera resumidamente o contexto das
tensões e contradições do desenvolvimento rural brasileiro, no qual se gestam estes dois
Programas; no segundo, se apresentam os princípios que orientam a matriz político
pedagógica das graduações por eles apoiadas;

no terceiro, se apresentarão reflexões

sobre os desafios de descaracterização de aspectos considerados estruturantes destas
políticas que podem advir com a expansão, cujos desdobramentos são objeto de análise
da referida pesquisa; e por fim, apresentam-se as potencialidades que se julgam conter
neste processo de expansão, cuja materialização ou não nos próximos anos, será
também objeto de acompanhamento.
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