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Apresentação
É com satisfação que lançamos a edição especial de N. 10 Ano V (2016) da
Revista Eletrônica de Culturas e Educação- Entrelaçando, organizado pela Profª Gilsélia
Macedo Cardoso Freitas e a Profª Priscila Brasileiro Silva do Nascimento, que tem por
Caderno Temático Educação do Campo: práticas educativas na Educação Básica e é
constituída pelas produções do II Seminário Internacional de Educação do Campo
da Bahia- SIEC, a partir do Eixo 2- Práticas Educativas, Educação Básica e Educação
do Campo, onde selecionou-se artigos de autores dos diversos lugares do Brasil, entre
pesquisadores das universidades, professores da Educação Básica, educadores/as dos
movimentos sociais do campo e estudantes, como também dos resumos de monografias,
dissertações e teses que versam sobre diferentes temáticas relacionadas à Educação do
Campo.
O Caderno está dividido em duas seções: a primeira seção é destinada aos
artigos, na segunda seção encontram-se os resumos de teses, dissertações e monografias.
As produções versam sobre Educação do Campo com destaque para as produções que
tratam das práticas educativas na Educação Básica. Na primeira seção estão agrupados
artigos de pesquisadores de diferentes universidades do Brasil que abordam a Educação
do Campo e suas diversas possibilidades formativas. Ainda nessa seção, encontram-se
dois textos de pesquisadores cubanos que retratam o ensino universitário em Cuba.
Já na segunda seção estão os trabalhos de tese e dissertação vinculadas à
discussão da Educação do Campo, abordando duas realidades distintas: a realidade do
assentamento do MST em Terra Vista, na Bahia e a Escolas Famílias Agrícolas (EFAs)
do Médio Jequitinhonha (MG).
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Desejamos que os textos desse eixo temático contribuam para o fortalecimento
do debate da Educação do Campo nos diversos espaços formativos em que os sujeitos
sociais e imbuídos de história vivem e lutam cotidianamente. Boa leitura!

Gilsélia Macedo Cardoso Freitas
Priscila Brasileiro Silva do Nascimento
Conselho Editorial
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