
Intercâmbio Acadêmico-Cultural do Curso de 
Licenciatura em Educação do Campo de Bom Jesus 

Intercâmbio acadêmico cultural da Educação do Campo envolve 5(cinco) universidades 
(UFPI,UESPI, UFPE, UFRPE, UFPB). Do Piauí à Pernambuco: equipe de docentes e 
discentes se desloca rumo à troca de conhecimentos acadêmicos e populares. 

 

 

Aconteceu entre os dias 2 a 12 de maio de 2018 o II Intercâmbio Acadêmico 
Cultural da Ledoc, dando sequência ao I Intercâmbio que aconteceu com a 
UFRR em novembro de 2017. 

O II Intercâmbio tem como objetivo promover trocas de conhecimentos entre 
estudantes da LedoC com grupos das universidades e da sociedade civil 
organizada de Pernambuco.  Se destacam como interlocutores do intercâmbio: 
na UFPE -  o grupo de pesquisa Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Poder, 
Cultura e Práticas Coletivas (GEPCOL), o Núcleo de Estudos, Pesquisas e 
Práticas Agroecológicas e Geográficas no Semiárido (NEPPAG), o coletivo 
SAF, da UFPE; a Incubadora de Cooperativas Populares da UFRPE; no 
contexto das ONGs - a Escola de Formação Quilombo dos Palmares (EQUIP); 
o Centro Sabiá de agroecologia e o Coletivo de Jovens de Riacho de Pedra 
(município Cumarú), o centro educativo popular e de experimentação 
agroecológica Serta (Serviço de Tecnologias alternativas – município de 
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Gloria de Goitá), o Centro Cultural da Juventude de Recife, o Coletivo Terral 
de comunicação popular de Recife; entre outros. Também estiveram presentes 
para contribuir com o intercâmbio professores da UFPI-Teresina, UFPB e da 
UESPI. 

A programação foi composta por momentos de aula-debate com docentes das 
mencionadas universidades; visitas didáticas; oficinas; análises de conjuntura, 
nos temas: agroecologia, economia solidária, formação do Estado e 
democracia no Brasil, metodologias participativas de pesquisa social, 
comunicação popular, pedagogia da alternância e emancipação da juventude.  

Do ponto de vista da auto-organização dos estudantes da LEdoC/UFPI e 
pedagogia da terra/UESPI, a programação envolveu momentos diários de 
avaliação e autoavaliação, bem como de sistematização do intercâmbio, na 
perspectiva de fazer da experiência uma oportunidade de produção e difusão 
de conhecimentos no âmbito da educação popular e educação do campo. Se 
destaca no dia-a-dia do intercambio a preocupação em utilizar metodologias 
inovadoras para a sistematização da experiência:  facilitação gráfica, vídeo 
documentário, mapas conceituais, além das formas comuns ao meio 
acadêmico como artigos científicos e banners. 

Na organização do evento, dinamizada pelo Núcleo de Estudo, Pesquisa e 
Extensão em Ciência Descolonial, Epistemologia e Sociedade 
(NEPEECDES/UFPI) nas figuras das Profas. Socorro Pereira e Valcilene 
Rodrigues, estiveram envolvidos vários projetos de extensão do 
CPCE/PREXC: Universidade Popular (Profa. Socorro Silva e Sônia Ribeiro) e 
Leitura, escrita acadêmica e produção científica (Profs. Ozaías Batista, 
Socorro Silva e Adriana Monteiro) do NEPECCEDS, assim como Cenas 
Camponesas (Profa. Kelci Pereira) e Semeando Agroecologia (Profa. 
Valcilene Rodrigues)  - do Núcleo de Agroecologia do Vale do Gurguéia - 
NAGU, além de envolver estudantes e docentes do curso de pedagogia da 
Terra da UESPI. 

A cada dia de intercâmbio a esperança ativa de construção de redes de 
colaboração solidária no ensino, pesquisa e extensão, envolvendo sujeitos 
coletivos dos movimentos sociais rurais e urbanos, de ONGS e grupos 
universitários se renova como um horizonte de fortalecimento da Licenciatura 
em Educação do Campo. 

 

Comissão organizadora do Intercâmbio 

Licenciatura em educação do campo 

CPCE, Bom Jesus/PI. 


