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O livro reunirá trabalhos que abordem fundamentos sociais, históricos, políticos, cultu-
rais, filosóficos, pedagógicos e psicopedagógicos da e Educação Popular do campo no 
Brasil, explorando as relações entre a dimensão da Formação de professores, sujeitos e 
práticas de ensino em espaços escolares e não escolares, conhecimento e cultura e desi-
gualdades educacionais. A Educação do Campo foi uma conquista de processos de lutas 
e debates que envolvem diversos setores da sociedade brasileira. Apesar de ser oficiali-
zada, a Educação do Campo é ainda pouco conhecida e sua temática fica relegada a se-
gundo plano nas discussões educacionais. Logo, compreender e difundir a Educação do 
Campo e e m especial, analisando as mudanças ocorridas com a implantação do PRO-
NACAMPO, nos diversos setores e níveis educacionais com a proposição de ações efe-
tivas de enfrentamento de seus desafios constitui-se num passo importante e necessário 
a valorização da Educação do Campo e a possibilidade da garantia do exercício pleno 
de direitos pelos povos do campo. 
  

Observações Gerais: 

1. Cada capítulo poderá ter no máximo três autores; 
2. Os autores deverão produzir seus textos a partir de resultados de pesquisas; 
3. Os resultados deverão vir de projetos de pesquisas já concluídos, daí a importância 

em se deixar bem claro a metodologia utilizada, bem como a análise e discussões 
dos dados. 

→ estrutura para cada capítulo: 
1.Data para encaminhar aos  
e-mail: 
wender.faleiro@gmail.com

1. até  no máximo dia 15 de maio de 2017, envio da 
confirmação de interesse e envio do tema e breve 
resumo. 

2. até no máximo dia 15 de setembro de 2017 envio 
do capítulo completo

2. total de páginas Mínimo de 12 e máximo de 20 páginas, 

3. letra Garamond

4. fonte 11



5. espaçamento 1 ½

6. margens  justificadas

7. formatação  Superior e inferior = 2,5 
 Esquerda e direita= 3,0

8. paginação Margem superior com nº a direita

9. folha A4

10. como estruturar o 
capítulo

a) RESUMO: entre 200 e 250 palavras 

b) INTRODUÇÃO: 

c)  APRESENTANDO O QUADRO TEÓRICO: 
problemática, objeto, tema, estado atual,  metodologia 
empregada.   

d) APRESENTANDO E DISCUTINDO OS 
RESULTADOS: selecionar os melhores itens da 
pesquisa, apresentando e discutindo os resultados, com 
base no quadro teórico e metodológico.   

e) CONCLUINDO A PESQUISA: a conclusão deve 
ser fechada com ao(s) objetivo(s) apresentado(s) na 
introdução do capítulo. 

f) REFERÊNCIAS: só as utilizadas para o capítulo 
(ABNT).  
Garamound 10, espaco simples, justificado.

11. Palavras-chave:

12. Exemplo de breve 
curriculum 
(após as referências, registrar 
os currículos dos autores)

13. No máximo 40 a 45 palavras. 
Graduado em Educação com Mestrado em Ciências 
Pedagógicas (1998) e Doutorado em Educação (2003) 
pela UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba. É 
professor da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, 
na Faculdade e no PPGE – Mestrado e Doutorado em 
Educação. E-mail: robertopuentes@faced.ufu.br
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