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Ementa:
Contextualização  sócio-político-histórica  dos  anos 1990.  Trajetória  histórica  das  políticas  públicas  para  a 
educação dos povos do campo, das águas e das florestas a partir dos anos 1990, no Brasil e no Paraná. A 
relação  do  Estado,  dos  organismos internacionais  e  da  sociedade  organizada  na  implementação  destas 
políticas. 
Objetivos:
-  Analisar  o  contexto  dos  anos  1990,  identificando  elementos  que  provocaram a  definição  das  políticas 
públicas para a Educação do Campo;- Conhecer e analisar as principais políticas públicas para a Educação 
dos povos do campo, das águas e das florestas, a partir dos anos 1990, no Brasil e no Paraná, analisando a  
relação  entre  Estado,  organismos  internacionais  e  a  sociedade  organizada  na  definição  das  mesmas;-  
Identificar e analisar a concepção de educação presente em diferentes projetos/programas implementados a 
partir dos anos 1990.
Conteúdos:
1. Caracterização do contexto sócio-político-histórico dos anos 1990: 
2.  Trajetória histórica e políticas públicas para a educação dos povos do campo, das águas e das florestas a  
partir dos anos 1990, no Brasil e no Paraná
3. As orientações da Banco Mundial e da UNESCO a partir da Conferência de Educação Para Todos para a 
educação das minorias, incluindo os povos do campo, das águas e das florestas
4. A relação do Estado, dos organismos internacionais e da sociedade organizada na implementação das 
políticas públicas para escolas do campo, a partir dos anos 1990
5. A concepção de educação presente em diferentes  projetos/programas implementados para os referidos 
povos, no período em questão.
Metodologia:
Os textos serão disponibilizados com antecedência e exigir-se-á, para viabilizar os debates, leitura prévia dos  
mesmos . Os encontros serão organizados a partir de debates coletivos, do diálogo com diferentes sujeitos 
que estiveram vinculados aos processos de implementação de diferentes políticas públicas  para a educação 
dos povos do campo, das águas e das florestas na Secretaria de Estado da Educação do Paraná e da 
apresentação de vídeos produzidos no período em questão que retratem esses processos. As discussões e 
problematizações feitas no decorrer da disciplina deverão ser sistematizadas em artigo científico que deverá 
ser apresentado ao final desse processo.
Avaliação:

A avaliação será feita por meio da análise de um artigo científico que deverá ser produzido, individualmente,  
analisando as políticas implementadas para a educação dos povos do campo, das águas e das florestas, no  
período em questão, explicitando seus determinantes sócio-políticos, seus fundamentos pedagógicos, bem 
como a concepção de educação presente nas mesmas. Os critérios para essa análise são:  amplitude e 
produndidade  da  análise;  posicionamento  crítico;  uso  da  língua  padrão  e  atendimento  aos  aspectos 
solicitados para análise.
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