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Resumo: O objetivo deste artigo é discutir a respeito de reflexão que envolve teoria e prática 
na formação de professores com base no desenvolvimento do componente curricular 
Educação no Campo da UNEB – Campus IX – Barreiras-BA. Esta é entendida como uma 
prática social e política que perpassa a formação de professores para atuação no campo. Em 
relação ao tema educação e movimentos sociais do campo e, a fim de colaborar com 
discussão a este respeito, submetemos este trabalho ao Eixo 7: Formação de professores (para 
a Educação Básica e  Superior). O texto estrutura-se em três partes uma primeira que 
contextualiza a educação no campo na licenciatura em Pedagogia, com destaque para 
formação de professores comprometidos com a emancipação humana, uma segunda em que 
apresenta discussão a respeito do entrelaçamento da teoria com a prática na formação dos 
educadores na contemporaneidade, ou seja, da relação dialógica entre os Movimentos Sociais 
e a Universidade e uma terceira que trata de relato de experiência que envolve o componente 
Educação do Campo. O trabalho tem como âncora as contribuições de Arroyo (2004); Leite 
(2002); Rocha (2009), Freire (1996), Dias Sobrinho (2005) e Neto (2009). Constata-se que o 
diálogo entre os professores e um trabalho transdisciplinar, envolvendo o componente 
curricular Educação do Campo, possibilita o entrelaçamento da teoria e da prática na 
formação pedagógica de professores do curso de Pedagogia da UNEB – Campus de Barreiras-
BA. 
 
Palavras chave: Educação do Campo. Ensino Superior. Formação de Professores.  
 

 

Introdução 

 

Os cursos de Licenciatura voltados para a formação dos profissionais de educação 

vêm, nos últimos anos, passando por uma série de reformulações. Nota-se que boa parte das 

mudanças está ancorada na preocupação com a construção de currículos que sejam mais 

adequados e coerentes com a infinidade de desafios educacionais apresentados na sociedade 

contemporânea.  Dentre estes, pode-se citar a formação de educadores/as para atuarem no 

campo. 

Historicamente, o campo no Brasil sempre foi relegado a segundo plano, 

principalmente no que diz respeito à implantação de políticas públicas que fortaleçam a 
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identidade dos povos que vivem e moram no campo. Essa é uma constatação que se verifica 

nos documentos legais desde a primeira Constituição Brasileira de 1824. De lá para cá, várias 

mudanças aconteceram, boa parte delas, oriundas das reivindicações dos movimentos sociais 

que através de suas ações foram colocando na prática o jargão de que “a luta faz a lei”.  

A partir da publicação das Diretrizes Operacionais para a Educação do Campo em 

2002, o Curso de Licenciatura em Pedagogia incorporou em sua matriz curricular a Educação 

do Campo como um espaço de formação dos profissionais da Educação. Ainda seguindo esse 

preceito legal o Parecer nº 03/2008 do Conselho Nacional de Educação/ Câmara de Educação 

Básica (CNE/CEB) menciona em seu artigo 7º  §2º: 

A admissão, formação inicial e continuada dos professores e do pessoal de 
magistério de apoio ao trabalho docente, deverá considerar sempre a formação 
pedagógica apropriada à Educação do Campo e às oportunidades de atualização e 
aperfeiçoamento com os profissionais comprometidos com suas especificidades. 

  

 A formação pedagógica apropriada pressupõe conhecimento do campo como espaço 

de vida, de produção de cultura, de história, de moradia de homens, mulheres, jovens, 

crianças e idosos.  Esta compreensão desmitifica a visão estereotipada do campo como “lugar 

do atraso” e de seus moradores como “brejeiros”, “capiau”.  Construir um novo olhar sobre o 

campo e seus moradores, precisa ser um dos principais objetivos do componente curricular 

Educação do Campo em um curso de Pedagogia. 

  

 

EDUCAÇÃO DO CAMPO E FORMAÇAO DE PROFESSSORES: COMPROMISSO 

COM A EMANCIPAÇAO HUMANA 

 

 O curso de Licenciatura em Pedagogia tem como pressuposto básico a formação do 

professor para atuar na Educação Básica, não apenas na docência, mas também em espaços de 

coordenação, elaboração de projetos educativos e nos ambientes educativos não formais. Com 

todas essas possibilidades, torna-se imprescindível compreender a diversidade e a 

multiplicidade desse processo de formação considerando que vivemos em uma sociedade 

plural em seus aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais.  

 A formação dos educadores na contemporaneidade necessita articular teoria e prática 

considerando a pluralidade que permeia as relações societárias. Compreender que esse 
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processo acontece em tempos e espaços formativos diferenciados contribui para um repensar 

da postura necessária que deve ser construída por aqueles que se dedicam a essa tarefa. 

 A educação do campo, em seu processo histórico, vivencia situações de abandono.  

Acostumou-se ao discurso de que para as populações campesinas as “letras” não tinham 

utilidade, tendo em vista que o trabalho principal era na roça, termo compreendido, segundo 

Bueno (2000) como terreno onde se roça mato, terreno coberto de mato, sementeira entre o 

mato ou no terreno onde se roçou; terreno de lavoura; terreno plantado de mandioca; roçado; 

o campo, por oposição à cidade (p.685). Na roça, o instrumento principal era a enxada e não a 

caneta.  As famílias camponesas embaladas por essas concepções ideológicos oficiais e 

“oficiosas” acabavam acreditando nessa falácia e não colocavam como prioridade a escola 

para seus filhos. Outrossim, nos lugares onde ela estava instalada, aproximava-se da fala de 

Arroyo (2004), “uma escola cai não cai”, sem condições estruturais e com professores com 

pouco conhecimento para ensinar “aqueles que nada sabem”. 

 Além disso, ir para campo para ser professor/a, em muitas regiões do Brasil e de nossa 

Bahia, é considerado um “castigo político” para aqueles que não comungam com as diretrizes 

políticas locais. Dessa forma, foram sendo construídos vários preconceitos em relação à 

escola rural e aos povos do campo. Com o advento da contemporaneidade, outras ações foram 

implementadas pelo poder público, que passa a ser cobrado pelos movimentos sociais e pelas 

famílias, no que diz respeito à educação. Uma das soluções encontradas foi a “política do 

transporte escolar”, ou seja, retirar as crianças e jovens de suas comunidades e conduzi-los a  

uma escola urbana. Dessa forma o poder público estaria “cumprindo” com o preceito legal de 

oferecer educação para todos, não se importando se essa educação vai de encontro aos 

interesses dos povos que vivem e moram no campo. 

 Leite (2002) menciona que os maiores problemas que a escola rural enfrenta são: 

evasão e repetência escolar. Essas são situações que fazem parte da rotina de muitas escolas, 

pois a educação que é oferecida desconsidera as especificidades dos sujeitos campesinos, não 

atende as diversas realidades socioculturais presentes. Esses problemas se perpetuam na 

medida em que as ações são pontuais e descontextualizadas e não provocam mudanças 

significativas. 

 Acreditamos que para além da necessidade de políticas públicas, é imprescindível 

pensar-se na formação dos educadores/as que vão atuar no campo. Os desafios da sociedade 

atual impõem uma série de competências para atuação eficiente e eficaz nessa tarefa 
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educativa. Severino (2001) aponta que o conhecimento é a única ferramenta que o homem 

dispõe para melhorar a sua existência. Para que isso se concretize é fundamental que esse 

conhecimento seja eivado de historicidade e que desperte nos sujeitos um posicionamento 

crítico e criativo. 

 Como dito anteriormente, o curso de Pedagogia tem como objeto de estudo a educação 

e, consequentemente, a formação de educadores para que possam atuar em espaços 

diferenciados, que vão da educação formal até os espaços educativos populares. Independente 

de seu lócus de atuação, o trabalho dos educadores precisa pautar-se na leitura da realidade, 

por sua compreensão e pela intervenção que este requer. 

  Especificamente, a formação dos educadores para atuarem no campo, necessita ser 

construída a partir de novos parâmetros, que levem em consideração o espaço em que esse 

processo educativo se formalizará, os sujeitos que estarão vivenciando essa educação e os 

seus propósitos educativos. Nesse sentido, Rocha (2009) apresenta os seguintes 

questionamentos: 

(...) Em qual realidade escolar esse educador irá atuar? Como ela se organiza? Quais 
as suas necessidades? Que competências este educador deve ter para atender às 
necessidades dessa realidade? Qual é o projeto político pedagógico para a educação 
a ser efetivada junto aos povos do campo? Que projeto educativo social e educativo? 
Que proposta pedagógica? Que processos de ensinar e aprender viabilizar? Que 
processos educativos bêmicos? (...) (p.40)         

  

   Essas reflexões devem subsidiar todo o processo de formação docente, pois elas 

apresentam o fundamento da construção de um projeto educativo libertador. As instituições 

escolares precisam ter a sua proposta pedagógica voltada para a inserção do sujeito na 

comunidade em que ele está inserido. Para isso é necessário ter conhecimento da realidade de 

seus estudantes, para que haja o respeito e valorização de suas experiências. A educação do 

campo deve estar fundamentada na tríade: compromisso ético/moral, intervenção social e  

compromisso com a cultura dos seus sujeitos.  

O componente curricular Educação do Campo no curso de Pedagogia traz a tona uma 

realidade que precisa ser conhecida pelos estudantes, para que adquiram um posicionamento 

ético e, a partir de uma visão crítica-reflexiva, possam construir um processo educativo que  

leve em consideração sua realidade social historicizada. 
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As reflexões proporcionadas por este componente contribuem para que se pense as 

diferenças em várias dimensões, atentando para a formação pedagógica dos educadores, na 

medida em que são estimulados a reconhecerem sua própria identidade e a partir dela 

compreender a diversidade que permeia a realidade camponesa.  A escola do campo precisa 

ser construída a partir da história dos sujeitos do campo, fortalecendo seu lugar, reconhecendo 

suas dificuldades e criando condições de transformação da realidade. 

Nesse sentido, para construir a proposta de Educação do campo, é necessário que a 

escola e seus educadores tenham consciência do tipo de homem e mulher do campo que se 

pretende “formar”. Pois, numa perspectiva de transformação social, esta deve contribuir para 

a formação de seres autônomos, militantes sociais, e não de sujeitos dóceis, conformados com 

estrutura social vigente, oferecendo assim, uma educação efetiva, emancipadora e não 

compensatória.   

 

O ENTRELAÇAMENTO DA TEORIA COM A PRÁTICA NO TRABALHO 

COM O COMPONENTE EDUCAÇAO DO CAMPO 

A construção de novos fazeres pedagógicos inaugura uma relação dialógica entre os 

Movimentos Sociais e a Universidade, possibilitando a ampliação do seu olhar, percebendo o 

que se encontra em seu entorno, intervindo, participando, redescobrindo sua função pública e 

conquistando, por parte dos movimentos, a confiabilidade tão necessária entre aqueles que 

possuem tarefas comuns. Essa relação está permeada de contradições, de impasses, mas 

também de grandes descobertas, de superação do elitismo que se engendrou pela academia, da 

concepção de ser a “dona” da verdade.  Precisa-se ser – universidade e movimentos sociais- 

aprendentes, pois, desta forma, pode-se construir espaços verdadeiramente democráticos e 

inclusivos. 

 Uma das funções políticas e pedagógicas da universidade está em colocar os 

conhecimentos que produz a serviço da sociedade. Para que isto ocorra, às relações dialógicas 

com os movimentos sociais e demais segmentos da sociedade precisam ser cada vez mais 

estreitadas, contribuindo para que as pessoas possam, através de suas organizações, 

construírem caminhos mais justos. Em outras palavras, as lutas por melhorias nas condições 

de vida da população precisam ter ressonância nos meios acadêmicos. 
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Neste sentido, a responsabilidade da universidade, daqueles/as que estão inseridos em 

seu bojo – professores/as, estudantes e funcionários/a passa a ser ampliada, extrapolam os 

“muros” e começa a sintonizar-se com a própria vida. Nesse aspecto, a Universidade do 

Estado da Bahia na sua multicampia1, tem dado passos importantes. A sua presença em todo o 

Território baiano, permite conhecer a realidade das pessoas que residem neste espaço sócio- 

histórico e ter condições de concretamente contribuir na gestão territorial.  A universidade 

enquanto espaço de formação proporciona ambiências pedagógicas para as construções 

coletivas. 

 É nessa relação dialética, que não esconde os conflitos, que os revela, que convive 

com a diferença, que consegue a partir deste contexto construir caminhos coletivos, que é 

possível fomentar novos “processos pedagógicos”, que levem em consideração a pluralidade e 

diversidade. Nesta nova concepção os caminhos da cidadania vão sendo edificados. É o que 

se pode concluir nesta abordagem ilustrativa, consoante Freire (1996):  
 
Certa vez, numa escola da rede municipal de São Paulo que realizava uma reunião 
de quatro dias com professores e professoras de dez escolas da área para planejar em 
comum suas atividades pedagógicas, visitei uma sala em que se expunham 
fotografias da redondeza da escola. Fotografias de ruas enlameadas, de ruas bem 
postas também. Fotografias de recantos feios que sugeriam tristeza e dificuldades. 
Fotografias de corpos andando com dificuldade, lentamente, alquebrados, de caras 
desfeitas, de olhar vago. Um pouco atrás de mim dois professores faziam 
comentários em torno do que lhes tocava mais de perto. De repente, um deles 
afirmou: “Há dez anos ensino nesta escola. Jamais conheci nada de sua redondeza 
além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver esta exposição de fotografias que 
nos revelam um pouco de seu contexto, me convenço de quão precária deve ter sido 
a minha tarefa formadora durante todos estes anos. Como ensinar, como formar sem 
estar aberto ao contorno geográfico, social dos educandos?”.(136-137) 

          

 A vivência histórica tem mostrado que precisamos estar sempre vigilantes nesta 

construção. A elaboração do saber novo comprometido com os movimentos sociais nascerá 

das relações dialógicas que serão estabelecidas entre eles e a universidade. Dando 

continuidade a reflexão proposta, recorre-se a Dias Sobrinho (2005) para enfatizar a referida 

discussão. Segundo ele:  

A educação, a informação e o conhecimento oferecem as melhores possibilidades 
para os cidadãos e as nações enfrentarem as violentas ondas globais que inundam 
todos os vãos e desvãos do planeta. Porém, é essencial também contar com as 
âncoras da pertinência e da responsabilidade social que vinculam as pessoas às suas 

                                                            
1 Estrutura organizacional desconcentrada na sua dispersão físico-geográfica (FIALHO, 2005, p.20) 
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identidades concretas, para que assim possam ver com mais clareza e propriedade o 
horizonte ético, a direção e sentidos do futuro a construir, como indivíduos 
autônomos e nação soberana. (p.245). 

 

              Neste contexto, acredita-se que a construção dialética do saber acadêmico está 

entrelaçada com a afirmação dos valores éticos políticos e culturais. Sua tessitura se efetiva na 

relação com os movimentos sociais. Souza Filho (2005, p.180) apresenta para a universidade 

a tarefa de ajudar na resolução dos principais problemas da sociedade, tais como, saúde, 

educação, violência e direitos humanos. A construção dessa “nação soberana”,  mencionada 

pelo autor, não se efetiva fora do enfrentamento cotidiano com a diversidade de atores sociais 

que convivem em um determinado espaço sócio- político. Nesta luta diária, as contradições 

são evidenciadas. Neste ínterim, é fundamental a compreensão de que elas vão aflorar a cada 

instante. Portanto, as relações são efetivamente dialéticas. 

Dessa forma, pensar em uma educação no campo e para o campo implica elaborar um 

projeto político pedagógico direcionado para as particularidades e especificidades dos sujeitos 

campesinos e ao atendimento das necessidades relacionadas com a realidade do meio rural. 

Ao mesmo tempo em que é importante repensar o papel do professor neste processo e, com 

ele, desencadear uma prática específica na inclusão e preservação dos povos do campo, é 

respeitável (re)considerar a universidade e o campo como espaço de subjetividades e 

construção de conhecimentos. 

 

EXPERIÊNCIA DO TRABALHO PEDAGÓGICO EM DUCAÇAO NO 

CAMPO NO CURSO DE PEDAGOGIA CAMPUS IX – BARREIRAS-BA. 

O processo de diálogo da teoria com a prática se efetiva através da diversidade de 

ações que o componente curricular Educação do Campo, articulado com outros, do curso de 

Pedagogia, proporciona. Tem-se construído um percurso que estimula os estudantes a 

entrarem em contato com a realidade camponesa do território a qual pertence, a fim de que 

eles possam aos poucos desmitificar a ideia de que o campo não tem solução, quando é 

analisado do ponto de vista da agricultura familiar. Evidenciar-se, a cada momento, que existe 

vida no campo, que sua população tem história e não se trata de desenvolver uma educação 

redentora, que possa “fixar” o homem no campo. Esta ideia precisa ser reestruturada, pois o 
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que podemos “fixar” são estacas e mourões, por exemplo, e não pessoas, pois elas possuem o 

livre arbítrio. 

O que se faz, nesse sentido, é refletir a respeito de uma educação que vai de encontro 

aos interesses do capital e do agronegócio, que ao contrário do que dizem, não produz vida, e 

sim destruição. Neto (2009) nos diz que: 

(...) não podemos perder de vista que a construção de uma educação do campo 
democrática, camponesa, cooperativa e solidária, que atenda aos interesses do ser 
humano e não aos interesses do mercado e do agronegócio depende da vontade 
política e da capacidade de organização popular, pois, hoje, mais do que em outros 
momentos da história, temos a convicção de que não existem forças inevitáveis e 
contradições insolúveis que levem ao fim do capitalismo. (p. 37)  

  Esse entendimento passa por uma desconstrução histórica, pois nos remete a 

possibilidade de elencarmos novos padrões de conhecimento, desvinculados de concepções 

arcaicas e que consigam vivenciar caminhos até então considerados impossíveis. A educação 

do campo pode ser um dos espaços de estabelecimentos de diálogo entre a universidade e a 

sociedade, podendo, a partir dessa relação, construir caminhos verdadeiramente 

emancipatórios. 

  Um aspecto importante nessa discussão diz respeito ao papel exercido pela educação. 

É fundamental entendermos a que tipo de educação nos referimos. Nesta abordagem, fala-se 

de um projeto educativo emancipatório, que contribui para a construção cidadã dos sujeitos 

sociais. Trata-se de uma educação em que as pessoas possam constituir-se em sujeitos 

históricos. Uma educação problematizadora (Freire, 1989), que se relaciona com a própria 

realidade e ajuda na sua transformação. 

              Mészáros (2008, p. 25) a intitula como “uma educação para além do capital”, pois 

segundo ele não se pode reformular a educação sem as transformações no quadro social. 

Incluem-se nessa análise a ideia de que uma educação que pretenda ser autônoma e 

emancipadora rompe com a logica societal capitalista e constrói, através de relações 

dialógicas, uma nova concepção educativa. Sob esse aspecto torna-se necessário a 

compreensão de que as reformas que vem ocorrendo ao longo da história da humanidade e, 

com mais ênfase ao contexto contemporâneo, têm a tarefa apenas de ajuste aos interesses do 

sistema atual. 

              As reflexões da pesquisa em desenvolvimento no curso de Pedagogia, 

especificamente no componente curricular Educação do Campo, têm apontado a necessidade 
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de articulação entre o saber acadêmico e o saber construído nos Movimentos Sociais. Caldart 

(2004) nos contribui essa reflexão quando sinaliza que 

(...) a escola é um lugar fundamental de educação do povo, exatamente porque se 
constitui como um tempo e um espaço de processos socioculturais, (grifos da 
autora) que interferem significativamente na formação e no fortalecimento dos 
sujeitos sociais que dela participam. E se constitui assim muito mais pelas relações 
sociais que constrói em seu interior do que exatamente pelos conteúdos escolares 
que vincula, embora os conteúdos também participem desses processos, 
especialmente do que se refere à produção e a socialização do conhecimento (grifos 
da autora). (p.91). 

 

              Essa concepção de espaço escolar como lugar de formação coletiva, de 

fortalecimento dos sujeitos sociais é um grande desafio contemporâneo. Como diz a autora, as 

relações que perpassam em seu interior, “ensinam” mais do que os conteúdos escolares 

propriamente. Nessa abordagem, observa-se o quanto é fundamental o estabelecimento de 

relações dialógicas e democráticas e de respeito aos direitos no interior dessas instituições. A 

partir dessa premissa pode-se pensar uma articulação entre a Universidade e os Movimentos 

Sociais do campo, em que os militantes passam a ser vistos como sujeitos de direitos, 

criadores de suas histórias, capazes de intervir e reconstruir uma nova dinâmica social. 

              A construção de um projeto emancipatório relaciona-se diretamente com a própria 

concepção de educação que a mesma deve exercer na sociedade. Concebê-la como um “ato 

político” (Freire, 1989) é uma afirmação de que entendemos o seu papel dialético, que se 

entrelaça na sociedade e se constrói juntamente com os movimentos sociais. 

              No que diz respeito ao trabalho realizado no componente curricular Educação do 

Campo, vários atividades são complementares e dialogam com outros componentes do curso, 

entre estes Educação e Movimentos Sociais. Quando é possível trabalhar os componentes em 

semestres seguidos, o desenvolvimento é extraordinário. Os próprios estudantes mencionam 

essa situação como uma experiência muito positiva. 

             A partir do aporte teórico que precisa ser visto neste componente, salienta-se que uma 

atividade que tem sido realizada e que traz conhecimentos fundamentais para os/as 

pedagogos/a diz respeito à Pedagogia da Alternância, especialmente o projeto desenvolvido 

pela Escola Família Agrícola de Angical-BA (EFAA), que fica a aproximadamente 45 km de 

distância de Barreiras-BA. 

              A visita a esta instituição está prevista no trabalhado realizado pelo componente 

Educação do Campo, assim como os conteúdos relacionados a ela. O resultado dessa 
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atividade é muito gratificante, inclui a realização de reunião conjunta com os monitores e 

estudantes. Percebe-se o quanto é gratificante ter estudantes da EFAA com num nível muito 

grande de consciência cidadã, vivenciando na prática a discussão de sustentabilidade e 

comparando a realidade de sua escola com as escolas da rede regular de ensino.    

              Os estudantes do Curso de Pedagogia do Campus IX – Barreiras, voltam 

impressionados com o nível de consciência e responsabilidade cidadã que os estudantes da 

EFAA possuem.  Quando é feita a avaliação da visita, as observações costumam ser as 

seguintes: “como colocar em prática essa proposta em outras escolas?”; “por que não se toma 

como exemplo esse projeto?, “para se fazer educação do campo é preciso coragem e 

determinação”. 

              A articulação dos conhecimentos científicos com a prática social realizada no 

componente curricular Educação do Campo oportuniza aos discentes conhecer mais 

profundamente esta modalidade educacional. É importante compreender que essa 

terminologia é recente em nosso espaço acadêmico. Fala-se muito em educação da zona rural. 

A expressão Educação do Campo começa a ser amplamente abordada a partir da luta dos 

Movimentos Sociais que trazem para o debate o sentido do campo, como um espaço de lutas, 

resistência, mas acima de tudo de vida, onde as pessoas que lá residem são sujeitos de 

direitos. Desmitifica-se a visão preconceituosa que foi historicamente construída do homem 

do campo. 

             Outra questão essencial nesta discussão implica considerar que o homem, a mulher, as 

crianças, os jovens e os idosos que vivem no campo têm o direito a ter uma educação que 

considere sua história, que respeite sua identidade camponesa e leve em consideração as 

múltiplas realidades do campo.  

 O estudo deste componente permite aos acadêmicos conhecer desde o histórico dessa 

modalidade de educação, perpassando pelas políticas públicas implementadas neste setor, 

discussão sobre materiais didáticos, até chegar à situação atual desse segmento educacional. 

Considerando esses aspectos, é relevante destacar que os estudantes têm acesso a um aporte 

teórico atualizado, sempre discutindo, questionando e construindo paulatinamente seu 

conhecimento como afirma Freire (1996): 
 

(...) Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos apesar das 
diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. 
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina 
ensina alguma coisa a alguém. (...). (p. 23)  
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              Essa relação de parceria e complementaridade entre docente e discentes permite que 

se construa novos conhecimentos, pois o saber deixa de ser monopólio e passa ser construído 

coletivamente. 

              Por considerar que a prática pedagógica se constrói no aperfeiçoamento contínuo das 

ações, uma das atividades realizadas no componente curricular Educação do Campo foi o I 

Encontro Territorial de Educação do Campo. Esse trabalho nasceu das angustias surgidas 

através de varias discussões teóricas sobre a formação dos educadores do campo, a 

necessidade de considerar as especificidades dos sujeitos que vivem no campo e a retomada 

do papel da Universidade enquanto articuladora dos conhecimentos socialmente produzidos.  

              Neste Encontro Territorial discutiu-se a respeito das práticas pedagógicas de 

educação do campo que estão sendo desenvolvidas pelas secretarias municipais de educação e 

movimentos sociais no Território da Bacia do Rio Grande2. Esta atividade proporcionou a 

troca de experiências entre os vários municípios participantes do evento e o Movimento 

Social, o conhecimento dos avanços e retrocessos desse segmento educacional, bem como 

descobrir que propostas estão sendo efetivadas para fortalecimento da Educação do Campo. 

              Nesse sentido, torna-se necessário que as esferas públicas direcionem atenção para 

esta modalidade de educação, de modo a discutir e refletir sobre as práticas pedagógicas que 

estão sendo desenvolvidas e aplicadas para melhoria da educação do campo no Território da 

Bacia Rio Grande, bem como para melhorar a aprendizagem do aluno do campo, 

considerando que este é o sujeito dessa educação e, por direito, precisa ser respeitado em sua 

especificidade, em especial em sua identidade cultural. 

              No evento supracitado os estudantes do curso de Pedagogia idealizaram todas as 

atividades com o auxílio da docente e monitoras. Da coordenação do evento ao momento 

cultural e ornamentação, cada grupo responsabilizou-se por uma ação. Foi uma atividade 

muito satisfatória e a partir dela os discentes já tem respaldo para construírem outros 

encontros e seminários que fortaleçam a extensão universitária. 

              Estas atividades oportunizam aos estudantes reflexões e construção do próprio 

conhecimento, contribuindo, assim, para a formação de sujeitos conscientes e capazes de 

modificar a realidade e o contexto social em que está inserido. Diante disso, o resultado das 

experiências vivenciadas a partir dos componentes curriculares Educação e Movimentos 
                                                            
2 O Estado da Bahia está dividido em 27  territórios, o Território da Bacia do Rio Grande é  composto pelos 
seguintes municípios: Angical, Baianópolis, Barreiras, Buritirama, Católândia Cotegipe, Cristópolis, Formosa do 
Rio  Preto,  Luis  Eduardo  Magalhães,  Mansidão,  Riachão  das  Neves,  Santa  Rita  de  Cássia,São  Desidério  e 
Wanderley. 
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Sociais e Educação do Campo demonstram que a Universidade vem trilhando um caminho 

que resultará na formação de sujeitos éticos e comprometidos com a cidadania, sensível às 

questões políticas e sociais do seu meio. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 A educação na contemporaneidade nos aponta diversos desafios, dentre eles a 

formação do professor. Nesse sentido, o trabalho com o componente curricular Educação do 

Campo no Curso de Pedagogia tem contribuído para que os estudantes saiam do contexto 

acadêmico para socializarem experiências com os sujeitos do campo e dos Movimentos 

Sociais. Assim, aproxima o conhecimento científico com os saberes construídos 

coletivamente por esses sujeitos. 

              Essas ações demonstram, de forma bem evidenciada, que os componentes 

curriculares Educação e Movimentos Sociais e Educação do Campo tem sido essenciais na 

criação de uma nova lógica cidadã trazendo para cada estudante a possibilidade de 

reestruturar os seus saberes e construírem coletivamente novos saberes. Esta discussão tem 

ultrapassado os limites da sala de aula e adquirido uma dimensão ética, política e social, que 

se efetiva em novas posturas. Ademais, existe a compreensão de que a Universidade enquanto 

instituição social (CHAUÌ, 2003) deve estar sintonizada com os problemas que estão ao seu 

redor. Neste caso, o estabelecimento de relações de proximidade com os Movimentos Sociais 

vem oportunizando a desconstrução de estereótipos e preconceitos historicamente arraigados 

em nossa sociedade. Neste processo dialético, novos paradigmas são construídos. Desta forma 

a Universidade vai assumindo aos poucos a sua missão político-pedagógica.  

 É inoportuno pensar a formação de professores descontextualizada, na sociedade 

contemporânea. Diante disso, a relação teoria-prática precisa ser compreendida como eixo 

norteador da formação docente, consolidando-se como práxis educativa, objeto de estudo do 

componente curricular Educação no Campo, evitando, assim, a separação na abordagem 

desses dois pólos, o que torna o currículo fragmentado. Nesse sentido, o referido componente 

curricular necessita garantir o estudo por meio dos problemas vivenciados pelos moradores do 

campo, por meio de pesquisa e de análise dos mesmos. O estudo interdisciplinar, 

principalmente com o diálogo estabelecido com o componente Educação e Movimentos 

Sociais é considerado uma grande conquista, evitando a dicotomia da relação teoria e prática. 
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 Na trajetória deste componente é possível ir, aos poucos, desmistificando a ideia do 

campo que considera o sujeito como ser inferior, menos capaz, afastado do que é considerado 

“desenvolvido” e com interesse em sair de lá em busca de uma vida melhor. Precisa-se 

conceber o campo como espaço de vida e de fortalecimento das pessoas que lá residem. Na 

concepção histórica, incrustada em nosso país, as pessoas foram motivadas a sair do campo. 

Atualmente deve-se conceber o campo com a visão de um “campo” de possibilidades. 

 A necessidade de se pensar na formação específica para atuar no campo nos cursos 

de licenciatura, a partir da experiência e contribuiçao do componente curricular Educação no 

Campo no curso de Pedagogia. Esta formação contemplará os novos valores, que consideram 

o espaço formativo a partir da mudança de concepção do campo, como sendo espaço de luta e 

historia. Assim, o processo educativo se formalizará, considerando os sujeito que vivem essa 

educação e suas intenções educativas.  

Considera-se que este episódio de reflexão a respeito do entrelaçamento da teoria e da 

prática na formação pedagógica, que trata do trabalho desenvolvido no componente curricular 

Educação do Campo no Campus IX – Barreiras (UNEB), oportunize indagações instigantes 

para ir além de estilos ultrapassados, assim como reflexões a respeito do trabalho pedagógico 

no Curso de Licenciatura em Pedagogia, que mereçam uma atenção especial. Sugere-se que 

aconteça no curso uma prática transdisciplinar, que contemple um diálogo entre os diversos 

componentes e os objetos específicos de cada um deles. Acredita-se que as considerações 

levantadas no percurso do desenvolvimento do trabalho do componente Educação no Campo 

pode ser considerado de grande relevância para a formação do educador. Através do diálogo 

entre os professores e da construção de eixos comuns envolvendo os componentes 

curriculares do curso será possível minimizar a distância existente entre teoria e prática no 

percurso de formação dos alunos de Educação no Campo no curso de Pedagogia. 
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