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Resumo da Proposta:
Este Projeto visa contribuir com a política de Educação do Campo no Estado de Pernambuco por meio do
desenvolvimento de ações de extensão, pesquisa-ação e formação de professores(as) de escolas do campo. Tendo
abrangência estadual, o Projeto conta com a parceria de diversas instituições e organizações sociais do Campo
Pernambucano, ou que nele atuam. O conjunto de ações propostas contemplam a realização de seminários, oficinas e
cursos de formação de professores de curta duração. Destaca-se o diálogo destas ações com a realização de uma
pesquisa-ação que versa sobre o interesse da população pernambucana pela implantação de uma Licenciatura em
educação do Campo na Universidade. Dentre as principais características do Projeto destacam-se a articulação entre as
atividades de extensão, pesquisa e ensino, pelo viés da formação de professores(as). O diálogo entre professores(as) da
educação básica e do superior, de pesquisadores(as), estudantes de graduação e pós-graduação, como também
representantes de movimentos sociais, organizações não-governamentais e outras instituições das esferas municipal,
estadual e federal e privado é uma das principais características do Projeto. A parceria entre estes atores sociais
propiciam a relação entre os saberes acadêmicos, populares e das realidades de cada sujeito educativo e representam a
força motriz para o desenvolvimento das ações programadas.

Objetivo Geral:
Contribuir com o desenvolvimento humano dos povos do campo, por meio da realização de ações de extensão e de
formação de professores(as) de escolas do campo e de uma pesquisa-ação sobre a pertinência de uma Licenciatura em
educação do campo em Pernambuco.

Objetivos Específicos:
- Discutir as propostas de formação de professores do campo contidas nos editais do Ministério de Educação;
- Realizar formação continuada de professores de escolas do campo para aprofundar os conhecimentos sobre os
princípios da Educação do Campo;
- Oferecer oficinas e cursos de curta duração que contemplem a Educação do Campo em articulação com as áreas de
conhecimentos estudadas na educação básica, com ênfase no ensino de Matemática e da Língua Portuguesa e nas
Ciências Humanas;

- Realizar seminários sobre a formação de professores que atuam em escolas do campo, com enfoque na Licenciatura
em Educação do Campo (PROCAMPO);
- Realizar uma pesquisa-ação com vistas a identificar o interesse da população pernambucana sobre a implantação de
uma Licenciatura em Educação do Campo;
- Fortalecer a articulação entre as Universidades, Autarquias, Secretarias de Educação, OSCIP e Movimentos Sociais do e
para o campo pernambucano.

