
                                                                                                 
PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO

PÓLO DE REFERÊNCIA DE FORMAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO DO
CAMPO DA UFBA

O Pólo de Referência de Formação e Pesquisa em Educação do Campo da UFBA 

se constitui  em uma  instância  dinâmica que reúne pesquisadores das diferentes  áreas do 

conhecimento, docentes  e discentes do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da 

FACED/UFBA  e  formadores  gestores  e  técnicos   de  escolas/classes  multisseriadas  em 

execução, representantes de comitês/fóruns de educação do campo e sistemas estaduais e 

municipais de ensino,  para o exercício da crítica a respeito das políticas públicas que estão 

sendo  implementadas  na  educação  do  campo,  identificando  contradições,  propondo 

superações, e ainda, se retro-alimentando e se articulando para atuação de forma conjunta e 

associada, a partir do compartilhamento de experiências e da definição de metas e estratégias 

para atendimento das demandas específicas da educação básica do campo. 

Considerando  a  sua  implantação  e  implementação  pela  FACED/UFBA,  o  Pólo 

compromete-se em dar continuidade ao atendimento efetivo às demandas de formação  de 

professores em execução e garantir o direito à formação continuada, atendendo aos contextos  

presentes nas escolas do campo, considerando os  seguintes objetivos da minuta MEC/2009:

(2)  Propiciar  o  desenvolvimento/execução dos programas de formação de  professores do 

campo em parceria com o MEC de forma integrada;

(3) articular e ampliar e qualificar os processos de formação de professores da  educação do 

campo por  meio da  incorporação de novas  tecnologias que  tenha impacto na melhoria da 

oferta da  educação do campo nas redes  de  ensino do Estado.

O Pólo de Referência de Formação e Pesquisa em Educação do Campo, coordenado 

pela FACED/UFBA tem os seguintes objetivos específicos: 

 Oferecer  suporte  informático  à  pesquisa  matricial  do  projeto  piloto  de  formação  de 

professores  para  a  educação  do  campo  na  FACD/UFBA,  bem como  suporte  para  as 

demais ações ligadas à educação do campo desenvolvidas na UFBA na graduação, pós-

graduação e extensão.

 Desenvolver ações de ensino, pesquisa e extensão que integrem esforços e redes sociais 

sustentadas e fortalecidas por sistemas tecnológicos, contribuindo para o  projeto de forma-

ção humana na  Educação do Campo.



 Propor formas de associar as competências científica, técnicas, pedagógicas, política,  éti-

cas, desenvolvidas na  instituição em diferentes áreas do conhecimento, para o desenvolvi-

mento de programas de formação de professores voltados às demandas apresentadas pe-

los sistemas públicos de ensino;

 Mobilizar pesquisadores de universidades e movimentos sociais para dialogarem com as 

questões da realidade em que vivem, ampliando capacidades de maior compreensão e 

intervenção nos processos em que estão inseridos, fortalecendo os laços identitários dos 

sujeitos com o lugar, bem como, dos nexos e relações com o mais geral;

 Formar  educadores  do  Campo,  através  de  atividades  de  extensão,  para  atuação  em 

Centros Digitais Pedagógicos  –  CD,  em  diferentes  espaços  formativos  do  campo  para 

subsidiar  a  gestão  de  processos  educativos  com  desenvolvimento  de  estratégias 

pedagógicas que visem a formação de sujeitos humanos autônomos e criativos capazes de 

produzir soluções para questões inerentes à sua realidade, vinculadas à construção de um 

projeto histórico de desenvolvimento social  de campo e de país, para além da lógica do 

capital.

 Construir coletivamente, com os próprios trabalhadores do campo, um projeto piloto, em 

pólos no interior da região do recôncavo da Bahia, tendo em vista a inclusão digital nas  

comunidades,  que  sirva  como  referência  prática  para  políticas  públicas  e  para  as 

pedagogias de Educação do Campo a partir dos municípios.

 Desenvolver ambiente web de aprendizagem (em software livre), integrado com sistema 

web do FBES, que vise a apropriação das tecnologias de informação e comunicação (TICs) 

e  conseqüente  produção  coletiva  do  conhecimento  pelos  pesquisadores  dos  CDP nas 

comunidades escolares. 

 Desenvolver ações de formação para a produção de conteúdos digitais (áudio, vídeo, sites, 

blogs,  hipertextos)  com  formadores  e  educandos  do  Procampo  e  da  Escola  Ativa, 

incentivando a produção descentralizada,  colaborativa  e autônoma,  com base em uma 

matriz formativa e concepção de educação para além da lógica do capital; 

A institucionalização do Pólo de Referência de Formação e Pesquisa em Educação 

do Campo da UFBA  dar-se-á mediante execução dos programas e projetos apoiados pelo 

MEC, a partir das linhas de ações da Política Nacional de Educação do Campo e  das Dire-

trizes Operacionais Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Cam-

po (Resolução CNE/CEB nº 1, de 03 de abril de 2002) e na Resolução CNE/CEB nº 2, de  

28 de abril de 2008, que normatizam princípios para o desenvolvimento de políticas públi-

cas de atendimento da Educação Básica do Campo. Deverá ser constituído pelos seguin-

tes agentes: 

 Unidades acadêmicas da  UFBA   -  Grupos de  pesquisa que estão ou possam desenvol-



ver  projetos de pesquisa,   ensino na temática  da  educação do  campo;

 Instituições Sociais   -  Instituições e movimentos sociais com experiências e trabalhos re-

levantes desenvolvidos na área de educação do campo e na formação de professores, 

que atuarão em colaboração com os centros formativos, a partir de demandas especifi -

cas apresentadas pelos sistemas públicos de ensino.

 Instituições governamentais   - Sistemas públicos estaduais e municipais de ensino, se-

cretarias e órgãos públicos envolvidos direta ou indiretamente com a educação do cam-

po. 

Esse conjunto de agentes que integram o Pólo de Referência de Formação e Pesqui-

sa em Educação do Campo se organiza como uma estrutura de caráter interinstitucional, 

assumindo a Faculdade de Educação da UFBA o papel de instituição acadêmica articulado-

ra de caráter executivo das ações e propostas advindas do MEC, bem como pelo acompa-

nhamento das ações desenvolvidas em quatorze municípios do recôncavo baiano – Santa 

Luz, Monte Santos, São Felipe, Valente, Cruz das Almas, Amargosa, Muniz Ferreira, Santo 

Antônio de Jesus, Mutuípe, São Félix, São Domingos, Milagres, Cachoeira e Euclides da 

Cunha. 

A articulação entre os diversos agentes deste Pólo de Referência viabilizará em médio 

prazo uma Rede de Pesquisadores e formadores da Educação do Campo no Estado, possi -

bilitando a qualificação do diálogo entre sistemas de ensino, movimentos sociais e universi -

dades, para a longo prazo, estabelecer a  criação de uma Linha  de Pesquisa em  Educa-

ção do Campo, que contribua para a consolidação da Política Pública  de  formação dos 

profissionais da Educação do campo.  

 Para  isso, é  constituído  um  ambiente  colaborativo,  virtual  e  presencial  que 

denominamos  de  Centros  Digitais  Pedagógicos  –  CPD,  de  convergência,  troca  e 

articulação  de  pesquisas,  projetos,  reflexões  teóricas,  divulgação  das  pesquisas  em 

andamento pelos professores e estudantes da licenciatura em Educação do Campo da 

FACED/UFBA,  fortalecendo  os  intercâmbios  de  experiências  pedagógicas  entre 

professores e pesquisadores da UFBA.

O elemento básico de conteúdo que sustenta o planejamentos de cada CDP,  que está 

sendo implantado nos quatorze municípios, parte das discussões sobre as políticas públicas 

para os povos do campo, tendo por  base a prática educativa e os conhecimentos  dos 

professores da Licenciatura em Educação do Campo da FACED/UFBA, que têm o papel de 

promover pesquisas, questionar a realidade, ampliar informações, analisar e propor novas 

ações, projetos e políticas públicas para o campo.  
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