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APRESENTAÇÃO. 

 

Professores e professoras da Educação do Campo de Teixeira de Freitas-BA: 

 

Chegamos à fase final de uma Pós-graduação stricto-sensu em nível de mestrado 

profissional apresentando como produto dessa pesquisa, uma proposta de formação 

continuada direcionada aos professores e professoras das diversas Escolas do Campo do 

município de Teixeira de Freitas-BA.  

O curso de Pós-graduação em Educação e Docência da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Minas Gerais tem como objetivo, o desenvolvimento de pesquisas e 

inovações como o sentido de contribuir para o avanço do saber e do fazer educativos e que 

possibilite a criação de condições que favoreçam a melhoria das práticas educacionais, 

formando professores e o pesquisadores capazes de contribuir para a produção do 

conhecimento e sua transformação por meio da elaboração e implementação projetos 

inovadores, teoricamente consistentes e socialmente relevantes para o desenvolvimento da 

educação. 

Nesse sentido, além de desenvolver pesquisas que analisam o cotidiano da educação 

em seus diversos contextos, esse programa de mestrado profissional de formação de 

professores valoriza a experiência acumulada por educadores ao longo de sua pratica docente 

o que possibilita a elaboração de materiais de ensino capazes de melhorar a qualidade da 

educação das redes públicas, assim como o desenvolvimento de estratégias e técnicas de 

gestão que contribuam para o bom desenvolvimento das relações de trabalho na escola. Toda 

essa construção materializada é chamada de Produto, sendo a concretização de propostas, 

métodos e inovações que contribuam para a melhoria da qualidade de educação. 

A proposta de formação aqui apresentada, se configura na modalidade de  um 

minicurso, com a finalidade central de proporcionar uma reflexão critica  sobre algumas 

dimensões teóricas da Educação do Campo, em dialogo com a realidade em Teixeira de 

Freitas. Para tanto propomos nesse curso um estudo da realidade dos territórios campesinos 

no Brasil, da Formação de Educadores para as Escola do Campo em  dialogo com a  realidade 

presentes em nosso município consideradas na realização da pesquisa de mestrado. O  

minicurso está estruturado em quatro eixos, sendo: O campo brasileiro, um território de 

diversidade; Escola do Campo X Escola Rural; Educação do campo: histórico e princípios e 

Planejando nossas aulas. 



Estruturando o desenvolvimento do minicurso aqui proposto nos eixos acima 

apresentados, acreditamos que estamos nos aproximando de realizar uma formação para os 

professores e professoras que trabalham nas escolas do campo de Teixeira de Freitas-BA que 

se aproxime cada vez na perspectiva da Educação do Campo, podendo apresentar e 

desenvolver no processo de formação uma introdução ao conceito de território como 

fundamento para a educação e compreender de forma geral o processo de ocupação do campo 

no Brasil. 

Essa proposta de formação por meio desse minicurso irá desenvolver na com os 

professores e professoras do campo do Teixeira de Freitas-BA, debates e estudos sobre a 

dicotomia que envolve a escola do campo e escola rural, apresentando e debatendo com esses 

professores como surge a proposta de educação do campo e quais são os seus princípios. 

Assim esse minicurso surge com os resultados da pesquisa do mestrado profissional, que foi 

possível formatar um perfil dos professores e professoras que atuam na Educação do Campo 

em três territórios distintos, o que contribuiu para que construíssemos uma proposta de 

formação com a finalidade se de ser aplicada essa proposta de formação e que iremos 

disponibilizar para a Secretaria Municipal de educação de Teixeira de Freitas-BA. 

Tendo como referencias os fundamentos acima descritos, acreditamos que essa 

formação pode apresentar em que cada sujeito que dela participar uma reflexão sobre seu 

trabalho nas escolas do campo no município e encaminha-los para o exercício de uma prática 

pedagógica alicerçada em fundamentos teóricos e metodológicos, de modo a torná-los um 

pouco mais conhecedores das questões que envolvem a Educação do Campo e poder construir 

ferramentas para enfrentar os desafios referentes às relações de ensino aprendizagem nas 

escolas do campo localizadas nos territórios camponeses do município de Teixeira de Freitas-

BA. Assim abaixo podemos observa como essa formação está estruturada. 

 

Uma breve contextualização teórica. 

Caro professor trago nesse tópico uma síntese da discussão teórica desenvolvida ao 

longo da dissertação. Apresento assim 4 temáticas, que acredito importantes de serem 

estudadas no efetivo desenvolvimento dos trabalhos propostos no minicurso. Mas antes é 

importante destacar que a construção e estruturação dessa proposta de formação surgem a 

partir dos traçados no desenvolvimento da pesquisa realizada nas escolas do Campo de três 

territórios camponeses do munícipio, com a finalidade de pesquisa e analisar como a 

Educação do Campo tem acontecido nos diversos territórios camponeses do município de 

Teixeira de Freitas-BA, em que foi possível analisar e mapear os desafios apresentados pelos 



professores que trabalham nas escolas situadas nos três territórios onde a pesquisa foi 

realizada. 

Nesse sentido essa formação esta ancorada no entendimento de que a Educação do 

Campo do município de Teixeira de Freitas-BA nos apresenta um universo de possibilidades 

e de desafios, com suas varias realidades de Campo, de escolas e de sujeitos em seus 

múltiplos territórios. Assim tanto a pesquisa que foi realizada como esse minicurso tem como 

ponto de partida a compreensão de que a Educação do Campoem cada território camponês 

nos apresenta uma identidade própria o que nos mostra uma diversidade, cultural, social, 

econômica entre outras. Esses fatores territoriais e de diversidades indenitárias nos 

possibilitou a estrutura essa proposta de formação nos quatro eixos temáticos como veremos. 

 

EIXO 1. O campo brasileiro, um território de diversidade.  

 

O primeiro eixo que pretendemos trabalhar no desenvolvimento do minicurso aqui 

proposto está ancorado em estudos teóricos sobre a Formação e ocupação do território 

camponês Brasileiro em que foi possível observar suas contradições e sua diversidade,  

Esse espaço do campo brasileiro mesmo com suas desigualdades e desafios, mas 

também de resistência e de possibilidades, nos apresenta a variedade de povos e uma riqueza 

cultural, ambiental e territorial, isso porque esses povos se localizam nas cinco regiões do 

território brasileiro, vivendo nas matas, nos sertões, nos litorais, nas margens dos rios, entre 

outros espaços. Cada grupo organizado de forma orgânica em tribos, comunidades e 

movimentos sociais, possibilita uma mistura de riquezas naturais e culturais dos povos 

camponeses do Brasil, colocando o nosso país com uma das maiores diversidades naturais e 

culturais do mundo, que vem sendo ameaçada, dia a pós dia. Em relação a essas realidade 

Machado (2010) destaca que: 

 

(…) a diversidade deve ser concebida como luta pelo direito de ser e como 

movimento de resistência às tentativas de homogeneização e enquadramento 

sociocultural de sujeitos tão diferentes, do ponto de vista da origem familiar 

e do capital cultural, e do ponto de vista econômico, que situa os sujeitos em 

determinada classe social, conforme seu capital econômico. (MACHADO. 

2010, p.149 ). 

 

Nessa conjuntura de luta por direitos, a diversidade se coloca, então, em contexto de 

discussão sobre as desigualdades e marginalização daqueles que, historicamente, foram 

excluídos da sociedade sendo extremamente necessário apontar ausência de políticas públicas 

que contemplem suas especificidades territoriais. Destacar essas especificidades de cada 



diversidade é discutir, de certa forma, o espaço geopolítico, pautando uma territorialização do 

conhecimento a partir do local, do regional, da realidade mais próxima dos sujeitos e de sua 

cultura. 

 

EIXO 2.Escola do Campo X Escola Rural.  

 

O segundo eixo de estudo de nossa proposta de formação está diretamente lidado ao 

primeiro ao primeiro eixo que nos fornecem subsidio-os para compreendermos os primeiros 

aspectos da dicotomia existente entre Campo e Rural,  está  aspectos sociais, culturais, 

econômicos, territoriais, entre outros presentes na  realidade campesina do nosso país, no 

entanto compreendemos esses aspectos, estão presentes também na realidade camponesa  do 

município de Teixeira de Freitas-BA. 

A partir de uma compreensão histórica marcada pela expropriação, negação de 

direitos, mas também de construção de identidade, de organização de classe e de muita luta 

seguimos o pensamento de Caldart e Fernandes (2000) quando apontam que a Educação do 

Campo nasce como um contraponto a esse descaso mantido por décadas. Ela surge como uma 

alternativa em relação à educação rural  constituída de sua precarização e descaso do Estado. 

Essa nova educação é um projeto que se enraíza na trajetória da educação popular na 

perspectiva de Paulo Freire e nas lutas sociais da classe trabalhadora do campo (Caldart & 

Fernandes. 2000). 

A Escola do Campo nesse sentido se opõe claramente a Escola Rural isso porque a 

Escola do Campo para a classe trabalhadora camponesa tem uma intenção já na distinção 

entre campo e rural, em que o conceito Educação do Campo junto com suas correntes teóricas 

estão alicerçadas em princípios, como veremos no próximo eixo.  

 

EIXO3. Educação do campo: histórico e princípios. 

 

Na década de 90 é marcada pela organização das primeiras lutas para a construção de 

uma Educação do Campo sendo o fruto de muitas lutas dos movimentos sociais do campo 

destacando o MST e os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais entre outros movimentos de todo 

o país que travaram uma batalha para que os filhos dos camponeses tivessem assegurado o seu  

direito de acesso a  uma educação que atendesse a sua necessidade, construída pelos próprios 

sujeitos do campo e que tenha como fundamento pedagógico a diversidade cultural e 



territorial. Com isso abrindo-se à mudança nas condições de sobrevivência no campo 

superando diversas desigualdades.  

Em relação a essa luta campesina pela educação Molina (2011) reforça que a 

Educação Campo é inerente ao; 

 

Processo de luta dos movimentos sociais camponeses e, por isso, traz de 

forma clara sua intencionalidade maior: a construção de uma sociedade sem 

desigualdades, com justiça social. Ela se configura como uma reação 

organizada dos camponeses ao processo de expropriação de suas terras e de 

seu trabalho pelo avanço do modelo agrícola hegemônico na sociedade 

brasileira, estruturado a partir do agronegócio. A luta dos trabalhadores para 

garantir o direito à escolarização e ao conhecimento faz parte das suas 

estratégias de resistência, construídas na perspectiva de manter seus 

territórios de vida, trabalho e identidade, e surgiu como reação ao histórico 

conjunto de ações educacionais que, sob a denominação de Educação Rural, 

não só mantiveram o quadro precário de escolarização no campo, como 

também contribuíram para perpetuar as desigualdades sociais naquele 

território. (MOLINA. 2011, p. 11). 

 

As palavras de Molina deixa claro que a Educação do Campo surge não por um 

acontecimento do acaso, mas sim pela ruptura com vida ruralizada, buscando o fim de 

desigualdades históricas impostas aos territórios camponeses. A construção da Educação do 

Campo nos tráz um grande poder de articulação e de organização dos camponeses de todo o 

país na construção de ações, estratégias, metodologias e teorias educacionais, que superam a 

educação rural que se fundamenta na logica capitalista do latifúndio e agronegócio, dando a 

Educação do campo uma identidade e com os seus próprios princípios, dos quais destacamos 

três: O projeto de campo e de sociedade, que tem um compromisso com sustentabilidade 

política, econômica, cultural e social; O protagonismo, fundamentado  na participação direta 

dos sujeitos do campo na construção de projeto de educação; A escola de direito, que defende 

o direito ao acesso total a educação no espaço do campo com qualidade. (Antunes-Rocha & 

Carvalho. 2016). 

 

EIXO 4. Planejando nossas aulas. 

 

Como podemos perceber, os eixos dessa proposta de formação vão se interligando e 

construindo uma unidade formativa, nesse quarto e ultimo eixo que apresenta uma atividade 

mais pratica não é diferente, isso porque para desenvolvermos os planejamentos de nossa 

aulas temos que estar atentos aos aspectos apresentados e estudados nos três primeiros eixos. 



O desenvolvimento do nosso planejamento de aula deve está ligado a um  projeto 

político pedagógico apresenta-se como uma ferramenta de enfrentamento aos desafios 

impostos para os sujeitos do campo, primeiro pela condição historia da separação entre o 

trabalho intelectual e físico, em que na educação rural o professor assume uma postura 

centralizadora de conhecimento e que ignora a participação coletiva dos demais atores no 

processo de planejamento, reflexão e construção do conhecimento, o segundo é qual projeto 

queremos construir? que sujeitos queremos formar? e quais os caminhos seguiremos nessa 

formação? Contribuindo para o nosso entendimento sobre os desafios da construção do 

projeto político pedagógico Irene Alves de Paiva aponta que construir um projeto político 

pedagógico fundamentado nos princípios da Educação do Campo deve estar alicerçado em 

três condições indispensáveis que são: 

 

a) Assumir que os sujeitos que vivem no campo são construtores de 

conhecimentos; 

b) Que os sujeito coletivos podem superar o osbstáculos da tradição 

sociocultural escolar; 

c) Que os sujeitos sociais participam ativamente, construindo alternativas 

pedagógicas e formar de gestão coletiva – na tomada de decisão, na 

elaboração do fazer pedagógico pertinente á realidade sócio-cultural- 

constituindo o campo enquanto lugar de vida. (PAIVA. 2008, p, 69 e 70) 

 

 As condições apresentadas por Paiva (2008) para a construção do projeto politico 

pedagógico da Educação do Campo estão fundamentas em seus princípios, em que o 

planejamento das aulas e a pratica pedagógica dos professores da Educação do Campo 

também se fundamentam, possibilitando que essa pratica educacional forme seus educando na 

totalidade, enquanto sujeito individual mas também coletivo com valores, crenças, 

conhecimentos e sonhos. 

 

MATRIZ ESTRUTURAL DO MINICURSO 

Formação dos professores e professoras das escolas do campo de Teixeira de Freitas-BA 

 

Eixo 

O campo brasileiro, 

um território de 

diversidade. 

Escola do campo 

X escola rural. 

Educação do 

campo: histórico e 

princípios. 

 

Planejando 

nossas aulas 

Carga horaria 10 horas 

 

10 horas 10 horas 10 horas 



 

 

 

 

Objetivo 

Apresentar e 

desenvolver no 

processo de formação 

pesquisas, estudo e 

teóricos que 

fundamentam o 

território camponês e 

sua diversidade no 

Brasil. 

Desenvolver na 

formação de 

professores e 

professoras do 

campo do Teixeira 

de Freitas-BA, 

debates e estudos 

sobre a dicotomia 

que envolve a 

escola do campo e 

escola rural. 

 

Apresentar e debater 

com os professores 

como surge a 

proposta de educação 

do campo e quais são 

os seus princípios. 

Desenvolver 

uma oficina 

de 

planejamento 

de aula com 

base na 

formação 

realizada. 

 

 

 

 

Conteúdo 

Entrando nos 

territórios do 

Território. 

 

Sobre a Tipologia de 

Territórios. 

 

O dinheiro e o 

território. 

Educação do 

campo e 

diversidade. 

 

A Escola do Campo 

em Movimento. 

 

Projeto Popular e 

Escolas do Campo 

EDUCAÇÃO DO 

CAMPO: história, 

práticas e desafios. 

 

Contribuições para a 

construção de um 

projeto de Educação 

do Campo. 

 

Por Uma Educação 

Básica do Campo 

volume 1. 

 

Projeto 

político-

pedagógico 

da educação 

do campo. 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 

Aulas expositivas 

Roda de conversa e 

debates sobre o 

conteúdo apresentado. 

Palestra com 

professores da UFSB 

Dois filmes, um 

sobre as condições 

das escolas e dos 

professores do 

campo no Brasil e 

outro que mostres 

os enfrentamos a 

essas condições e 

experiências de 

sucesso. Seguidos 

de Aulas 

expositivas 

Roda de conversa e 

debates sobre o 

conteúdo 

apresentado. 

 

Palestra de 

professores da 

UNEB e UFSB 

Aulas expositivas 

Roda de conversa e 

debates sobre o 

conteúdo 

apresentado 

Aula prática 

de 

planejamento 

por meio de 

oficina  

Avaliação A avaliação ocorrerá de forma continua e ao fim do processo com a construção de 

um memorial da formação pelos professores. 

 

Como foi possível observar na matriz acima o desenvolvimento do minicurso contará 

em cada eixo de estudos com dez horas de formação, que somados terá uma carga horaria de 

quarenta horas ao todo. Como sabemos das dificuldades tanto do município, quanto dos 

professores em estar reunidos sugerimos que o minicurso ocorra no tempo reservado para 

estudos e planejamentos, que em Teixeira de Freitas-BA e denominado de Atividade 



Curricular-AC e que se estruture fundamentado na pedagogia da alternância, para que os 

professores participantes dessa formação possam fazer uma articulação do tempo de formação 

com o tempo de pratica pedagógico e sala de aula, nesse sentido a pedagogia da altenancia 

compreende esses tempos da seguinte forma:  

 
O tempo escola, onde os educandos têm aulas teóricas e práticas, participam 

de inúmeros aprendizados, se auto-organizam para realizar tarefas que 

garantam o funcionamento da escola, avaliam o processo e participam do 

planejamento da atividades, vivenciam e aprofundam valores, ... 

 

O tempo comunidade que é o momento em que os educandos realizam as 

atividades de pesquisa da sua realidade, de registro dessa experiência de 

praticas que permitem a troca de conhecimento, nos vários aspectos. Esse 

tempo precisa ser assumido e acompanhado pela comunidade Sem Terra 

(BENJAMIM & CALDART. 2000, p. 380) 

 

Com base nos fundamentos da alternância do tempo escola e tempo comunidade e no 

direito garantido em lei para tempo destinado ao AC que equivale a um terço da carga horaria 

semanal do professor, essa metodologia foi pensada com finalidade de possibilitar uma maior 

interação entre teoria e pratica como um caminho de mão dupla, também buscamos pensar um 

metodologia que não atrapalhe a rotina de reuniões para planejamento da Secretaria 

Municipal de Educação de Teixeira de Freitas-BA estruturamos os encontros do minicurso da 

forma apresenta no cronograma: 

CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE ENCONTROS DO MINICURSO 

 

EIXOS 

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 

Semana 

2 

Semana 

4 

Semana 

2 

Semana 

4 

Semana 

2 

Semana 

4 

Semana 

2 

Semana 

4 

O território 

camponês no 

Brasil. 

 

X 
 

X 
      

Escola do 

campo X 

escola rural. 

  
 

X 
 

X 
    

Educação do 

campo: 

histórico e 

princípios. 

    
 

X 
 

X 
  

Planejando 

nossas aulas 
      X X 

 



No cronograma acima podemos observar que o minicurso proposto terá encontros 

quinzenais, assim cada eixo trabalhado terá dois encontros, sendo concluído em um mês, com 

um encontro na segunda semana do mês de realização do minicurso e outro na quarta semana, 

como já foi explicado optamos por fazer encontros quinzenais para não atrapalhar a rotina já 

existente no município, que cada encontro terá a duração de cinco horas, fechando as dez 

horas de cada eixo e com  oito semanas de encontro fecharemos as quarentas horas de 

formação proposta no minicurso no período máximo de quatro meses ou dois bimestres. 

 

FINALIZANDO 

 

Para o processo de certificação, ressaltamos tentaremos estabelecer uma parceria com 

o Departamento de Educação- DEDC- X da Universidade do Estado da Bahia- UNEB ou com 

a Universidade Federal do Sul da Bahia- UFSB. Por fim destacamos que tudo o que foi 

apresentado nessa proposta de formação enquanto produto, consideramos que se trata de um 

pequeno passo no processo de formação do professor do campo do município de Teixeira de 

Freitas-BA, e que esse material não está finalizado, isso porque quando apresentarmos essa 

proposta de minicurso aos sujeitos que estarão envolvidos no processo deixaremos claro que é 

apenas uma proposta que ainda está sendo construída e que cada um está convidado a dar a 

sua contribuição, enquanto sujeitos históricos e construtores do cotidiano da educação do 

campo no município de Teixeira de Freitas-BA. 
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