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Resumo: O Projeto propõe a criação de instrumentos para o acesso e a comunicação 

do conhecimento sobre a Educação do Campo em áreas de assentamentos e 

acampamentos do MST, bem como para outros profissionais que trabalham com a 

Educação do Campo, por meio da formação continuada, mediante a prestação de 

serviços e ação comunitária. Ao constatar, juntamente com a sua equipe de pesquisa, 

a falta de conhecimentos teórico/metodológicos dos professores dos assentamentos e 

acampamentos do Movimento, no que diz respeito aos pressupostos da Educação do 

Campo e da proposta educacional do MST, é que surgiu a ideia de realizar esse projeto 

de extensão na perspectiva da integração ensino-pesquisa-extensão, contribuindo para 

o vínculo com a comunidade e a melhoria na qualidade da educação em áreas de 

assentamentos e acampamentos do MST na Bahia. Quanto à metodologia, o Projeto, 

que está registrado na PROPP sob o n. 00220. 1200. 1145, adota a revisão bibliográfica 

para aprofundamento das temáticas que serão abordadas na formação continuada. O 

planejamento da referida formação é feito pela equipe da UESC que faz parte do 

Projeto, bem como de bolsistas e membros voluntários do setor de educação do MST. 

A organização do trabalho pedagógico, composta de várias técnicas metodológicas a 

critério do professor que estiver fazendo a formação, pode considerar as seguintes 

sugestões: trabalhos com grupos móveis ou flexíveis, estudos individuais, seminários, 

dentre outros. 

Objetivo: Oferecer atividades de formação e qualificação com a temática de Educação 

do Campo para professores da educação básica de escolas do campo, principalmente, 

as que ficam localizadas em áreas de assentamentos e acampamentos do MST nas 

regionais Sul e Sudoeste da Bahia. 

Coordenação: Arlete Ramos dos Santos 
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