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Introdução 

A formação de professores dos territórios rurais tem sido um objetivo e um desafio apontado 
pelos movimentos sociais e sindicais do campo, desde o início dos anos 1980. O 
entendimento da educação como uma das estratégias para a formação dos sujeitos do 
campo e a crítica às políticas educacionais urbanocentradas conduziram ao reconhecimento 
da importância da formação dos professores para atuarem no campo, desde paradigmas 
que valorizam os sujeitos como produtores de conhecimento. É neste contexto que surge o 
movimento da Educação do Campo, cujos princípios estão materializados em resoluções 
nacionais no âmbito do Conslheo Nacional de Educação. Cavalcante (2003) e Arroyo (2007, 
2008) apontam que a Educação do Campo é uma área de grandes demandas e, que requer 
um tratamento cuidadoso em virtude de suas especificidades. Sem a formação adequada, 
o(a) professor(a) do campo não consegue cumprir com êxito seu papel de educador(a), pois 
o(a) mesmo(a) não compreende a abrangência e a profundidade necessárias na construção 
de uma educação afinada às normativas da Educação do Campo. Este aspecto é agravado 
quando se considera que a formação inicial dos professores, realizada nos cursos de 
Pedagogia, pouco prepara esses profissionais para a realidade do campo, tornando 
insuficientes seus recursos formativos para a atuação na escola localizada em área rural.  
Esta sitação mantém vivos, no interior do espaço escolar, conteúdos extremamente 
descontextualizados. O(a) professor(a), neste cenário, vivencia, na prática cotidiana, o 
drama de uma estrutura que não oferece possibilidades de formação adequada. Este estudo 
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propõe pesquisar as significações sobre a formação e a atuação de professores em escolas 
de assentamentos rurais, ligados ao Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), do 
município de Barra do Choça-Ba. Esperamos contribuir para o debate sobre a formação, 
assim como sobre aspectos relativos à a própria dinâmica do campo, a partir da significação 
desses sujeitos, que são os principais instrumentos mediadores da política de educação do 
campo. 

1.1.1. Objetivos 

O trabalho tem como objetivo geral: investigar as significações sobre a formação e a 
atuação de professores de escolas localizadas em assentamentos da reforma agrária de um 
município da Bahia. Como objetivos específicos, propõe-se: analisar as significações sobre 
Educação de professores de assentamento da reforma agrária; identificar quais são os 
significados a respeito da atuação no dia-a-dia escolar; investigar a formação inicial e 
continuada de professores de assentamentos do município de Barra do Choça-BA. 

1.1.2. Metodologia 

A estratégia metodológica da pesquisa prevê a realização de trabalho de campo e a 
construção do corpus por meio de uma abordagem qualitativa. O trabalho será realizado em 

4 (quatro)  escolas de Educação Infantil e Ensino Funadamental I,  localizadas no município 
de Barra do Choça-BA. Participarão do estudo 6 (seis) professores. Os instrumentos de 
pesquisa serão entrevistas individuais, com o objetivo de explorar aspectos relativos às 
significações dos professores sobre: percurso formativo e processos de formação 
continuada dos professores; atuação no dia-a-dia escolar, incluindo possibilidades e 
limitações; espaço rural e campo; sujeitos do campo, famílias e alunos das escolas do 
campo; após as entrevistas com cada professor, serão realizadas videogravações da prática 
em sala de aula, com o intuito obtermos elementos sobre a atuação dos professores de 
acordo a disponibilidade de cada um. Utilizaremos, ao longo de toda a pesquisa, um 
caderno de campo onde será registrado aquilo que ouviremos, veremos, sentiremos e 
experienciaremos no trabalho de campo a respeito da atuação do professor e do contexto 
da escola; No tratamento e análise do material, será feita a leitura dos diários de campo, 
com identificação de categorias que nos ajudem a compreender e contextualizar as 
significações emergentes nas entrevistas. No trabalho com as entrevistas, serão 
identificados os núcleos de significação predominantes, de modo a considerar tanto as 
significação/ões comuns a todos os participantes quanto as singularidades. . Com isto, 
pretende-se compreender as semelhanças e divergências no conjunto dos sujeitos 
participantes das pesquisas. A análise será feita a partir de pressupostos e conceitos da 
perspectiva histórico-cultural de base vigotskiana (1998, 2007). Essa perspectiva 
compreende o sujeito como um ser social que se constitui a partir da relação com os outros 
sujeitos sociais e com o mundo que o cerca, sendo esse processo de relação mediado pelos 
significados culturais e históricos. 

CONSIDERAÇÕES 

A formação e a atuação do professor do campo são elementos importantes para a 
construção de um projeto de Educação do Campo eficaz. Investigar suas significações é 
hoje necessário para que as políticas de formação possam mediar efetivamente as 
aspirações e as determinações postas nas legislações em relação à educação das crianças 
do campo e promover uma educação de qualidade nos territórios rurais. 
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