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1. DADOS SOBRE A ATIVIDADE: Título/Ementa (competências a serem 

desenvolvidas pelos estudantes; objetivos de ensino-aprendizagem). 

O projeto da ACC EDC 456 - Ações interdisciplinares em áreas 
de  Reforma Agrária,  nasce  a  sete  anos  com  o  propósito  de 
aproximar  o  conhecimento  científico  apreendido  na 
Universidade,  do  conhecimento  popular  acumulado  com  a 
experiência  histórica  da  construção  do  trabalho  em 
Assentamentos  Rurais  do  MST do Recôncavo  Baiano.  Desta 
forma,  busca  ampliar  a  formação  acadêmica  dos  alunos  no 
momento  que  propõe  a  prática  científica  aplicada  junto  à 
comunidade  como  principal  forma  de  construção  do 
conhecimento.  Tratando  de  problemáticas  significativas  das 
áreas de reforma agrária e através da elaboração de oficinas, 
cursos,  palestras,  debates  entre  outras  formas  de  troca  de 
experiências, conseguimos ampliar o processo de aprendizagem 
e  formação dos  envolvidos  no projeto:  alunos,  professores  e 
comunidade.  Trabalhando já há sete anos na comunidade, a 
interação  entre  Universidade e  Comunidade  se  dá de  forma 
plena,  baseado  na  confiança  com  o  trabalho  desenvolvido 
conquistado  com  atuações  práticas  e  sinceras  construídas 
coletivamente.  Assim,  o  acúmulo  de  atividades  é  largo, 
possibilitando  a  comparação  com atividades  anteriores  para 
assim avaliar  o  funcionamento destas  e  propor  novas  ações. 
Com esse acúmulo, formar a base que permitirá a realização 
do Estágio de Vivência, principal atividade da ACC.

 

Código:

 
 EDC 456

Professor coordenador: Celi Nelza Zülke 
Taffarel e Cláudio de Lira Santos Júnior

Contactos professor/coordenador: Tel. Trabalho.: 
(71) 3283-7241/ Tel. Celular: (71) 9138-6904

 Email: taffarel@ufba.br

Natureza: Complementar 
optativa

Carga horária total: 68 h

 

 

 

Módulo: de 10

 



    

Nº de vagas por curso de graduação:
DIREITO- 01              
ECONOMIA-01          
MEDICINA - O1
PEDAGOGIA-02
EDUCAÇÃO FÍSICA-01
CIÊNCIAS SOCIAIS-01
HISTÓRIA-01
COMUNICAÇÃO-01
ARQUITETURA-01
SERVIÇO SOCIAL -02

Período da oferta (ano/semestre): 

 2010.1

Dia e horário da reunião semanal:

 Segunda - Feira das 18 às 20 horas

Local das reuniões semanais:

 LEPEL/FACED/UFBA

Atividade de Campo: Estágios e vivências em 
áreas de reforma agrária

Dias e horários prováveis: A combinar

 

Local (is) da(s) atividade(s): Recôncavo Baiano

2. DEPARTAMENTO DE OFERTA (aquele em que a disciplina está alocada)

Nome: Departamento III – Educação Física

Unidade: FACED

Nome do chefe: José Ney Nascimento dos Santos
Assinatura do chefe do Departamento: 

Data: 09/10/2009
3. ÁREA TEMÁTICA DA EXTENSÃO: (deve identificar e delimitar o objeto 

do  estudo  de  maneira  clara  e  objetiva).  Formação  humana, 

integração entre ensino-pesquisa e extensão.

Principal: Educação,
Complementar (no caso de o projeto estar relacionado a mais de uma área): 

4. LINHA PROGRAMÁTICA: (a lista pode ser encontrada no sistema SIATEX)

 
5. CONTEÚDO/TEMAS: 
Formação e cidadania.

Participação e intervenção em políticas públicas na educação, educação física, esporte e lazer.  
6. JUSTIFICATIVA:  (Deve demonstrar  a relevância social  e  acadêmica do objeto de trabalho,  da ação a ser 
desenvolvida na comunidade, das atividades e da metodologia previstas. Contatos prévios estabelecidos e demandas 
formuladas pela comunidade.  Experiências anteriores com ações similares da UFBA desenvolvidas no local  ou em 
outros (se for o caso) e resultados obtidos em relação à solução dos problemas trabalhados. Demandas que serão 
focalizadas pela ACC). 
O estudo da questão agrária e da luta pela terra, a partir da perspectiva 
educacional, é extremamente atual, necessário e vital para amplos setores 
da  sociedade  que  estão  historicamente  marginalizados.  Movimentos 
sociais como o MST que reivindicam terra, trabalho e educação trazem ao 



conjunto da sociedade, dentre ele a universidade,  demandas não só de 
profissionais  com competência técnica e  pedagógica,  mas,  também, de 
conhecimentos científicos necessários para processos de transformação 
social.  Nesse  sentido  estamos  acumulando  vivencias,  experiências  e 
conhecimentos  científicos  produzidos  junto  às  lutas  sociais.  São 
exemplos  monografias,  dissertações  e  teses  já  produzidas  a  partir  de 
dados  empíricos  dos  trabalhos  em  áreas  de  reforma  agrária.   Nossa 
proposta  é intensificar  o  intercâmbio  universidade  –  lutas sociais  para, 
dialeticamente,  formar  e  ser  formados  na  perspectiva  da  educação 
emancipatória, auto-determinada e auto-organizada, comprometidos com 
um  projeto  de  nação   e  ao  mesmo  tempo  produzir  conhecimento 
socialmente útil para a comunidade. Nos semestres anteriores iniciamos 
trabalhos com demandas na área da educação – alfabetização, elevação da 
escolaridade,  educação  ambiental,  estudos  sobre  área  de  lazer  no 
assentamento,  iniciamos um trabalho com a promotoria  da região para 
avaliar  várias  questões  como  as  questões  ambientais,  obtivemos 
resultados  práticos  como  o  fornecimento  de  água,  diagnósticos  de 
problema  de  saúde  graves  com  as  crianças.  Cabe-nos  (ACC-
COMUNIDADE) delimitar as problemáticas a serem abordadas no próximo 
semestre  juntamente  com  estudantes  e  comunidade  e  quais  são  as 
demandas  imediatas,  mediatas  e  históricas  para  traçarmos  estratégias 
viáveis  no  enfrentamento  dos  problemas,  na  perspectiva  do  que  é 
responsabilidade da universidade - produzir conhecimento crítico e formar 
profissionais  competentes  do  ponto  de  vista  técnico,  pedagógico, 
cientifico, ético, moral e político.

 

7. CONTEXTO: (Deve descrever as características da comunidade, o contexto local e o problema a ser enfrentado).

 O contexto no qual será desenvolvido o projeto integra como grupo focal 
o MST, mais especificamente na região do recôncavo, em Santo Amaro da 
Purificação, no Assentamento Eldorado dos Carajás, na fazenda Pitinga, 
tendo como eixo unificador a pratica pedagógica interdisciplinar. Portanto, 
acadêmicos de diversas áreas do conhecimento farão a aproximação com 
a realidade desde o embasamento teórico até a experiência prática. 

8. METODOLOGIA:  (Deve esclarecer os métodos e estratégias de trabalho a serem utilizados para atingir os 
objetivos; processo de avaliação do ensino-aprendizagem).

 A metodologia de ensino serão a problematizarão, instrumentalização e a 
pratica social pedagógica. Serão organizados encontros semanais com a 
aproximação da literatura (livros, teses, dissertações, revistas, relatórios 
dos semestres anteriores), o que permite avançar na  base teórica para ir a 
campo. Ao  interagir  com a comunidade os acadêmicos devem elaborar, 
implementar  e  avaliar  atividades  para  que  as  mesmas  sejam 
sistematizadas, nos permitindo ampliar o banco de dados. 



9. OBJETIVOS: 

Desenvolvimento  de  competências  cientificas  e  pedagógicas  com  trabalhos  próprios  da 
metodologia  cientifica  nas  áreas  de  ciências  humanas,  sociais  e  ciências  da  terra  -  dos 
estudantes da UFBA,  no que diz respeito a formação e as políticas públicas.

Desenvolvimento de competências científicas e pedagógicas, através de oficinas, mutirões e 
círculos de estudos, de crianças e jovens nas áreas de reforma agrária para fomentar a 
construção coletiva da cultura pedagógica e cultura corporal , esportiva.

Realização de trabalhos de campo para coleta sistematização e análise de dados sobre as 
problemáticas  significativas  das  áreas  de  reforma  agrária  e  para  a  proposição  de 
programas  e  projetos,  através  de  oficinas,  seminários  interativos  e  fetivais  culturais 
esportivos.

Elaboração  de  trabalhos  científicos  –  relatórios  técnicos  científicos,  resenhas,  resumos 
analíticos e artigos - ,  para exposição em eventos e divulgação em revistas, periódicos e 
outros meios mediáticos de comunicação cientifica.

10. AVALIAÇÃO (a proposta deve apresentar os critérios para avaliar)
a) o processo ensino-aprendizagem: indicadores para avaliar o desenvolvimento 
das  competências  previstas  para  os  estudantes  e  indicadores  de  avaliação  da 
atuação docente.
 Indicadores de avaliação diagnóstica –  analise de dados da situação inicial em 

relação a educação e meio ambiente:

 Indicadores  de  avaliação  processual  –  coleta  e  sistematização  de  dados, 
análises, proposições e teorizações:

 Indicadores  de  avaliação  posterior  –  elaborações  teóricas  expressas  em 
relatórios técnico-científicos,  em materiais didáticos e materiais  para 
publicação em periódicos:

b) o processo de intervenção junto às comunidades/grupos/segmentos da 
população: indicadores para avaliar a contribuição das ações para a solução 
dos problemas identificados e Indicadores para avaliar o grau de 
envolvimento da população no desenvolvimento da ACC.
 Professor –  presença, base teórica, disponibilidade, responsabilidade, resolução 

de problemas, proposições superadoras e elaborações teóricas.

 Monitor - presença, base teórica, disponibilidade, responsabilidade, resolução de 
problemas, proposições superadoras e elaborações teóricas.:

 Alunos - presença, base teórica, disponibilidade, responsabilidade, resolução de 
problemas, proposições superadoras e elaborações teóricas.

 comunidade: participação, resolução de problemas, elevação consciência

11.  CRONOGRAMA:  (Deve  está  alinhado  com  os  objetivos  e  a  metodologia, 
apresentando as etapas e a duração de cada uma delas).
Início em 01 de março de 2010 a 5 de julho de 2010.
FASE  INICIAL  problematizar,  buscar  soluções,  vivenciar,  experimentar, 



elaborar, avaliar.
1) Encontros semanais;
2) Visitas a campo;
3) Estágio de vivência;
4) Elaboração do Relatório;
5) Participação em Eventos científicos.

12. PRODUTOS PREVISTOS:  (Produtos formais:  relatório parcial  e relatório  final.  Produtos de restituição à 
comunidade. Publicação dos resultados: textos para publicação, apresentação em eventos, etc.)

 A previsão esperada é que ao final do semestre os acadêmicos possam 
constatar, avaliar e sistematizar os dados da realidade, a partir da prática 
social desenvolvida pelo coletivo, garantindo, portanto, uma ampliação na 
formação,  além  da  produção  coletiva  (universidade  –  luta  social)  de 
conhecimentos úteis para a comunidade envolvida. Serão elaborados dois 
relatórios  técnico-científicos,  textos  para  publicação  e  divulgação  e 
material para um livro. Serão orientadas monografias de base, dissertação 
de  mestrado  e  tese  de  doutorado  com  dados  empíricos  advindos  da 
experiência piloto da UFBA – ACC.

13. PLANILHA DE CUSTO: (Deve este coerente com a disponibilidade 
de recursos da ACC e com os objetivos da proposta).

VER ABAIXO 

 

14. REFERÊNCIA BIBLIOGRAFIA:

BOGO, Ademar. Teoria da organização política: escritos de Engels, Marx, 
Lênin, Rosa, Mão. SP: Expressão Popular, 2005.
COGGIOLA, Osvaldo. Revolução cubana: história e problemas atuais. SP: 
Xamã, 1998.
FERNANDO, B.M. A formação do MST no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2000.
MARX,  Karl;  ENGELS, Friederich. Manifesto do partido comunista.  4 ed. 
SP: Global editora, 1984.
MARX, K. Prefácio à crítica da economia política de 1859. grupos 
comunistas.http://www.terravista.pt/ilhadomel/1188
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 20 ed. SP: Cortez.
STÉDILE, J.P; FERNANDO, B.M. Brava gente – A trajetória do MST e a luta 
pela terra. SP:Editora Fundação Perseu Ábramo,2001.
STÉDILE, J.P. A questão agrária no Brasil. SP: Atual Editora, 1997.
REVISTAS DOS SEM TERRA.
MARX, K. O Capital. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980.
MARX, K. Manuscritos Econômicos Filosóficos: terceiro manuscrito. 2 ed. 
São Paulo: Abril, 1978, p 1-48. (Col. Os Pensadores).
MARX, K. O Programa da Revolução. São Paulo, 2009: Nova Palavra. 
( Coleção Estudos Revolucionários).
NESZÁROS, I. A educação para elem do capital. São Paulo: Boitempo 
Editorial, 2005.
ENGELS, F. do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico. São Paulo, 
Moraes, S/D.



LESSA,S. e TONET, I. Introdução a filosofia de Marx. São Paulo. Expressão 
Popular, 2008.
Silva, José Graziano da,  O que é questão agrária?. São Paulo: Brasiliense/
Coleção Primeiros Passos, 2001.

 

 

Data: 09/10/2009

Assinatura do 
Professor:________________________________________________________________________

 

OBS:  Não  havendo  necessidade  de  recursos,  informar.  No  caso  de  haver 
necessidade,  preencher  uma  das  planilhas  seguintes,  de  acordo  com  as 
características do projeto. 

 

 

 
PLANILHA DE CUSTO: MÁXIMO R$1.500,00 POR SEMESTRE

PREVISÃO  DE  RECURSOS  PARA  DESENVOLVIMENTO  DA  ACC  NA 

CAPITAL

LOCAL: 

PLANEJAMENTO DAS 
DESPESAS

QUANTIDADE VALOR TOTAL

Bolsa monitor 01 Não preencher

Combustível   

Deslocamento   

Alimentação   

Material de consumo   

Serviços de terceiros, pessoa 
jurídica (discriminar o tipo de 
serviço).

  

 

PLANILHA DE CUSTO: MÁXIMO R$3.000,00 POR SEMESTRE 

PREVISÃO  DE  RECURSOS  PARA  DESENVOLVIMENTO  DA  ACC  NO 
INTERIOR

DO ESTADO.                                              Município: 



 

DISCRIMINAÇÃO DAS 
DESPESAS

QUANTIDADE VALOR TOTAL

Bolsa monitor 01 Não preencher

Diária motorista 06 (seis) R$ 1.062,00

Alimentação 40 (cinqüenta) R$ 1.200,00

Combustível  5 (quatro) R$ 500,00

Deslocamento   

Material de consumo  1 (um) R$ 138,00

Serviços de terceiros, pessoa 
jurídica (discriminar o tipo de 
serviço).

 1 (uma) R$ 100,00

 

Total de despesas mínimas: R$ 3.000,00
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