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Curso�de�Licenciatura�em�Educação�do�
Campo/UFMS

Curso�Especialização�em�Educação�do�Campo/UFMS
FETEMS�-�Federação�dos�Professores

de�Mato�Grosso�do�Sul�
SEDFOR�-�Secretaria�Especial�de�Educação�a�

Distância�e�Formação�de�Professores

PROECE/PROFE-2017

(Paulo  Freire)

Num país como o Brasil,
manter a esperança viva é em si

um ato revolucionário. 

Minicurso�1�‒�Aspectos�linguísticos�e�
culturais�em�músicas�latinoamericanas:�
“Soy�loco�por�ti,�América”�(prof.�Álvaro�
Jose�dos�Santos�Gomes).

Minicurso� 2� ‒� Era� uma� vez...� :� � os�
encantamentos� da� literatura� do/no�
campo�(profa.�Michelly�Dominiq�Neves).

Minicurso�3�‒�As�paisagens�do�campo�
como� traços� culturais� (profa.� Icleia�
Albuquerque�de�Vargas).

Mostra�da�Educação�do�
Campo�de�MS�-�imagens
Será� disponibilizado� espaço� para�
acolher�e�dar�visibilidade�a�vídeos�e�
fotografias�da�Educação�do�Campo�
em� MS,� na� busca� de� assegurar�
maneiras� outras� de� produzir� e�
compartilhar� o� conhecimento.��
Acessar�o�site�do� �IV�SEduCampo�
para�efetivar�a�inscrição:
https://ivseminarioestadualcampo.
blogspot.com.br/p/inscricoes.html�

MINICURSOS

Roças à beira da estrada:
escolas do campo e

práticas político-pedagógicas 

1º de dezembro - 14h às 17h

Minicursos:

revirando as roças do saber
inscrições no site

MODALIDADES�DE�PARTICIPAÇÃO
Inscrição�no�site�do�evento:

Participação�em�um�mini-curso,�
independentemente�da�participação�no�

restante�do�IV�SEduCampo.

Apresentação�de�painel�de�vídeos�e/ou�
fotografias.

Ouvinte.

Inscrição�no�ato�do�credenciamento:
Participação�em�uma�das�rodas�temáticas,�
com�relato�de�experiência�e/ou�de�pesquisa.

INSCRIÇÕES GRATUITAS,
VAGAS LIMITADAS!

Informações: 
http://ivseminarioestadualcampo.blogspot.com.br/

Período: 13 de novembro a 
1º de dezembro de 2017 PROECE/PROFE-2017�

Tecendo a Manhã
João Cabral de Melo Neto

E se encorpando em tela, entre todos,
Se erguendo tenda, onde entrem todos,

Se entretendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
Que, tecido, se eleva por si: luz balão.

Um galo sozinho não tece uma manhã:
Ele precisará sempre de outros galos.

De um que acompanhe esse grito que ele
E o lance a outro; de um outro galo

Que apanhe o grito de um galo antes
E o lance a outra; e de outros galos

Que com muitos outros galos se cruzem
Os fios de sol de seus gritos de galo,

Para que a manhã, desde uma teia tênue,
Se vá tecendo, entre todos os galos.



O
IV SEduCampo - SEMINÁRIO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
DO CAMPO: pontes entre 

roças, palavras, escolas... acontece com 
a intenção de reunir convidados/as e 
participantes interessados/as em 
conhecer e problematizar as temáticas 
da Educação do Campo em MS (sem 
negar o necessário diálogo com os 
contextos nacionais e internacionais). 
Com a realização do IV Seminário a 
UFMS assume a sua responsabilidade 
histórica, política, social e educacional 
com a formação de professores/as 
efetivamente comprometidos com a 
educação do campo e seus princípios 
fundantes.  

A proposta desse evento nos provoca 
a percorrer as trilhas dos campos sul-
mato-grossenses e compreender que 
essa é uma educação que nasce das 
raízes da cultura dos povos originários 
brasileiros semeada, germinada, 
cultivada, colhida e repartida com 
todos/as. É uma educação que, embora 
plural como são as gentes dos campos 
brasileiros, está impregnada dos 
princípios da vida que acontece 
mediada pela natureza, pela oralidade e 
pela agricultura que se faz em família, 
em mutirões e na qual o milho, a 
mandioca e os grãos se misturam, 
convivendo com as pequenas criações 
de animais. Vida constituída na 
amplidão dos horizontes das roças que 
foi, violentamente, sendo confinada aos 
acampamentos à beira das estradas e 
protegida pelas lonas pretas - defenso-
ras da sobrevivência e das lutas -, 
nessas terras ainda manchadas de suor 
e de sangue, mas capazes de abrigar 
sementes e gestar a esperança.

PROGRAMAÇÃO
1/dez

3/dez

2/dez

1ª�roça�-�Educação�do�Campo:�
gentes,�culturas,�saberes,�mística

5ª�roça�-�Terras�de�MS:�gentes,�
lutas,�camadas�do�tempo�histórico

6ª�roça�-�Educação�do�Campo:�
compartilhar�alimentos,�afetos,�

vidas,�utopias...

2ª�roça�-�Educação�do�Campo:�o�
gestar�de�educadores/as�entre�terra,�

roças,�escolas�e�universidades

17h - Credenciamento com acolhida, lanche 
coletivo, apresentações culturais

19h - Mística. Abertura oficial

20h - A Educação do Campo nasce de 
suas gentes, de seus modos de 
vida, de seus movimentos e lutas. 

Educador: Prof. Dr. Antonio Munarim/UFSC

Mediação: Profa. Dra. Patrícia Graciela da 
Rocha/UFMS e Profa. Dra. 
Raquel Alves de Carvalho/UFGD

21h - Roda de prosa com articulação inicial 
para criação do Fórum Estadual de 
Educação do Campo do MS

8h - Mística

8h 15 -  Formação de educadores/as do 
campo com foco na 
agroecologia, na economia e 
nos mercados camponeses: 
resistências e rebeldias.

Educadores/as: Profa. Dra. Rosemeire 
Aparecida de Almeida/UFMS; Prof. Dr. 
Luis Alejandro Lasso/UFMS; Profas. 
Mestras Kleide Ferreira de Jesus e Suely 
Cristina Soares da Gama, Professores 
Especialistas Gaspar Martins Barbosa 
Caetano e Giliarde Rodrigues de Araújo 
(egressos do curso de especialização em 
Educação do Campo/UFMS).

Mediação:  Profa. Dra. Celeida Maria Costa 
de Souza e Silva/PPGE/UCDB 

11 h - Roda de prosa

14 h - Rodas de conversa, por áreas 
temáticas, para troca e 
sistematização de saberes no 
compartilhar de estudos, pesquisas 
e experiências, com inscrição no 
momento do credenciamento.

Temática 1:  Protagonistas da educação 
do campo: culturas, saberes e fazeres, 
agroecologia, coletivos, movimentos 
sociais e sindicais, resistências e rebeldias

Temática 2: Educadores/as do campo e 
os diferentes saberes: formação inicial e 
continuada com foco na práxis

Temática 3: Práxis pedagógica: ousadias 
e experiências da educação do campo 
emancipatória, contra-hegemônica e 
libertadora

Temática 4: Escolas e as tecnologias do 
campo em diálogo com as tecnologias 
digitais: saberes do campo, saberes 
escolares, saberes universais

16h 30 - Registrar e reivindicar é preciso: 
compartilhar do diagnóstico e dos 
indicativos construídos nos 
coletivos das áreas temáticas.  
Constituição da comissão para 
r e d a ç ã o  d a  “ C a r t a  u t o p i a , 
diagnóstico, reivindicações e 
c o m p r o m i s s o s  d e  C a m p o 
Grande/MS”. 

Mediação - Prof. Dr. José Manfroi/UCDB

3ª�roça�‒�Educação�do�Campo�em�
MS:�roças�das�pesquisas,�das�
experiências,�dos�diálogos

4ª�roça�‒�Educação�do�Campo:��
celebração�do�plantio,�do�cultivo,�

da�colheita,�da�vida
18h - Tribuna livre

19h - Festança do entardecer

8h - Mística

8h 15 - Território camponês em MS: 
cenários, protagonistas, lutas, 
tempos de colheita, tempos de 
secura, tempos de estradar 
com esperança

Educadores/as: Prof. Dr. Luiz Ernesto 
Brambatti/UFPR-Litoral;  Geni 
Helena Fávero/Movimentos Sociais; 
Prof. Mestre Onivan de Lima Correa 
(Fetms); Kelly Cardoso Brasil e Tânia 
Aparecida de Paula (representantes 
discentes do curso de Licenciatura em 
Educação do Campo/FAED/UFMS).

Mediação: Prof. Me. José Roberto 
Rodrigues de Oliveira/UFMS e 
Profa. Dra. Mirian Lange 
Noal/UFMS

10h 30 - Roda de prosa

12h - Leitura para avaliação e aprovação 
da “Carta de Campo Grande/MS” 

12h 30 - Constituição da Comissão 
Organizadora do V 
Seminário Estadual de MS

12h 45 - Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação do 
Campo - GEPEDUC MS - 
Mutirão

13h - Almoço de encerramento (por 
adesão).

15h - Abraços de alegria, de 
compromisso com as lutas do 
campo, de até logo... 


