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Apresentação
O livro intitulado Práticas de iniciação à docência: 

relações entre a Licenciatura em Educação do Campo e a Escola 
do Campo, entre os tantos sonhos e utopias, objetiva registrar 
e socializar parte do trabalho de formação de docentes, vivido 
no Curso de Licenciatura em Educação do Campo – Área de 
Linguagens e Códigos e Ciências da Natureza e Matemática, 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), em 
parceria com a CAPES, por meio do Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID/DIVERSIDADE.

A Licenciatura em Educação do Campo é um curso 
de formação de professores, novo em nosso país, criado, 
inicialmente, para atender a demanda reprimida de formação 
de professores  no Brasil para o campo que, aos poucos 
vem se tornando referência na formação docente. Em nossa 
IES,essa licenciatura está vinculada ao debate da educação do 
campo, logo, aos movimentos sociais campesinos; organiza-se 
em regime de alternância, articulação da vivência do tempo 
à comunidade dos licenciandos e ao tempo universidade; a 
gestão do curso passa por processos de auto-organização; sua 
execução é coordenada pelo Departamento de Pedagogia, 
porém o trabalho acontece de maneira interdepartamental; 
forma e habilita os licenciandos na área do conhecimento.

O PIBID/DIVERSIDADE possibilitou, dentre tantos 
aspectos, o exercício da prática docente dos camponeses 
licenciandos no percurso formativo; o efetivo acompanhamento 
da universidade às 12 escolas do campo conveniadas; 
investimento financeiro no trabalho; a constituição de um grupo 
de trabalho, na IES, sobre educação do campo; a formação 
dos coordenadores de área e supervisores do programa; 
fundamentalmente, o acompanhamento da formação inicial 
dos licenciandos no contexto da escola pública do campo 
junto aos demais docentes envolvidos.
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O projeto, intitulado Programa Institucional de Iniciação 
à Docência para alunos da Licenciatura em Educação do Campo, 
instituído no ano 2010, foi organizado em dois subprojetos: 
a) Educação do Campo Área de Ciências da Natureza e 
Matemática; b) Educação do Campo Área de Linguagens e 
Códigos. Esse trabalho projetou a iniciação à docência tendo 
como fundamento a práxis, com um conjunto de atividades:

a) a formação inicial da Licenciatura em si, no trabalho 
prático, as disciplinas, áreas do conhecimento, durante o tempo 
universidade. Trabalho este organizado pela coordenação 
institucional e das áreas, juntamente com a coordenação do 
curso e seus professores que, alimentados pelo vivido no campo, 
promoveram seminários, círculos de oficinas, trocas de experiência 
entre si e com as demais IES e seus cursos de licenciatura;

b) o trabalho foi planejado com as escolas do campo. 
Articulado entre a escola, a supervisão local, coordenação de área 
e os próprios licenciandos que acompanharam os professores 
em sala de aula, laboratórios, visitas de campo, intervenções 
culturais e de luta; promoveram grupos de estudo e seminários; 
realizaram intervenções na escola nos diversos tempos e espaços;

c) a gestão do processo, envolveu os diversos sujeitos do 
programa, mas, fundamentalmente, propiciou o necessário diálogo 
da universidade com a educação básica. Consistiu basicamente, 
em planejamento, intervenções na escola, acompanhamento, 
estudos, produção de relatórios, prestação de contas;

d) registro, sistematização e socialização do conhecimento 
produzido, por acreditar que todo conhecimento, para ser válido, 
precisa ser colocado em movimento, criticado, gerar novos 
desafios, o que motivou o grupo do registro e compartilhamento 
das experiências. E uma escrita como uma das linguagens 
possíveis, não a mais utilizada no contexto do campo, que dela 
precisa para os processos de luta, e que chega a você leitor em 
forma de livro, numa coleção, que agora lhe apresentamos.

Dar nome às coisas, aos lugares, ao tempo e o próprio 
vento, aos filhos que nascem é uma prática da sociedade 
humana. Por que nomear um livro, uma coleção deles e a própria 
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biblioteca? Quem sabe, porque somos humanos ou buscamos 
sê-lo enquanto os escrevemos. Não! Muito antes disso, quando 
praticamos o que agora escrito está, fizeram-se práxis.

A Coleção Araucária assim nomeada, não 
necessariamente batizada, reúne, coleciona e expressa a produção 
cientifica, pedagógica e cultural, sempre política, da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), Coordenação da 
Educação do Campo, vinculada ao Departamento de Pedagogia, 
Campus Guarapuava. Ela assume com simbologia, identidade, 
mística e luta, desde a universidade, a floresta de araucárias em 
extinção. Na floresta, a araucária, a pinha, o pinhão e a gralha 
azul; na relação com os povos indígenas Guarani e Kaingang, 
faxinalenses, agricultores familiares, quilombolas, camponeses 
Sem Terra, que dela já viveram e teimam viver, contrapondo-se 
ao agronegócio que avança sobre outras florestas. 

Este é o primeiro volume da coleção que, escrito a muitas 
mãos, pretende-se floresta. São sementes, frutos, plantas, floresta. 
Gente, camponesas e camponeses, licenciandos, acadêmicos, 
educandos-educadores, militantes da causa camponesa, também 
nomeados, que ousaram colocar no papel, depois da vivência, 
suas práticas de iniciação à docência, num contexto de luta, para 
formar-se professor-educador-docente, profissão e militância.

A obra está organizada em três partes e traz a produção 
cientifica dos dois subprojetos do PIBID/DIVERSIDADE em 
escolas do campo. A primeira parte é composta por oito capítulos 
que tratam das práticas de iniciação à docência na área da 
ciência da natureza e matemática. A segunda parte apresenta os 
três capítulos que explicitam as práticas de iniciação à docência 
da área da linguagem e códigos. Na sequência, a terceira parte, 
com os quatro últimos capítulos, que tratam de processos para 
além da área de conhecimentos, os processos de pesquisa e 
organização da escola e dos sujeitos escolares.

Apresentada a coleção e seu primeiro volume, dese-
jamos leitura crítica, que sempre se efetiva com novas práti-
cas, as quais incluem a sua escrita.
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CAPÍTULO 1

etnomatemática: uma exPeriência desenvolvida na 
escola do camPo

Eliane Aparecida do Valle Nunes1

Thaile Cristina Lopes Vieira2

Reinaldo Francisco3

A Etnomatemática desempenha um papel fundamental, 
ao discorrer sobre saberes matemáticos no contexto da escola, 
como recurso pedagógico no intuito de encontrar caminhos 
que permitam articular os conteúdos escolares às práticas 
do cotidiano. Com o objetivo de refletir sobre uma prática 
pedagógica referenciada na Etnomatemática, com a turma da 
classe intermediária do 9º ano, procurou-se, por meio desta 
intervenção, refletir sobre a aplicação da Etnomatemática no 
ensino da matemática – Medidas Agrárias, dialogando com os 
saberes e o cotidiano dos educandos da escola do campo. Como 
resultado verificou-se a possibilidade de romper com a maneira 
pouco eficaz de tratar a disciplina, apontando a Matemática 
como um instrumento para compreender o mundo.

Para o desenvolvimento de um trabalho, na perspectiva da 
Etnomatemática, é fundamental a mediação da ação docente, que 
implica um diálogo entre os saberes do contexto pesquisado e o 
contexto escolar. Assim, faz-se necessário entendermos o contexto 
do campo e da escola do campo onde materializamos nossa prática.
1 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
2 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 

Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
3 Professor Mestre do Departamento de Matemática da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste (UNICENTRO).
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A Educação do Campo é mais que um projeto 
dentro da escola, é uma proposta de educação que assume 
o compromisso de luta pela transformação da escola e da 
sociedade, compreendida a partir dos sujeitos que têm o campo 
como seu espaço de vida. Nesse sentido, o conceito de campo 
busca ampliar e superar a visão do rural como local de atraso, no 
qual as pessoas não precisam estudar, ou basta uma educação 
precarizada. O campo, nesta concepção, é entendido como lugar 
de vida onde as pessoas, também, produzem conhecimento.

Há uma produção cultural no campo que deve se fazer 
presente na escola. Os conhecimentos desses povos pre-
cisam ser levados em consideração, melhor, ser o ponto 
de partida das práticas pedagógicas na Escola do Cam-
po. Sendo assim, esta compreensão de campo vai além 
de uma definição geográfica, configurando-se como um 
conceito político, ao considerar as especificidades dos 
sujeitos que ali vivem (PARANÁ, 2006).

Pensar a educação desde ou junto com uma concepção 
de campo, significa assumir uma visão de totalidade dos 
processos sociais; significa, no campo da política pública, 
por exemplo, pensar a relação entre uma política agrária e 
uma política de educação; entre política agrícola, política de 
saúde, e assim por diante. Na dimensão da reflexão pedagógica 
significa discutir a arte de educar e os processos de formação 
humana, a partir dos parâmetros de um ser humano concreto e 
historicamente situado (CALDART, 2004).

Nessa direção, encontram-se algumas iniciativas, como 
é o caso das Escolas Itinerantes do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra no Paraná, que é resultado e expressa a luta 
dos trabalhadores Sem Terra que, ao conquistarem a terra 
conquistam, também, o direito à educação e à escola. Escola 
esta, de Assentamento e Acampamento, Escola Pública no e 
do Campo, que tem sua proposta pedagógica organicamente 
vinculada aos princípios filosóficos e pedagógicos do MST.
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Tais princípios, para além de fundamentar a prática 
educativa da Escola, são norteadores da organização do 
trabalho pedagógico da escola para forjar a formação humana; 
os princípios pedagógicos referem-se ao jeito de fazer e de 
pensar a educação, para concretizar os próprios princípios 
filosóficos os quais dizem respeito a nossa visão de mundo, 
nossas concepções em relação à pessoa humana, à sociedade, e 
ao que entendemos que seja educação. Remetem aos objetivos 
estratégicos do trabalho educativo no MST (MST, 2005).

O colégio estadual em que foi aplicada a metodologia, 
defende uma proposta que considera as especificidades 
culturais, sociais e econômicas atreladas a este espaço de vida, 
e vem sendo uma instituição escolar de referência na proposta 
de Educação do Campo, contribuindo na luta pela efetivação de 
uma política educacional que reconheça os sujeitos do campo.

O Projeto Político Pedagógico da escola mostra que 
o ensino deve estar ligado à vida prática e às necessidades 
concretas dos educandos, mas sem perder de vista o acesso ao 
conhecimento universal historicamente produzido, partindo dos 
saberes da vida real, e buscando a relação com os conhecimentos 
científicos. De acordo com Caldart (2004), a educação do 
campo é um projeto educacional compreendido a partir dos 
sujeitos que tenham o campo como seu espaço de vida. Assim, 
ela deve ser no e do campo. No porque o povo tem o direito 
de ser educado no lugar onde vive e do, pois o povo tem o 
direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua 
participação vinculada à sua cultura e às suas necessidades.

Dessa forma, a organização do currículo está atrelada à 
prática social micro e macro dos sujeitos que se encontram no 
espaço de vida que é o campo, na relação teoria - prática, para 
que possibilite o acesso ao conhecimento científico. Nesse sen-
tido, a Etnomatemática desempenha um papel fundamental, ao 
falarmos dos saberes matemáticos no contexto da escola como 
recurso pedagógico, no intuito de buscar caminhos que permi-
tam articular os conteúdos escolares às práticas do cotidiano.
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A Etnomatemática e a escola

A corrente pedagógica da etnomatemática tem suas 
origens ligadas aos movimentos de educação popular que se 
desenvolviam na África e na América Latina a partir da década 
de 60, sob a influência da pedagogia libertadora de Paulo Freire, 
considerando a educação como um ato político e sem neutralidade, 
que está a serviço da manutenção ou da transformação social. 
Considerando a Educação Matemática, Ubiratan D’Ambrósio, 
um dos precursores da etnomatemática, também referendou suas 
práticas e concepções nos ideais freireanos (KNIJNIK, 2002).

A Etnomatemática parte do pressuposto de que o en-
sino de matemática deve levar em consideração a realidade 
sociocultural do educando, o ambiente em que ele vive e o co-
nhecimento matemático que ele traz consigo. Ubiratan D’ Am-
brósio define a etnomatemática como sendo “a arte ou técni-
ca (techné→tica) de explicar, de entender, de se desempenhar 
na realidade (matema) dentro de um contexto cultural próprio 
(etno)”. A Etnomatemática também é entendida como um pro-
grama, no sentido de pesquisa, que tem como objetivo anali-
sar como, ao longo da sua evolução, a espécie humana gerou, 
organizou e difundiu artes e técnicas, com a finalidade de en-
tender, explicar, lidar com o ambiente natural, social e cultural, 
próximo ou distante, assumindo o seu direito e capacidade de 
transformá-lo (SOUZA; CARDOZO; GARCEZ, 2009).

Atualmente, a Etnomatemática diz respeito a um 
conjunto de abordagens e proposições, muitas intrinsecamente 
vinculadas com a proposta de educação dos movimentos sociais, 
dentre eles o MST, em que a etnomatemática se encontra com 
as tradições da Educação Popular e a sua preocupação em 
estabelecer um diálogo entre os conhecimentos científicos e os 
conhecimentos populares (KNIJNIK, 2002).

Quando falamos em valorizar o saber popular, não signifi-
ca que o conhecimento científico é desconsiderado, pelo contrário, 
o que se propõe é a articulação entre os conhecimentos populares 
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e o conhecimento científico historicamente produzido pela humani-
dade, pois compreendemos que os trabalhadores e os educandos 
das escolas do campo devem dominar as ciências para entender a 
realidade. Ao ressaltar o papel da Etnomatemática, neste processo 
de articulação da ciência com a vida, Knijnik (2002, p. 106) relata:

[...] Ao contrário, no processo educativo as inter-relações 
entre os saberes populares e os acadêmicos foram qualifi-
cadas, possibilitando que os adultos e jovens que dele par-
ticiparam, concomitantemente compreendessem de modo 
mais aprofundado sua própria cultura e tivessem também 
acesso à produção científica e tecnológica contemporânea.

Destacamos, aqui, o papel da escola e dos educadores de 
Matemática na articulação dos conteúdos que devem ser trabalha-
dos adotando a etnomatemática como instrumento, de modo que 
permeiem e estejam vinculados à realidade e ao contexto social o 
que ressaltados/as educandos/as, a importância da etnomatemática.

Devemos juntos com os educandos/as solucionar 
problemas relacionados a seu cotidiano, interpretando-os e 
analisando-os de maneira crítica no sentido de se encontrarem 
soluções. O educador dever propiciar, aos seus educandos, 
“instrumentos” que lhes possibilitem acesso ao saber 
sistematizado, de maneira que possam vinculá-lo à sua realidade 
e, assim, possam interpretá-la e buscar sua transformação, 
tendo em vista a superação da dominação de uma sociedade 
injusta e desigual. A finalidade é possibilitar, a eles, condições 
para desenvolverem uma consciência crítica e ampliarem seu 
conhecimento, sua capacidade de questionar, contextualizar, criar 
significados, desenvolver o raciocínio matemático, possibilitando 
o desenvolvimento de conhecimentos práticos e universais.

Nesse sentido, vale ressaltar que os princípios 
pedagógicos e filosóficos do MST foram construídos a partir 
da discussão da realidade. Todo processo de discussão de 
educação do MST tem como princípio a gestão democrática, 
na qual todo processo é construído pelo coletivo, pois lutar por 
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uma educação de qualidade é passar a pensar na educação do 
conjunto da classe trabalhadora e buscar pautar, desta forma, 
em uma perspectiva de classe, a questão da política educacional. 
Assim, é possível afirmar que a educação projetada pelo MST 
é uma educação em movimento de pedagogias, movimento de 
sujeitos humanos preocupados com a formação humana.

A escola deve educar as pessoas como sujeitos 
humanos e como sujeitos locais e políticos, intencionalizando 
o desenvolvimento a partir de suas aprendizagens, pensando 
a especificidade da educação da infância, da adolescência, da 
juventude, enfim, as fases do desenvolvimento do ser humano, 
pois o ser humano é um ser social, que aprende e se desenvolve 
a partir de suas relações, ou seja, os sujeitos, com o contexto 
social em que está inserido (PPP, 2010).

Quando estabelecemos valores para a educação, como 
um processo de transformação e de emancipação humana, 
percebemos o quanto os seres humanos são seres sócio-históricos 
e culturais. Nesse sentido, D’Ambrósio (2002) afirma que

Cada indivíduo carrega consigo raízes culturais. Ao che-
gar à escola, normalmente existe um processo de apri-
moramento, transformação e substituição destas raízes. 
O momento de encontro cultural tem uma dinâmica 
muito complexa e esta dinâmica escolar pode se mani-
festar, sobretudo no exercício de poder e na eliminação 
ou exclusão do dominado.

Entretanto, quando enfatizamos a valorização da cultura 
e do contexto dos educandos e da escola, numa perspectiva 
etnomatemática, não significa deixar de lado a matemática 
científica, acadêmica, pois ela deve ser incorporada ao 
processo de formação e articulada a essas questões, para que 
os sujeitos se apropriem, conheçam e assimilem os conceitos 
científicos da matemática, que são essenciais considerando 
a sua inserção no mundo do trabalho, na realidade atual, 
compreendendo profundamente a sua realidade.
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A matemática está presente na vida, no cotidiano, nas 
outras áreas do conhecimento, mas nem sempre percebemos essa 
relação, devido à forma como ela é trabalhada nas escolas e na 
academia, locais onde se prioriza a memorização, as fórmulas, como 
se fosse algo abstrato, desconectado da realidade, evidenciando 
cada vez mais a necessidade de uma matemática contextualizada. 
Nesse sentido, ser trabalhada sob o cunho da etnomatemática, 
pode ser uma alternativa para dar significado aos conhecimentos 
matemáticos, conforme nos aponta D’Ambrósio (2002):

A matemática tem sido conceituada como a ciência dos nú-
meros e das formas, das relações e das medidas, das infe-
rências e as suas características apontam para a precisão, 
rigor e exatidão. O Programa Etnomatemática, por meio de 
uma reflexão sobre a história, a filosofia e a educação, pode 
contribuir para uma reformulação da matemática.

Destacamos a importância da etnomatemática e do 
estudo matemático para a superação de um modelo de ensino 
tradicional, que prioriza a mecanização de conteúdos, o que 
nos leva a refletir sobre nossa própria realidade: a realidade da 
educação do campo, marcada por conteúdos vagos, superficiais 
e fragmentados, marcada por uma visão urbanizada e tecnicista, 
o que não condiz com a realidade e o meio no qual vivemos. 
Somente no momento em que a educação para esse grupo, for 
pensada a partir das necessidades e do contexto do campo e 
de seus sujeitos, poderá ser concebida como uma política de 
formação humana. Ainda, conforme nos diz D’Ambrósio:

A proposta pedagógica da etnomatemática é fazer da 
matemática algo vivo, lidando com situações reais no 
tempo [agora] e no espaço [aqui]. E por meio da crítica, 
questionar o aqui e agora. Ao fazer isto, mergulhamos 
nas raízes culturais e praticamos dinâmica cultural. As 
reflexões sobre o presente, como a realização de nossa 
vontade de sobreviver, devem ser de natureza transdis-
ciplinar e holística. Nesta visão, o presente, que se apre-
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senta como interface entre passado e futuro, está asso-
ciado à ação e à prática. Mas do mesmo modo que não 
há dicotomia entre o saber e o fazer, não há priorização 
entre um e outro, nem há prevalência nas várias dimen-
sões do processo. Tudo se complementa num todo que é 
o comportamento e que tem como resultado o conheci-
mento (D’AMBRÓSIO, 2002).

Em relação à necessidade de incorporar os saberes 
matemáticos do contexto social da comunidade na proposta 
pedagógica da escola, devemos considerar que, embora a 
sociedade atual se encontre numa nova etapa de desenvolvimento 
científico, continua-se oferecendo uma educação dissociada da 
vida, desconectada da realidade dos sujeitos e descontextualizada.

Então, é de suma importância que façamos uma reflexão 
sobre o papel da educação para transformação social, para a 
superação dos problemas e contradições presentes nas escolas 
do campo. Ela deve atender as suas necessidades específicas 
e formar sujeitos com consciência crítica e emancipada; 
especificamente no ensino matemático, é de suma importância 
trabalhá-lo numa perspectiva Etnomatemática - que possibilita 
auxiliar o educando, a calcular, medir, quantificar, qualificar, a 
partir de sua história, cultura, ou seja, da sua realidade.

A proposta curricular do colégio estadual no 
qual foi feita a prática

No referido Colégio o planejamento dos conteúdos 
acontece de forma diferenciada, de acordo com os princípios 
do PPP, priorizando a organização coletiva. Num primeiro 
momento, os educadores se reúnem e elaboram o Planejamento 
que, na escola, é denominado: Plano de Estudos Semestral, 
o qual contempla todas as disciplinas e elenca os objetivos 
do semestre. Nesse plano de estudo, apresentam-se todos os 
conteúdos a serem trabalhados de cada disciplina a qual possa 
contemplar os chamados elementos da realidade como formas 
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participativas de Gestão e Organização, Fontes Educativas do 
Meio, Formas de Trabalho e Lutas Sociais e Contradições.

Num segundo momento, somente os professores das 
áreas do conhecimento. Nesse caso, a área de ciências da natureza 
e matemática elaboram um plano de trabalho mais detalhado 
que atenda, além das metas acima apresentadas, os elementos 
da área em questão, pois, no projeto político pedagógico do 
colégio, está explicitada a necessidade de se trabalharem os 
conteúdos de forma interdisciplinar. Para tanto, o plano deve 
ser construído coletivamente tentando amarrar, conectar os 
conteúdos, de forma que possam estabelecer relações com a 
vida dos educandos, conforme se apresentam no inventário 
da realidade dos assentamentos, mas sem perder de vista os 
conhecimentos científicos das disciplinas.

Conforme nos aponta o Dicionário da Educação do Campo,

[...] há que se destacar a intencionalidade maior da for-
mação por área do conhecimento de contribuir com a 
construção de processos capazes de desencadear mu-
danças na lógica de utilização e de produção de conheci-
mento no campo. [...] Trata-se da organização de novos 
espaços curriculares que articulam componentes tradi-
cionalmente disciplinares por meio de uma abordagem 
ampliada de conhecimentos científicos que dialogam en-
tre si a partir de recortes complementares da realidade. 
Busca-se desse modo, superar a fragmentação tradicio-
nal que dá centralidade à forma disciplinar e mudar o 
modo de produção do conhecimento na universidade e 
na escola do campo, tendo em vista a compreensão da 
totalidade e da complexidade dos processos encontrados 
na realidade (MOLINA; SÁ, 2012).

Quando falamos em área do conhecimento como 
princípio metodológico, compreendemos que o ensino da área 
de ciências da natureza e matemática deve contribuir para que 
os educandos se apropriem de conhecimentos que desenvolvam 
sua capacidade de análise da realidade.
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Utilizamos, inicialmente, para referenciar nosso 
planejamento, o plano de estudo semestral da escola e a lista de 
conteúdos da área de ciências da natureza e matemática para 
os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio do 
setor de educação do MST. Inicialmente, elencamos como porção 
da realidade4 a organização das unidades de produção (lotes) e 
formas de produzir no assentamento, a história da conquista dos 
assentamentos e a utilização de agrotóxicos para então elaborar 
um planejamento da área, que contemplasse as disciplinas de 
matemática e ciências, pois a aplicação se deu numa turma do 
ensino fundamental, na classe intermediária 5 do 9º ano.

Tomaremos aqui, como foco de análise, a matemática. 
Considerando tais fatores e a dificuldade que tivemos na seleção 
dos conteúdos a serem trabalhados e pensando na articulação da 
área do conhecimento, optamos por trabalhar com o tema Medidas 
Agrárias, justamente por considerar a importância de retomar a 
luta que deu origem aos assentamentos e à escola. Além disso, 
estabelecer relações com conteúdos matemáticos presentes na vida 
do assentamento, abordando, então, a dimensão histórica e cultural 
do contexto dos educandos por meio de um trabalho referenciado na 
Etnomatemática. Também, considerando que a principal atividade 
deles e da família é a agricultura, compreendemos que Medidas 
Agrárias consiste em um conteúdo que está ligado a essa atividade.

4 Porção da realidade a partir das discussões do setor de educação do MST, pode 
se definida como um tema, um recorte da realidade que está na materialidade da 
comunidade, para ser estudado e compreendido a partir de vários aspectos, das 
bases das ciências, para amarrar os conteúdos das disciplinas.

5 Ao final de cada ciclo, caso o educando não tenha atingido o proposto, este 
frequentará uma classe intermediária em contra turno, que consiste em ser uma 
turma entre um ciclo e outro, por tempo indeterminado, tendo sua matrícula 
sempre na turma sequente superando a reprovação e como garantia de efetiva 
aprendizagem e desenvolvimento, sendo que este processo se dará apenas 
no Ensino Fundamental. A classe intermediária será organizada em torno das 
áreas de conhecimento, Área da Linguagem; Área de Ciências da Natureza e 
Matemática e Área das Ciências Sociais, sendo que cada uma terá cinco horas/
aula semanais totalizando 15h/a, na passagem do III para o IV ciclo e do IV para 
o V ciclo. Esta terá seu conteúdo definido desde o diagnóstico das necessidades 
registradas na pasta de acompanhamento (PPP, 2010).
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Esses elementos históricos acima mencionados foram 
adaptados e aplicados como recurso didático do ensino da 
matemática. Entretanto, antes de adentrar especificamente no 
conteúdo de medidas agrárias, percebemos a necessidade de 
retomar alguns conteúdos: unidades de medida de comprimento 
e de superfície, transformação das unidades de medida de 
comprimento e superfície, cálculo de área em figuras geométricas.

Medidas agrárias em sala de aula: a experiência 
desenvolvida

Este trabalho foi realizado com 10 educandos da classe 
intermediária. Utilizamos 45 aulas para desenvolver a aplicação 
do trabalho, sendo 5 horas aula por dia, portanto, foram nove 
dias de trabalho e estudo. Inicialmente, mostramos um vídeo 
(“matemática no sítio”), que abordou a utilização da matemática 
na agricultura. Após isso, fizemos algumas reflexões e dialogamos 
sobre os conteúdos matemáticos identificados.

Em tarjas coloridas, os educandos escreveram ideias que 
tinham sobre o tema de medidas agrárias e o que gostariam de 
aprender. Vários apontamentos foram elencados por eles, como 
por exemplo: “Eu sei que 8 alqueires é equivalente a 18 campos 
de futebol. E também sei que uma polegada tem 2,5cm, uma 
palma tem aproximadamente 22cm, e um pé 30cm. E também 
os antigos, e até mesmo hoje usam partes do corpo para fazerem 
medidas. Eu gostaria de aprender a medir terras, saber quantos 
litros tem e quantos hectares. Quando ou aprender tudo isso 
vou fazer medidas para o meu pai” (Educando A). Constatamos 
que eles possuíam alguns conhecimentos o sobre tema, embora 
de forma superficial, mas apresentaram interesse em aprender.

Em seguida, realizamos uma exposição oral sobre o 
tema, uma abordagem teórica, sobre a história das unidades de 
medida, de comprimento e superfície; também utilizamos partes 
do corpo para medir a sala de aula. Estudamos os múltiplos e 
submúltiplos do metro e do metro quadrado, resolvemos exercícios 
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de fixação, trabalhos individuais e em grupo. No decorrer das 
aulas, percebemos algumas dificuldades: de fazer cálculos com 
números decimais, por exemplo. À medida que presenciamos 
necessidades, retomávamos alguns conteúdos para facilitar o 
desenvolvimento das aulas, pois a classe intermediária busca 
atender de forma significativa a necessidade dos educandos.

No desenvolvimento das aulas, utilizamos materiais que 
facilitassem a visualização e a realização das medidas, como por 
exemplo: material dourado, trena, fita métrica, réguas, além 
da construção do metro e seus submúltiplos, com uma ripa 
de madeira. Aproveitando a ocasião em que a escola estava 
realizando reformas e havia um pedreiro trabalhando, levamos 
os educandos para dialogar com ele, para que explicasse como 
realizava as medidas e os cálculos para construir as paredes. 
Quando o mesmo questionou um educando se ele sabia fazer 
cálculos utilizando o metro quadrado, o mesmo disse não saber. 
Quando questionado de que forma ele calculou a medida da 
parede, o pedreiro disse que multiplicava o comprimento pela 
altura. Verificou-se que o mesmo sabe fazer o cálculo, mas não 
associa à matemática. Os educandos fizeram as medidas das 
paredes que ele estava construindo e calcularam a área e, com 
base nas informações do pedreiro, puderam calcular o valor que 
o mesmo ganharia se cobrasse em metro quadrado.

Figura 1: Medições com o pedreiro

Fonte: Eliane Aparecida do Valle Nunes
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No decorrer das aulas de medidas de superfície, como uma 
forma de permitir que os educandos verificassem e entendessem o 
que é m² e seus submúltiplos, construímos o m² (metro quadrado) 
utilizando uma lona e, a partir do m², pudéssemos construir o dm² 
(decímetro quadrado) e o cm² (centímetro quadrado). 

Figura 2: Construção do metro quadro

Fonte: Eliane Aparecida do Valle Nunes

Depois que eles construíram o m² (metro quadrado), 
puderam concluir quantos dm² (decímetros quadrados) cabem 
no m² (metro quadrado) e quantos cm² (centímetros quadrados) 
cabem no m² (metro quadrado) e no dm² (decímetro quadrado). 
Sempre ,a partir das atividades práticas que eram desenvolvidas, eles 
resolviam situações-problema envolvendo cálculos e comparações.

Após a construção do m² (metro quadrado), os 
educandos mediram a quadra de diversas formas, inclusive 
com o metro quadrado construído, trena e utilizaram, também, 
o próprio corpo. A partir do que aprenderam e das medidas 
realizadas, desenharam um dam² (decâmetro quadrado) na 
quadra e calcularam a área das quadras de vôlei e futsal.
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Figura 3: Medindo a quadra de esportes

Fonte: Eliane Aparecida do Valle Nunes

Em virtude de já conhecerem a área do quadrado, ao 
medir a quadra, verificaram que ela não tinha todos os lados iguais; 
que se tratava de um retângulo e deduziram que a área deveria ser 
calculada multiplicando o comprimento pela largura da quadra.

Para melhor explorar a noção de área, calculamos a área 
de outros quadriláteros que foram desenhados em cartolina: 
triângulo retângulo, trapézio, paralelogramo.

Para adentrar especificamente no conteúdo de medidas 
agrárias, os educandos realizaram entrevista com os pais e pessoas 
da comunidade, para identificar quais as unidades utilizadas para 
medir a terra e como faziam para calcular a área dos terrenos. 
Com base nas informações trazidas pelos educandos e nas 
discussões realizadas na turma, foram identificadas as seguintes 
unidades de medidas: alqueire, quarta, litro, corda e braça. 
Poucos utilizam o hectare, pois o que prevalece é o alqueire.

Tendo colocado as medidas do alqueire no quadro, 
verificamos que a maioria dos educandos havia dado a mesma 
informação relativa ao alqueire que equivale a 24200m². Os 
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educandos desenharam, na cartolina, um retângulo e colocaram 
as medidas 220m x 110m, conforme informação trazida por um 
educando. Calcularam a área e constataram que é equivalente à 
medida de 24200m². Procuramos outros dados sobre o alqueire e, 
com base nos conhecimentos populares, um alqueire corresponde 
a 4 quartas. Utilizando o mesmo desenho, dividiram em quatro 
partes iguais, cada uma equivalente a uma quarta, medindo 55m 
x 110m; calcularam a área que resultou em 6050m².

Um educando havia dito que uma quarta equivale a 10 
litros, então dividiram, no desenho, uma quarta em dez partes iguais 
(litro), medindo 55m x 11m que é igual a 605m² e constataram 
que o alqueire é igual a 40 litros, comparando uma quarta = 10 
litros, um alqueire = 4 quartas, um alqueire = 40 litros. Após essas 
atividades, foram resolvidas situações-problema envolvendo os 
conteúdos e informações trabalhados sobre medidas agrárias.

Havíamos planejado trabalhar o método da cubação 
da terra. Portanto, quando perguntados se conheciam como 
medir um terreno com lados desiguais, fomos surpreendidas 
pois dois educandos foram até o quadro e explicaram passo 
a passo como faziam com seus pais, só não sabiam que esse 
método se tratava da cubação. A partir disso, trabalhamos 
esse conteúdo e deixamos, como tarefa para ser resolvida 
junto com os pais, calcular a área de um terreno com 4 lados 
desiguais (860m, 960m, 550m, 650m).

A partir dessa situação criada, alguns educandos 
trouxeram a explicação dos pais da seguinte forma: somaram 
os lados opostos: 860 + 960 = 1820m e 550 + 650 = 1200m. 
Dividiram o resultado de cada soma por dois: 1820 : 2 = 910m e 
1200 : 2 = 600m. Então multiplicaram 910 x 600= 546000m2. 
Os educandos e os pais calcularam a área total do terreno, 
mas deram o resultado em alqueires; então, calculamos juntos 
em sala de aula. Dividimos esse resultado por 24200 (valor 
do alqueire paulista) que resultou em 22 alqueires e sobraram 
13600m2; depois, dividimos o valor por 605 (valor do litro) e 
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obtivemos 22 litros sobrando ainda, 290m2. Então, o resultado 
foi 22 alqueires, 22 litros e 290m2.

Os educandos, a partir desse resultado, perceberam que 
poderiam colocar o resultado de outra forma, pois uma quarta 
equivale a 10 litros; então, concluíram que poderiam expressar 
da seguinte forma: 22 alqueires, 2 quartas, 2 litros e 290m2.

Em seguida, realizamos o cálculo científico, da seguinte 
maneira: traçamos um retângulo imaginário dentro do desenho 
de 860 m de comprimento por 550m de largura e calculamos a 
área = 473000m2. Formaram-se dois triângulos: um de 100m 
de base por 550m de altura. Calculamos a área (100 x 550): 2 = 
27500m2. No outro triângulo de base 100m por 860m de altura, 
também calculamos a área (100 x 860) : 2 = 43000m2.

Somamos as três áreas encontradas 473000m2 + 
27500m2 = 543500m2. Então, dividimos a área total 543500m2, 
por 24200 (valor do alqueire paulista) e encontramos 22 alqueires 
e sobraram 11.100m2 que dividimos por 6050 (valor da quarta) 
resultando 1 quarta, sobrando 5050m2 que dividimos por 605 
(valor do litro). Resultou em 8 litros e sobraram ainda 210m2. 
Então o resultado foi 22 alqueires, 1 quarta, 8 litros e 210m2.

Figura 4: Desenho imaginário do terreno com 4 lados 
desiguais

Fonte: Andretta, 2000.
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Pela maneira com que os pais resolveram, obtiveram 
22 alqueires, 2 quartas, 2 litros e 290m2. Constatamos que foi 
pouca a diferença dos resultados que envolveram duas maneiras 
um pouco diferentes de calcular: uma, envolvendo a matemática 
presente no conhecimento popular dos agricultores assentados 
e outra, a matemática científica. Foram propostos mais alguns 
exercícios relacionados a questões reais da vida no assentamento.

Para abordar as questões referentes à história da 
conquista dos assentamentos, trabalhamos um texto que 
retrata problemáticas como tamanho da área do latifúndio, 
o processo de desapropriação e a necessidade da reforma 
agrária. Dialogamos e discutimos essas problemáticas a partir 
dos elementos históricos da conquista, apontando os desafios e 
limites também presentes no assentamento. A seguir, resolvemos 
situações matemáticas que abordavam tais aspectos, como por 
exemplo: com base nas informações apresentadas no texto, 
responda: a) quantos hectares, em média, cada família recebeu? 
b) descubra quantos alqueires tem, em média, cada lote, etc.

Percebemos que, ao abordarmos as aspectos ligados 
à vida no assentamento, os educandos apresentaram maior 
interesse na participação na aula, com questionamentos, 
considerações, posicionamentos, iniciativa e capacidade de 
análise, demonstrando apropriação do conteúdo.

Considerações finais

A partir da experiência realizada com a turma da classe 
intermediária do 9º ano, foi possível constatar algumas conquistas 
no que tange à etnomatemática, dentre elas, a potencialidade 
para o trabalho com o conhecimento e, particularmente, 
com os conteúdos matemáticos, possibilitando aos educandos 
estabelecerem relação dos conteúdos com a realidade. Dessa 
forma, de sujeitos com uma consciência crítica, torna-se 
possível pôr em prática ações que visem à transformação social, 
contribuir para o fortalecimento da Educação do Campo.
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Os conteúdos foram trabalhos de modo articulado, por 
meio de práticas concretas que permitiram melhor compreensão 
da realidade, desde o foco dos conteúdos até a relação teoria e 
prática. Por isso, a vinculação com a realidade, com as proble-
máticas locais, articuladas com os conhecimentos científicos his-
toricamente produzidos pela humanidade é de fundamental im-
portância. Também que se adote a área do conhecimento como 
princípio metodológico para materializar a interdisciplinaridade,  
de forma que o educando possa compreender o estudo das ciên-
cias da natureza e a matemática numa perspectiva totalizadora.

A Etnomatemática entende que, sem ligação com a 
realidade, os números se tornam um enigma quase impossível 
de ser decifrado, e o que é pior, acaba por reforçar a matemática 
como algo distante, sem utilidade. Não é raro ouvirmos o 
questionamento: para que serve tudo isso, em que vou usar?

Este trabalho nos propiciou a possibilidade de romper 
com a maneira pouco eficaz de tratar a disciplina, pois mostrou 
a Matemática como um instrumento para se compreender o 
mundo. Um desafio para nós, futuros educadores, é trazer 
para a sala de aula a Etnomatemática, que tenha significado 
e proximidade com os educandos, trazendo-os para possíveis 
discussões, e inserindo a comunidade de um modo geral; fazer 
com que os educandos sintam-se responsáveis pelo trabalho, 
tornando, assim, a matemática atrativa e significativa.

Em síntese, a Etnomatemática como instrumento, como 
uma dinâmica integrada nos saberes do contexto social dos 
educandos, oferece a possibilidade de se desenvolverem práticas 
diferenciadas no ensino da matemática. Cabe ao educador 
planejar, organizar e colocar em prática estas experiências, para 
que os educandos desenvolvam uma visão crítica. Entretanto, 
é imprescindível compreender o contexto onde os educandos e 
a escola estão inseridos, proposições essas fortemente trazidas 
pela materialidade de origem da educação do campo. De fato, 
este instrumento poderá potencializar as ações do coletivo 
dos profissionais da Escola do Campo, especialmente aqueles 
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vinculados à área de conhecimento da matemática. Além disso, 
deve-se assumir o compromisso de valorizar os conhecimentos e a 
cultura dos povos camponeses e a luta pelo acesso ao conhecimento 
científico, vinculada à luta pela transformação social.
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CAPÍTULO 2

a etnomatemática na Produção de leite: uma exPriência 
na educação básica no muníciPio de nova laranjeiras 

Andréia Demenech6

Sirlei Olkoski7

Juliana Giboski8

O ensino da matemática no Brasil vem sendo caracterizado 
por dificuldades apresentadas, não só em relação ao entendimento 
dos alunos, como também, por parte dos professores, em se 
trabalhar em sala de aula de uma forma que desperte o interesse 
dos alunos, facilitando o processo de ensino aprendizagem.

Com vistas a contribuir para o processo de ensino, este 
trabalho tem por objetivo analisar as inter-relações existentes entre 
o conhecimento escolar e o conhecimento popular, buscando 
compreender a relevância dos conteúdos matemáticos estudados 
em sala de aula, pelos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 

O trabalho foi realizado com uma turma de Educação 
de Jovens e Adultos, em uma escola rural do município de Nova 
Laranjeiras, Paraná. Os educandos residem nas proximidades 
da escola, sendo, na sua maioria, pequenos agricultores que têm 
como principal fonte de renda a produção leiteira e pequenas 
lavouras de milho e feijão. Vale ressaltar que os mesmos são 

6 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

7 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

8 Professora Especialista do Departamento de Matemática da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO).
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adultos que, por sua condição social, foram excluídos do 
processo educativo quando crianças e que, ao retornar à escola, 
precisam estabelecer uma relação ainda mais forte entre o 
que aprendem em sala de aula e suas vivências, a fim de que 
percebam relevância em estudar. 

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos, em 
sua grande maioria, são trabalhadores do campo que, no 
turno da noite, frequentam a escola em busca de novos 
conhecimentos. São pessoas de diferentes idades, lutadoras, 
que vivem com responsabilidades sociais e familiares, cada 
um com seus valores formados a partir das experiências de 
vida e da realidade na qual estão inseridos.

Essas pessoas que, por algum motivo, não frequentaram 
a escola em idade adequada, estabelecem barreiras em 
relação à volta à sala de aula. Dessa forma, é imprescindível 
que o ensino valorize a história de cada um, por meio do 
reconhecimento e respeito às suas raízes culturais. 

Dentre os limites de escolarização dos alunos da educação 
de jovens e adultos, está a falta de vínculo dos temas abordados em 
sala de aula com a realidade, pois os educandos constantemente 
afirmam que não veem necessidade de aprender determinados 
conteúdos, porque não os usariam “na roça”. Esse é um problema 
que vem sendo apontado, na realidade atual, como uma das 
causas de desistência, não apenas na Educação de Jovens e 
Adultos, mas em todo o sistema de ensino, principalmente na 
disciplina de matemática, que é ensinada nos bancos escolares de 
forma abstrata e sem significado para os educandos. 

Diante desse contexto, a etnomatemática surge como 
uma alternativa para superar a matemática imposta com suas 
regras e sem considerar a cultura dos indivíduos, apresentando-
se como uma possibilidade de aproximação entre os eixos 
instituídos pelos saberes matemáticos escolares e as práticas 
cotidianas vivenciadas pelos alunos.
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A Etnomatemática 

A Etnomatemática teve seu início na década de 1970, 
com base em críticas sociais relacionadas ao ensino tradicional da 
matemática. O principal emissário, o professor Ubiratan D’Ambrósio, 
respeitado como o pai da etnomatemática, foi quem desenvolveu 
as primeiras teorizações. Como aponta o próprio autor,

O grande motivador do programa de pesquisa que de-
nomino Etnomatemática é procurar entender o saber/
fazer matemático ao longo da história da humanidade, 
contextualizado em diferentes grupos de interesse, co-
munidades, povos e nações [...] Ao insistir na denomi-
nação Programa Etnomatemática, procuro evidenciar 
que não se trata de propor outra epistemologia, mas, 
sim, de entender a aventura da espécie humana na bus-
ca de conhecimento e na adoção de comportamentos 
(D’AMBRÓSIO, 2001, p. 17).

Para D’Ambrósio (2001), as aulas de matemática devem 
basear-se no conhecimento matemático que os educandos 
trazem de seu cotidiano, o que funciona como mais um auxílio 
dentro da sala de aula. Desse modo, propõe desenvolver os 
conhecimentos a partir da experiência dos alunos e, com esse 
ponto de partida, trabalhar cientificamente os conhecimentos 
matemáticos que estão inseridos nessas experiências.

O significado etimológico da palavra Etnomatemática, 
segundo o autor, é:

[...] para compor a palavra etnomatemática utilizei as 
raízes tica, matema e etno para significar que há várias 
maneiras, técnicas, habilidades (ticas) de explicar, de en-
tender, de lidar e de conviver com (matema) distintos 
contextos naturais e socioeconômicos da realidade (et-
nos) (D’AMBROSIO, 2007, p. 70).

A vida está cercada de conhecimentos matemáticos, 
pois, em todos os momentos, as pessoas estão comparando, 
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classificando, quantificando e medindo. Assim, a matemática 
da qual estamos falando não se aprende somente nos bancos 
escolares, mas também em situações reais da vida cotidiana. 

A Etnomatemática caracteriza-se pela matemática prati-
cada por diferentes grupos culturais e sociais. A importância da 
valorização dessas diferentes formas de apropriação do conhe-
cimento matemático é apontada por D’Ambrósio (2001) como 
“necessidade para a recuperação da dignidade cultural do ser 
humano”. Portanto, a etnomatemática está presente no dia a dia 
das pessoas, com alicerce nas suas práticas. A grande proposta 
da Etnomatemática é trazer para a escola esses conhecimentos 
já adquiridos, pois, dessa forma, o educador estará conhecen-
do o universo social do educando, trocando conhecimentos e, 
em consequência disso, poderá criar uma escola que ultrapas-
se os limites do espaço físico, sempre em busca de algo mais 
efetivo na aquisição do conhecimento. Por isso, é importante 
reconhecer que a etnomatemática é uma forma de pesquisa que 
caminha juntamente com a prática escolar e, assim, trabalhar 
conceitos próprios da realidade dos alunos, dando sentido aos 
cálculos matemáticos ensinados em sala de aula.

A Etnomatemática na escola

A Etnomatemática valoriza os conhecimentos matemáticos 
nas diversas formas culturais, desenvolvendo estratégias para resol-
ver problemas independentes do conhecimento adquirido cientifi-
camente. A matemática acontece na prática social, mas deve estar 
associada a uma teoria escolar que dê sentido à sua aprendizagem.

É preciso considerar de qualquer maneira que os concei-
tos cotidianos germinam para cima, enquanto os concei-
tos escolares germinam em direção ao real, ao concreto. 
Sempre é preciso estabelecer, na escola, a relação entre 
os conceitos escolares e os conceitos cotidianos (VERG-
NAUD, 2003, p. 33).
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Segundo os PCN’s, a etnomatemática,

Do ponto de vista educacional, procura entender os pro-
cessos de pensamento, os modos de explicar, de enten-
der e de atuar na realidade, dentro do contexto cultural 
do próprio indivíduo. A etnomatemática procura partir 
da realidade e chegar à ação pedagógica de maneira na-
tural, mediante um enfoque cognitivo com forte funda-
mentação cultura (PCNs, 1997, p. 23).

A Etnomatemática permite uma melhor compreensão 
da matemática com todos os seus conceitos, fórmulas e regras 
que, assim, ficam mais claras. Dessa forma, deixa de ser tão 
temida, tornando-a prazerosa e fazendo com que os educandos 
não sejam obrigados a estudar porque está no plano de traba-
lho do professor, mas porque estão interessados em aprender 
devido a etnomatemática fazer parte do seu dia a dia.

Por isso, a Etnomatemática visa a modificar o modo 
como os educandos veem a matemática e a mostrar que esta 
não é simplesmente manipular, calcular, medir, quantificar e 
qualificar, mas algo especial e necessário. Por ser um ensino 
contextualizado, provoca maior motivação e, assim, torna-se 
mais uma ferramenta no processo pedagógico.

Em geral, o termo “Etnomatemática” está relaciona-
do a conhecimentos presentes nas práticas cotidianas 
de diferentes grupos. Esse conhecimento não é iso-
lado: integra-se ao cotidiano, possuindo um aspecto 
abrangente. Na maioria das vezes, seu uso está alia-
do a soluções de problemas, que é pensada dentro de 
um conjunto de valores, crenças e saberes que lhe dão 
significado, não havendo, assim, na resolução desses 
problemas, uma preocupação disciplinar (MONTEIRO; 
POMPEU JUNIOR, 2001, p. 46).

Pelo fato de ser um recurso pedagógico importante 
na aprendizagem, é interessante e necessário incorporar a 
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etnomatemática no currículo escolar, a fim de dar sentido à 
matemática que, na maioria das vezes, está desvinculada do 
contexto social e vista como abstrata e sem sentido. Nesse 
sentido, D’Ambrósio afirma que,

Dentre as distintas maneiras de fazer e de saber, algu-
mas privilegiam comparar, classificar, quantificar, medir, 
explicar, generalizar, inferir e, de algum modo, avaliar. 
Falamos então de um saber/fazer matemático na busca 
de explicações e de maneiras de lidar com o ambiente 
imediato e remoto. Obviamente, esse saber/fazer mate-
mático é contextualizado e responde a fatores naturais e 
sociais (D’AMBRÓSIO 2009, p. 22).

Como afirma D`Ambrosio (2001, p. 42): “reconhecer e 
respeitar as raízes de um indivíduo não significa ignorar e rejeitar 
as raízes do outro, mas num processo de síntese, reforçar suas 
próprias raízes”. Sendo assim, a realidade de nossos educandos 
deve fazer parte do contexto escolar, sem desvincular a teoria 
da prática, proporcionando o acesso ao saber científico 
produzido historicamente pela humanidade e associando-o às 
manifestações culturais e à relação de produção e trabalho.

A Etnomatemática envolvendo a produção do 
leite

Diante de recursos como a etnomatemática e na 
posição de professores de uma educação diferenciada, que é a 
Educação do Campo, precisamos conhecer profundamente essa 
nova perspectiva e nos adequar às necessidades dos educandos, 
fazendo com que eles se tornem sujeitos participativos e críticos. 
Esse novo jeito de construir o conhecimento deve ser cada vez 
mais desenvolvido em busca de uma educação de qualidade, 
sempre proporcionando uma formação totalitária que torne o 
aluno capaz de intervir e melhorar a sua vida cotidiana. 
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Partindo do pressuposto de que a etnomatemática 
procura entender o saber fazer matemática do cotidiano, 
relacionando-a com os conteúdos matemáticos da escola, 
tomamos essa perspectiva para abordar, em sala de aula, os 
conteúdos matemáticos presentes na produção leiteira.

A Etnomatemática está presente nos afazeres dos 
pequenos agricultores, embora muitas vezes eles não consigam 
avaliar o nível de conhecimento que detêm. Por isso, com base no 
referencial teórico, buscamos relacionar e demonstrar essa relação 
para alunos da educação de jovens e adultos, propondo a eles 
trazerem para a sala de aula seus conhecimentos, de forma que 
percebam que matemática se aprende também além da escola, 
pois diariamente a utilizamos em questões práticas. Nesse sentido, 
compreendemos que a etnomatemática não está desconectada 
da realidade e que podem ser trabalhados todos os conteúdos 
matemáticos adaptando-os às necessidades de cada educando.

A turma da educação de jovens e adultos em que 
foi desenvolvida a atividade é composta por alunos que 
vivem em pequenas propriedades e produzem para o seu 
sustento e de sua família, tendo como principal atividade de 
renda a produção leiteira. Mesmo vivendo no campo, não 
recebem uma qualificação voltada para a realidade e para as 
especificidades existentes no seu cotidiano.

A comunidade do Rio da Prata, no município de Nova 
Laranjeiras, na qual vivem os educandos que participaram 
desta pesquisa é, predominantemente, formada por pequenos 
agricultores que têm o leite como base para a sua fonte de 
renda. Por isso, surge a necessidade de relacionar esta atividade 
com conceitos matemáticos, visto que estamos apresentando a 
alunos de EJA, que, por algum motivo, não puderam frequentar 
a sala de aula em idade regular e que, segundo eles, nem 
imaginavam que suas atividades cotidianas, como a produção 
leiteira, poderia relacionar-se com a matemática da sala de aula.

Para tanto, foi solicitado, aos alunos, que trouxessem 
informações sobre o trabalho de produção de leite. Com a nota 
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fiscal de produtor trazida por eles, foi possível trabalhar os seguintes 
conteúdos: juros, porcentagem, impostos, valor do frete cobrado, 
valor do litro de leite, valor bruto da nota, desconto, valor líquido 
recebido, lucro, gasto etc. Com esses dados, foi elaborada uma 
vasta quantidade de atividades, dentre as quais mencionaremos 
uma que consideramos de maior aceitação pela turma. a) Levando 
em consideração as informações obtidas com a produção de leite 
no sítio do Sr. Vieira, elabore um gráfico de barras de acordo com 
a produção do primeiro semestre do ano. b) Quantos litros de leite 
foram produzidos, em média, por mês? Qual o valor recebido 
mensalmente pela venda do leite? Sabendo que 45% desse total é 
destinado às despesas com a produção, qual o lucro obtido?

O gráfico de barras abaixo mostra a produção de leite 
no Sítio do Sr. Vieira, no primeiro semestre do ano:

Figura 5: Produção de leite do sítio do Sr. Vieira, no primeiro 
semestre do ano

Fonte: <http://cleanlourenco.blogspot.com.br/2010/02/tratamento-da-
informacao-atividade.html>

O trabalho realizado com a turma da EJA nos 
proporcionou demonstrar que, por meio de questões reais, 
podem-se criar modelos matemáticos. Além dos conteúdos 
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mencionados, podemos, com o mesmo tema, trabalhar áreas, 
perímetro, sistemas de equações, funções, matrizes, entre outros, 
sistematizando de forma que os alunos percebam a importância 
e a aplicação da matemática na vida do campo.

Considerações finais

Percebemos que a matemática tem mais sentido 
se partir de significados e explicações da experiência e 
da compreensão da realidade e seu ambiente, analisando 
aspectos econômicos sociais, culturais e políticos.

Cabe mencionar que os dados utilizados nas 
atividades são reais e retirados de notas fiscais dos produtores. 
Constatamos que isso despertou grande interesse por 
parte dos educandos em reconhecer e compreender que a 
matemática está presente no dia a dia e quão significativa é 
em suas vidas. Os resultados obtidos com esta aplicação foram 
satisfatórios, pois todos se envolveram e passaram a imaginar 
e a criar situações-problema envolvendo a pecuária leiteira. 
Mesmo atuando há muito tempo, os pequenos agricultores 
desconheciam toda a matemática contida na atividade que 
realizam. Por isso, percebemos as grandes contribuições que 
a etnomatemática traz para a sala de aula, possibilitando ao 
educador utilizar esses recursos e os conhecimentos empíricos 
dos educandos nas atividades escolares. 

Isso demonstra a importância de partir daquilo que é 
peculiar ao educando para, então, chegar ao conhecimento 
formal, ou seja, o conhecimento da realidade deve ser o ponto de 
partida para que os alunos realizem as abstrações mais complexas. 
Nesse sentido, a compreensão, por parte dos professores, 
de trabalhar algo concreto, é um elemento fundamental no 
processo de aquisição do conhecimento, que leva os educandos 
a compreenderem a passagem dos conhecimentos práticos para 
os conhecimentos científicos. Com isso, eles passam a pensar 
na matemática não mais como um “bicho de sete cabeças”, 
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pois, segundo eles próprios, o conhecimento adquirido de 
forma contextualizada vai ser aplicado na propriedade, no 
desenvolvimento de suas atividades produtivas.
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CAPÍTULO 3

Feira de ciências agroecológica: Prática integradora 
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Este artigo apresenta a Feira de Ciências Agroecológica 
desenvolvida por um grupo de educandos do curso de 
Licenciatura em Educação do Campo – UNICENTRO, na Escola 
Itinerante Caminhos do Saber, localizada no Acampamento 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), 
no município de Ortigueira-Pr. O trabalho foi realizado como 
atividade do Programa de Iniciação à Docência (PIBID), 
envolvendo a participação de outros educadores, equipe 
pedagógica da escola e um coordenador da Articulação Por 
Uma Educação do Campo do Território Caminhos do Tibagi 
(ARTECA), juntamente com dois técnicos em agroecologia 
que moram no acampamento. Em relação aos educandos, as 
tarefas foram direcionadas para as turmas do 6º ano do Ensino 
Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

No âmbito da Escola Itinerante, é latente a necessidade 
de se dar maior intencionalidade pedagógica a atividades como 
as feiras de ciências, no sentido de incorporar práticas que 
possibilitem inovações no cotidiano escolar, bem como melhorar 
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Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
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sua relação com a comunidade, tendo como mediadoras as 
discussões sobre a Agroecologia. Nesse sentido, a denominação 
“Feira de Ciências Agroecológica” contempla os interesses da 
escola e dos bolsistas do PIBID-Diversidade, em desenvolver 
uma atividade criativa, que envolva a comunidade escolar, 
motivando sua participação por meio da partilha de sementes 
crioulas, organizada em parceria com a ARTECA. 

Considerando esses aspectos, ao elaborar o 
planejamento, optou-se por temáticas diretamente relacionadas 
à vida na comunidade, principalmente às questões de saúde 
ambiental e da Agroecologia como: reciclagem, tratamento 
águas cinza13, reprodução de mudas, sexualidade, tratamento 
da água, energias renováveis, sementes crioulas e produção 
orgânica de hortaliças. Os trabalhos foram subsidiados por 
materiais como: Cartilhas da Jornada de Agroecologia, Projeto 
Político Pedagógico da escola, livros didáticos e autores como 
Caldart, Freitas, Rodrigues Bahniuk, Camini entre outros e 
artigos relacionados à construção das experiências.

A Feira de Ciências Agroecológica foi organizada no 
período de duas semanas em que os educandos prepararam as 
atividades a serem realizadas na data combinada: divisão das 
tarefas, estudo dos temas, confecção de utensílios, preparação 
e divulgação.Desse modo, este texto foi organizado da seguinte 
maneira: primeiro, elencamos alguns aspectos norteadores que 
justificam a necessidade de práticas inovadoras nas escolas do 
campo, em seguida descrevemos as atividades desenvolvidas 
e seus desdobramentos e, por fim, trazemos algumas 
considerações e reflexões sobre o trabalho.

Aportes teóricos e metodológicos

Atualmente, vivenciamos um período de significativos 
avanços na democratização do acesso ao ensino em nosso país, 
no entanto, no que se refere à qualidade do ensino ainda nos 
encontramos em situação bastante precária, pois a escola ainda 

13  Esse termo se refere às águas que saem das pias, tanques e banho.
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carrega fortes traços da escola tecnicista a qual teve o seu papel 
social reduzido ao mero instrumento para qualificação da mão 
de obra, acarretando graves sequelas ao processo de ensino e 
aprendizagem (RODRIGUES, 2010, p. 181). Essa situação se 
agrava, ainda mais, nas escolas do campo, devido ao seu histórico 
de marginalização do acesso às políticas públicas para melhorar 
as estruturas físicas e as condições de trabalho dos professores. 
Soma-se a isso a alta rotatividade desses trabalhadores, além do 
característico distanciamento entre os conteúdos estudados e o 
contexto onde a escola esta inserida.

Diante dessas condições, Caldart (2012, p. 260) 
descreve que o MST, juntamente com outras organizações, 
tem incluído, em sua pauta de luta, desde 1987, quando se 
intensifica o movimento por uma educação do campo, algumas 
reivindicações pelo direito de se ter uma escola no lugar onde 
se vive, mas também, por um ensino de mais qualidade, que 
vise a uma formação mais integral do ser humano, a partir de 
elementos e situações de sua realidade, sem deixar de lado o 
conhecimento científico historicamente sistematizado, ou seja, 
uma escola construída pelo povo e não para o povo.

O gérmen dessa proposta começa a nascer com a 
conquista da Escola Itinerante, modalidade de

[...] escolas localizadas em acampamentos do Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) [...] 
Denominam-se itinerantes porque acompanham a luta 
pela Reforma Agrária, assegurando a escolarização dos 
trabalhadores do campo.[...] vêm responder à necessi-
dade concreta de assegurar a escolarização das pessoas 
que vivem em acampamentos, inicialmente às crianças 
(BAHNIUK; CAMINI, 2011, p. 333).

Conforme as autoras citadas acima, a Escola Itinerante foi 
reconhecida legalmente no ano de 1996, no estado Rio Grande 
do Sul, devido às constantes pressões e reivindicações do MST.
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Desse modo, o Movimento viu-se diante da tarefa histórica 
de exercitar uma prática pedagógica inovadora, mesmo tendo 
como ponto de partida uma escola precarizada, improvisada 
em barracos de lona, além de contar com a contribuição de 
educadores voluntários, os quais, que na maioria das vezes, 
não dispunham de formação suficiente para uma docência de 
qualidade. Assim, as reflexões expostas neste trabalho atentam 
para essa realidade, que é uma conquista histórica da classe 
trabalhadora, mas que, por outro lado, necessita-se consolidar 
e dar intencionalidade a uma prática docente coerente com a 
proposta de educação prevista no PPP da escola, que, também, 
são princípios do Movimento. São eles:

Educação para a transformação social; Educação para 
as várias dimensões do ser humano; Educação com para 
os valores humanistas e socialistas; Educação como um 
processo permanente de formação e transformação hu-
mana; Relação teoria e prática; A realidade e a pesquisa 
como base da produção do conhecimento e dos tempos 
educativos; Organização dos tempos educativos através 
dos ciclos de formação humana; Conteúdos formativos 
socialmente úteis; Educação para o trabalho e pelo tra-
balho; Educação para o trabalho e a cooperação; Vín-
culo orgânico entre processos educativos e processos 
políticos, econômicos e culturais; Gestão democrática; 
Auto-organização dos educandos; Formação permanen-
te dos educadores (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGI-
CO, 2009, p. 23).

Recorrendo a esses princípios e, de acordo com nossas 
observações, esta escola precisa avançar muito para materializar 
os objetivos a que se propõe, principalmente na qualidade do 
ensino. Tendo em mente essas reflexões, a atividade da Feira de 
Ciências na Escola Itinerante Caminhos do Saber, mesmo não 
representando um evento muito impactante, buscou enfatizar os 
principais objetivos proposto pelo PPP da escola, por meio das 
práticas desenvolvidas. Na tentativa de problematizar a questão 
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do ensino, incentivar os educadores, além ser um momento de 
integração entre escola e comunidade. 

Desse modo, para o planejamento inicial, foi realizada uma 
reunião na escola com a educadora responsável pela disciplina 
de Matemática nas turmas de Anos Finais e Ensino Médio e com 
a educadora de Ciências no Ensino Fundamental para definir a 
data, os objetivos, os temas e atividades. Todos os temas elencados 
vinham ao encontro de algumas das problemáticas atualmente 
vivenciadas no acampamento, sendo que alguns propunham 
discussões formativas acerca das situações elencadas e outros 
apontavam para possíveis soluções em cada caso.

Os temas foram escolhidos levando-se em consideração 
as características das turmas, direcionando os de maior grau de 
dificuldade de acordo com a faixa etária ou pelo ano de estudo, 
no intuito de proporcionar maior facilidade no desempenho das 
tarefas; por exemplo, no caso da construção do aquecedor solar, 
tema do 3º ano, e da sexualidade tema do 9º ano. Também levamos 
em consideração o fato de estas turmas estarem estudando esses 
conteúdos no momento em que a feira estava sendo pensada.

Após a elaboração, a proposta foi apresentada ao coletivo 
de educadores e à coordenação da escola que demonstraram 
aceitação e entusiasmo. Tendo essa aprovação, iniciou-se o 
trabalho com as turmas, sendo, inicialmente, organizado para 
garantir domínio teórico sobre o assunto, e garantir o máximo 
de veracidade nas informações repassadas para a comunidade. 
Nesse momento também se discutiu a necessidade de participação 
de toda a comunidade acampada e cada turma ficou responsável 
por fazer a apresentação em uma sala de aula ou em outro 
espaço, tendo que garantir a ornamentação e organização para 
abordagem do tema da forma mais clara possível. 

No desenvolvimento dos trabalhos, inicialmente, houve 
a acolhida da comunidade, explicando a forma como a Feira 
de Ciências seria conduzida e o tema que havia sido proposto, 
discutindo os objetivos e a importância desse evento. A partir 
daí, o pessoal iniciou as visitas às salas onde foram expostas as 
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temáticas por meio de cartazes e demonstrações. Assim, para 
melhor compreensão das atividades realizadas, daqui em diante, 
o texto descreve uma a uma as práticas referidas.

Prática I - Socialização de sementes crioulas 

Historicamente, a troca de sementes crioulas entre 
famílias camponesas tem sido uma prática transmitida de 
geração para geração. Não somente no sentido de preservar a 
cultura, mas como um ato de resistência ao pacote tecnológico 
implantado no país após a Revolução Verde (1966), cultivando 
suas próprias sementes sem depender de comprá-las das empresas 
especializadas em produzi-las e melhorá-las geneticamente.

Conforme afirma Carvalho (2013, p. 1), pela sua forma 
de integrar a sua produção com a natureza, “os camponeses 
têm sido [...] os guardiões da agrobiodiversidade num contexto 
histórico em que as classes dominantes e a privatização dos 
saberes impõem a artificialização da agricultura”. Apesar disso, 
o mesmo autor adverte “que o camponês contemporâneo 
sofre fortes influências dos valores da racionalidade capitalista 
dominante, sempre pautada no lucro e na competição” (2013, p. 
6). Essas influências têm ocasionado o que alguns especialistas 
chamam de “Erosão Genética”, a qual, segundo documentos 
da Organização das Nações Unidas Para Alimentação e 
agricultura (FAO), foi assim definida:

A erosão genética é a perda da diversidade genética das 
culturas. A principal causa deste fenômeno, segundo diver-
sos países em todo mundo, é a substituição das variedades 
locais por variedades e espécies “melhoradas”, que são 
introduzidas. Como cada vez mais agricultores utilizam no-
vas variedades comerciais, é possível que o número global 
de variedades se tenha reduzido (FAO, 2001).

Desse modo, é urgente a necessidade de os povos 
do campo, que sobrevivem com por meio da produção de 
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alimentos, recuperarem ou darem continuidade na produção 
das suas próprias sementes (sementes crioulas) e, por isso, 
entendemos que se deve fomentar esse tipo de ação em todos 
os espaços possíveis. Nesse sentido, o trabalho na Escola 
Itinerante Caminhos do Saber abordou essa problemática 
visando criar um momento oportuno em que as famílias do 
acampamento pudessem realizar a troca de sementes crioulas, 
e fazer uma discussão sobre o tema. 

A tarefa de organizar e coordenar esse momento 
ficou a cargo de um técnico em agroecologia que mora no 
acampamento, juntamente com a coordenação da escola e um 
professor representante da ARTECA, o qual é integrante de um 
projeto que incentiva feiras de sementes crioulas em diversas 
comunidades da região. Dessa forma, durante a preparação da 
Feira de Ciências Agroecológica, os educandos foram orientados 
a convidar seus pais a trazerem sementes para a socialização, 
juntamente com as demais, doadas pelo professor. No momento 
da socialização de sementes, o professor responsável fez uma 
breve exposição sobre a importância da preservação das 
variedades de sementes crioulas, enfatizando a necessidade de 
recuperar essa prática, enquanto uma das condições essenciais 
para a viabilidade da agricultura camponesa. 

Antes de seguir adiante consideramos importante 
ressaltar que o termo agricultura camponesa é definido 
por Carvalho e Costa (2012, p. 28), como: “modo de fazer 
agricultura e de viver das famílias que, tendo acesso à terra e 
aos recursos naturais que ela suporta, resolve seus problemas 
produtivos por meio da produção rural”.

Por fim, ressaltarmos que essa atividade foi de extrema 
importância para o desenvolvimento da Feira de Ciências: 
primeiro, por ser o momento que mais interessou à comunidade 
devido à partilha das sementes e, segundo, porque proporcionou 
um espaço de formação (estudo) para as famílias e, também, pela 
relação que se estabeleceu entre as organizações MST e ARTECA 
em prol de um objetivo comum, no caso, divulgar e resgatar a 
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prática do cultivo e da troca de sementes crioulas. Com isso, 
percebe-se o papel fundamental da escola, no sentido de ampliar 
o acesso ao conhecimento, aproximando-a da realidade, pela 
relação de parceria com a comunidade e entidades que comungam 
os mesmos valores e objetivos formativos a que a escola se propõe.

Prática II - Construção do filtro doméstico

Outra prática desenvolvida na feira e que representou 
grande importância para as pessoas que residem na comunidade 
foi a confecção de um filtro doméstico, utilizando-se de materiais 
alternativos, principalmente no que diz respeito à prevenção de al-
gumas doenças causadas pelo consumo de água oriunda de fon-
tes que não são corretamente protegidas ou tratadas com produtos 
apropriados, cenário comum em muitas comunidades do campo.

Levando em consideração essa problemática, percebe-
mos a necessidade de realizar um estudo que pudesse contribuir 
com a comunidade, e que ajudasse as pessoas a compreenderem 
os riscos para a saúde, causados por doenças transmitidas pelo 
consumo ou contato com água contaminada por micro-organis-
mos, como: Diarreia, Leptospirose, Esquistossomose (Barriga 
D’água), Cólera, Dengue (FANIZZI; GIL, 2008, p. 64-68). To-
davia, além de tomar conhecimento das doenças, é importante 
indicar algumas formas de prevenção, sendo uma das principais 
a de filtragem da água. Nesse sentido, a turma do sexto ano ficou 
responsável por realizar um estudo sobre os patógenos causa-
dores de doenças que vivem na água e confeccionar um filtro 
doméstico, construído a partir de materiais alternativos.

Os materiais usados foram: uma manilha de 30 cm de 
diâmetro, carvão, pedra-brita, areia, cimento, uma boia de caixa 
de descarga, uma torneira e duas saídas usadas para fazer o 
encanamento. Nesse período, o acampamento adquiriu algumas 
manilhas que seriam utilizadas na construção de bueiros na 
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estrada, tendo os educandos solicitado uma dessas manilhas para 
utilizar no filtro. Pedra, areia e carvão já havia no acampamento 
e os materiais que faltavam foram comprados na cidade mais 
próxima. Os recursos utilizados para comprar os materiais que 
faltavam foram oriundos de arrecadações no acampamento; 
cada pessoa que tinha condições contribuiu, independente do 
valor, inclusive alguns dos educandos também colaboraram com 
pequenos valores em torno de 50 centavos. O valor arrecadado 
foi suficiente para comprar os materiais necessários. 

Os educandos participaram de todas as fases da confecção. 
Inicialmente, realizaram a pesquisa das doenças provocadas 
pela água e o roteiro da construção do filtro; posteriormente, 
higienizaram todos os materiais que seriam utilizados e, logo 
após, iniciaram a construção. O primeiro passo foi fazer dois furos 
nas extremidades da manilha, os quais serviriam para entrada e 
saída da água; logo após, uma das extremidades foi lacrada com 
concreto, formando assim um recipiente para armazenar água. 
No dia seguinte, quando o concreto já havia secado os outros 
materiais foram adicionados; a primeira camada foi composta 
por 30cm de pedra-brita e, sobre ela, uma próxima camada 
formada por 10cm de carvão e, finalmente, uma terceira camada 
composta de mais 30cm de areia14.

Os educandos, além de confeccionar o filtro, 
apresentaram a pesquisa sobre as doenças provocadas pela 
água contaminada, explicando também, a função dos materiais 
usados na filtragem. A areia retém as impurezas maiores contidas 
na água; o carvão elimina o mau cheiro e a matéria orgânica viva 
presente na água e a pedra-brita disponibiliza sais minerais para 
a água.Esse filtro foi instalado no refeitório da escola, passando 
a filtrar a água consumida pelos educandos.

Esta atividade chamou muita atenção da comunidade, 
principalmente pelas informações trazidas sobre os riscos que 
podem estar correndo, em consumir água sem um mínimo de 

14 Ver Projeto Iguatu. Filtros domésticos: Boletim Técnico n°6, 2ª edição, 2009.
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tratamento. Também, pela facilidade que os educandos tiveram em 
construir e expor o filtro, sem contar o baixo custo dos materiais.

Prática III - Cuidados com o solo para produção 
de hortaliças orgânicas

Esta tarefa ficou com a turma do 7º ano que, acompanhados 
pela educadora responsável pela horta no acampamento, 
prepararam uma apresentação sobre práticas de cultivo orgânico de 
hortaliças: compostagem para adubação; substrato para plantio de 
mudas e consórcio entre plantas e animais para controle biológico e 
prevenção ao ataque de insetos e doenças.

Por estar inserida em um espaço ocupado pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), a 
escola tem, dentre outros princípios, o trabalho como princípio 
educativo, o qual desempenha papel de grande importância 
na formação dos educandos, enquanto sujeitos do campo. 
Considerando a necessidade de práticas educativas voltadas 
ao trabalho, a escola dispõe de um espaço onde desenvolve 
algumas atividades, nas quais os educandos são responsáveis 
pela organização e produção de hortaliças orgânicas que 
são destinadas à merenda escolar. Para a realização dessa 
atividade, cada turma contribui com duas horas semanais no 
contraturno, com o auxílio de uma educadora, responsável 
em coordenar os trabalhos da horta.

Do mesmo modo, a questão da reorganização da 
agricultura sobre uma nova base tecnológica, a Agroecologia, é um 
tema bastante discutido na sociedade, sendo uma das principais 
frentes de luta do MST, neste período histórico. Conforme MST- 
ASPTA Instituto Giramundo Mutuando (2005, p. 11),

Agroecologia significa uma nova forma de olhar o mun-
do, novas formas de relação entre nós, seres humanos, e 
nossa com a natureza. A agroecologia é um acordo dos 
seres humanos com a natureza. Significa promoção de 
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vida, e para isso nós, seres humanos, precisamos mo-
bilizar nossas culturas, usar nossa inteligência. Devemos 
promover agriculturas adaptadas às diferentes regiões. 
Adaptadas às diferentes ecologias e culturas. 

Nesse sentido, esta iniciativa está vinculada diretamente 
à estratégia política do MST para organização da produção 
nos assentamentos, baseada na produção agroecológica e na 
diminuição da dependência dos camponeses aos agroquímicos 
sintéticos. Assim, esta tarefa consistiu em apresentar algumas 
técnicas de cultivo orgânico, no intuito de problematizar a 
questão da utilização de agrotóxicos e divulgar a Agroecologia, 
com as seguintes práticas: compostagem com sobras de resíduos 
orgânicos para adubação, substrato alternativo para germinação 
e plantio de mudas, consórcio entre plantas e animais para 
controle biológico e prevenção ao ataque de pragas, além de 
demonstrações de preparação do solo para o plantio (formas 
corretas de fazer os canteiros e covas)15.

Como a horta está localizada às margens do 
acampamento e fica distante da escola, não seria possível a visita 
dos participantes ao local; com isso, gerou-se a necessidade de 
improvisar alguns canteiros no pátio da escola. Os educandos 
se dividiram nas tarefas entre a construção da demonstração e 
as explicações sobre o manejo do solo. Para isso, organizaram 
canteiros com solo mal preparado, compactados, sem cobertura 
e sem matéria orgânica, o que dificultava o desenvolvimento 
das plantas, e outros apresentavam uma melhor organização, 
com o solo mais “afofado”, o que favorecia o crescimento das 
raízes fazendo com que a planta retire, com maior facilidade, os 
sais necessários para seu desenvolvimento. Também continha 
cobertura no solo, contribuindo para armazenar umidade e, com 
a decomposição dessas matérias orgânicas, os resíduos serviriam 
de adubo para as plantas. Apresentaram formas de produzir 

15 Sobre as técnicas de produção agroecológica ver “Cartilha da Jornada de 
Agroecologia”. 5º Encontro Estadual Cascavel – Paraná – Brasil. 7 a 10 de junho 
de 2006.
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compostagem e como utilizar. Destacaram a importância da 
rotatividade de plantas como forma de conservação do solo, 
tendo em vista que cada planta necessita de determinados 
sais e minerais para se desenvolver. Quando feitas várias 
vezes, o cultivo de uma mesma espécie num único local, este 
acaba ficando com uma deficiência, sendo necessárias outras 
espécies que possam repor os componentes. Outro elemento 
importante que os educandos abordaram foi a preservação de 
animais, principalmente pássaros, por desempenharem papel 
fundamental no controle de insetos que, por ventura, possam 
prejudicar a produção das hortaliças.

Para finalizar, os educandos distribuíram mudas de 
hortaliças, como pimenta, couve-flor, jiló, cebola, repolho e 
outros, às pessoas que assistiram a apresentação do trabalho. 
Desta atividade, devemos destacar o esforço dos educandos 
para criar uma representação do espaço da horta entre as salas 
de aula, demonstrando muita criatividade e trabalho de equipe.

Também, destacamos a importância dessas iniciativas 
para a construção de uma proposta de agricultura mais limpa 
e saudável, não somente para fins comerciais e financeiros. É 
necessário desenvolver, nas escolas, uma nova cultura, uma 
nova relação dos seres humanos com a natureza para não 
esgotarmos as fontes que asseguram a nossa existência.

Prática IV – Reprodução de mudas pelo método 
da alporquia

A reprodução de mudas é uma prática importante a 
ser desenvolvida nas comunidades do campo, porque consiste 
em técnicas simples e de baixo custo. São conhecimentos que, 
por interesses econômicos, ao longo do tempo foram sendo 
resetritos a técnicos ou agrônomos, desprezando-se, assim, o 
conhecimento empírico e tradicional dos camponeses.

Nesse sentido, a turma do primeiro ano do Ensino Médio, 
acompanhada por um técnico em agroecologia, membro da 
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comunidade, realizou uma oficina sobre a técnica da Alporquia, 
como um método de produzir mudas a partir de uma planta já 
adulta. Segundo Patro (2010), a Alporquia, além de ser utilizada 
para propagação, também é uma ótima maneira de rejuvenescer 
plantas, sendo comum em diversas variedades de vegetais como 
árvores frutíferas e exóticas. Tem importância na produção de 
frutos em curto prazo, pois, a partir do momento que a planta 
já estiver produzindo frutos, no ano seguinte, algumas espécies 
transplantadas, também já estarão produzindo novos frutos, 
reduzindo, assim, o tempo necessário para torná-la adulta.

Os educandos realizaram a demonstração da técnica, 
numa árvore próxima à escola, para servir como unidade 
demonstrativa, e apresentaram para os presentes, os passos 
para a montagem da Alporquia, como em uma oficina. Houve 
muitos questionamentos a respeito das plantas que poderiam 
ser utilizadas, bem como o período para transplantar cada 
espécie. Mesmo com algumas dificuldades e utilizando o auxílio 
de alguns materiais, os educandos conseguiram responder.

A técnica da Alporquia é uma prática milenar que 
se incorpora ao conjunto de experiências desenvolvidas em 
Agroecossistemas16 agroecológicos. Sua pertinência está na 
facilidade em reproduzir plantas com baixo custo e rápido 
resultado. Mesmo originando plantas mais sensíveis, é uma boa 
opção para locais que necessitam ser reflorestados em curto 
tempo para a rápida produção de algumas frutíferas e cercas 
vivas, necessidades latentes no acampamento.

Prática V – Reciclagem de resíduos sólidos

Esse tema foi escolhido devido à problemática do 
cuidado com o destino do lixo na comunidade. Muitas 
famílias não possuem conhecimento sobre os problemas que 
se originam a partir dessa questão, menos ainda, sobre de que 

16 Ecossistema artificializado pelas práticas humanas (MST SPTA – Instituto 
Giramundo Mutuando, 2005).
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forma esses materiais podem ser tratados ou reutilizados. Esta 
temática ganha importância como objeto de exploração para 
a educação ambiental, desde que o educador tenha a visão 
de que as questões ambientais, principalmente os problemas 
de poluição que ocorrem tanto no campo como nas grandes 
cidades, são resultantes das relações socioeconômicas 
e cuidando para não passar a ideia de achar culpados 
individuais, ou seja, não tratar poluição dando a ideia de que, 
se cada um cuidar do seu “lixo”, o problema estará resolvido.

A reciclagem do lixo é apenas uma das frentes para 
se combater a poluição ambiental, que converge com outras 
iniciativas, no sentido de desenvolver uma consciência ambiental, 
principalmente, nas futuras gerações. A conscientização é um

[...] processo em que se busca despertar a preocupação 
individual e coletiva para a questão ambiental, garan-
tindo o acesso à informação em linguagem adequada, 
contribuindo para o desenvolvimento de uma consci-
ência crítica e estimulando o enfrentamento das ques-
tões ambientais e sociais. Desenvolve-se num contexto 
de complexidade, procurando trabalhar não apenas a 
mudança cultural, mas também a transformação social, 
assumindo a questão ambiental como uma questão éti-
ca e política (MOUSINHO, 2013).

As discussões a respeito dos resíduos sólidos como fa-
tores poluentes foram conduzidas partindo da concepção de 
meio ambiente,desde o ambiente local, para uma compreensão 
mais geral, no sentido de perceber os impactos em nível de 
planeta terra. Contudo, além de uma compreensão alargada de 
meio ambiente, os educandos se sentiram motivados e curiosos 
para a reutilização dos materiais disponíveis na comunidade, e 
para a confecção de diversos utensílios.

A turma que ficou responsável pela elaboração da 
apresentação e pela a confecção dos produtos com reutilização 
de materiais recicláveis o 8º ano, utilizando materiais trazidos 
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de suas casas como garrafas pet, pneus, latinhas de alumínio, e 
outros recipientes de uso doméstico. Os educadores pesquisaram 
diferentes materiais que poderiam ser construídos; brinquedos, 
enfeites, utensílios domésticos etc. E dividiram a turma em 
grupos para escolher qual produto cada um iria confeccionar.

A turma realizou atividades de estudo, confecção de car-
tazes e a própria produção dos diversos objetos durante o período 
de contraturno. Foi uma tarefa interessante que proporcionou es-
tudo e discussão sobre a importância de reciclar, para o cuidado 
com o meio ambiente e para despertar a criatividade dos educan-
dos por meio da construção de objetos como: porta retrato, brin-
quedos, bonecos decorativos, vassoura e cortina com garrafa pet 
e embalagens diversas, vasos de flor e pufe com pneu.

Prática VI – Tratamento de águas cinza pela 
técnica do círculo de bananeiras

Atualmente, o derramamento de esgotos no 
meio ambiente e uma das principais causas da poluição e 
contaminação de mananciais e do solo. Contudo, apesar de 
ser preocupante, existem poucas iniciativas concretas para 
amenizar essa situação e, por isso, é também função da escola 
difundir iniciativas e formar uma consciência ambiental que seja 
impactante na sociedade de maneira geral. Em nível local, ou 
seja, nas comunidades, pequenas onde os esgotos são, na grande 
maioria, domésticos, o problema não está principalmente na 
poluição causada, mas sim por problemas menores, porém não 
menos importantes como mau cheiro, e por serem criadouros de 
agentes transmissores de doenças.

Na comunidade do Acampamento Maila Sabrina, pude-
mos observar que os esgotos domésticos (água cinza) são despeja-
dos a céu aberto, até mesmo porque, as moradias são provisórias 
e, por isso, não há preocupação por parte dos moradores.Nesse 
sentido, a oficina de tratamento de esgoto (águas cinza) por meio 
da técnica do “circulo de bananeira” teve a intencionalidade, pri-
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meiramente, de instigar os educandos do 2º ano à pesquisa sobre 
o tema e apresentá-la para a comunidade no dia da Feira de Ciên-
cias. Além disso, havia o interesse por parte da escola em discutir 
esse tema com a comunidade, no sentido de alertar sobre os riscos 
e incentivar o tratamento dos esgotos domésticos.

O “Circulo de Bananeira” é uma técnica que

[...] surgiu da observação dos efeitos dos fortes ventos 
sobre a cultura dos cocos. Numa clareira os coqueiros 
caídos davam origem a círculos de coqueiros que nas-
ciam se desenvolviam e produziam melhor do que quan-
do sós. [...] Dessa observação, passou-se em seguida às 
experiências com outras culturas, como a da banana. No 
caso das bananeiras percebeu-se que elas, como outras 
plantas de folhas largas como o mamoeiro, evaporavam 
grandes quantidades de água e estabeleceu-se assim 
uma relação com as águas cinza das residências. Essa 
ligação é feita entre a necessidade de se tratar as águas 
que saem das pias e chuveiros das residências com a 
grande capacidade de evaporar (tratar) dos círculos de 
bananeiras (VIEIRA, 2006).

Assim, o tratamento da água consiste em ser absorvida 
pelas bananeiras, as quais se desenvolvem rapidamente devido 
à disponibilidade de água e dos nutrientes trazidos pelos esgotos.

Para a realização da prática durante a Feira de Ciências, 
foram designados os educandos da turma do segundo ano que 
decidiram fazer a experiência no esgoto da escola, servindo como 
modelo demonstrativo. No dia da apresentação, construíram17 
o circulo de bananeiras deixando os detalhes para concluir 
durante a exposição, que foi subsidiada por cartazes e leitura 
de alguns materiais de apoio. Muitas pessoas da comunidade 
participaram dessa atividade, levando a crer que a experiência 
pode ser desenvolvida em outros espaços.

17 Os procedimentos para a construção do circulo de bananeira estão disponíveis no 
site <http://www.setelombas.com.br/2006/10/circulo-de-bananeiras/>
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Apesar da não participação de alguns educandos da turma 
por motivos diversos, avaliamos que a atividade foi instigante, tanto 
para os educandos que fizeram a pesquisa e apresentaram o tema, 
quanto para o público, despertando a criatividade e o cuidado com 
o meio ambiente, numa relação entre escola e comunidade que 
deve ser ampliada e entendida como uma rotina necessária.

Prática VII – Aquecedor solar com garrafa pet

A temática das energias renováveis, atualmente, 
está sendo bastante incentivada na sociedade, por conta do 
agravamento das crises climáticas18 e, consequentemente, os 
impactos ambientais para a geração de energias não renováveis. 
Nessa perspectiva, surgem diversas iniciativas do uso de recursos 
alternativos que se propõem minimizar os efeitos causados.

O aquecedor solar, uma das experiências escolhidas 
como tema de discussão e demonstração na Feira, é uma 
alternativa de baixo custo para o aquecimento de água 
que, além da reutilização de materiais recicláveis, tem sua 
contribuição na geração de renda e na formação de consciência 
ambiental. A turma do terceiro ano trabalhou com o tema 
energias renováveis, tendo como prática a confecção de um 
aquecedor solar de sistema termossifão, com garrafa pet, 
latinha de alumínio, entre outros. Termossifão é o fenômeno 
conhecido como sistema de circulação natural, utilizado para o 
aquecimento de água mediante captadores solares. 

Tudo começa com a mudança da densidade da água 
que ocorre quando há uma variação na sua temperatu-
ra.À medida que a temperatura da água aumenta a sua 
densidade diminui. Ou seja, ela fica mais leve em relação 
à água mais fria (REDE BRASIL DE CAPACITAÇÃO EM 
AQUECIMENTO SOLAR, 2013).

18 A esse respeito, ver MPA – Energias Renováveis: possibilidades de produção e uso 
nos sistemas camponeses de produção, 2009.
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Essa atividade teve como principal objetivo chamar a 
atenção e despertar o interesse para as diversas formas de ener-
gias limpas, que não degradam o meio ambiente e não emitem 
poluentes, tanto para os educandos e educadores, quanto para 
a comunidade, que tem pouco acesso a esse tipo de estudo.

Para a construção do aquecedor solar, primeiramente, 
os educadores discutiram, em sala, o tema das energias 
renováveis; a construção e o funcionamento do aquecedor 
solar, a fim de motivar os educandos para a apresentação. 
Na sequência, os educandos realizaram estudo do material 
e se organizaram para a montagem do aquecedor solar, 
de cartazes para auxiliar na exposição do tema. Com 
relação ao desdobramento do trabalho, avaliamos que 
teve boa participação do público presente, pois todos 
queriam comprovar se o experimento daria certo. Apesar 
de não obtermos os resultados esperados, por diversos 
fatores, tais como tempo de exposição à luz solar, baixa 
intensidade da radiação solar pela sobreposição de nuvens, 
além do constante contato das pessoas para averiguar a 
temperatura, ao final, pudemos perceber, claramente, a 
diferença de temperatura da parte superior com relação à 
inferior, comprovando a eficiência do aquecedor.

Prática VIII - Sexualidade

Este tema foi atribuído aos educandos do 9º ano do 
Ensino Fundamental, que ficaram com a tarefa de elaborar uma 
apresentação utilizando recursos como cartazes, textos, vídeos, 
entre outros. Cabe ressaltar que esse tema já vinha sendo 
estudado na turma durante as aulas de Ciências. 

O tema sexualidade é amplo e se configura, 
atualmente, como grande problemática na sociedade. Moizés 
e Bueno (2010, p. 206) destacam que:



63

Este assunto foi velado, ao longo dos tempos, resultando 
em concepções da sexualidade relacionados à obsceni-
dade, a algo sujo, pecaminoso e proibido, negou-se aos 
jovens a educação sexual, dificultando as orientações 
necessárias à promoção da saúde sexual das pessoas.

Essa omissão pode ser percebida no acampamento 
em que a Feira de Ciências foi realizada, pois os próprios 
educandos do 9º ano se sentiram retraídos ao tomar 
conhecimento do trabalho que iriam desenvolver sobre a 
sexualidade, alguns deles chegaram mencionar que os pais 
poderiam não gostar que falassem sobre a questão. Isso pode 
ser um indicativo de que não há abertura de alguns pais para 
o diálogo referente à sexualidade com os filhos. 

O interesse pelo tema da sexualidade nasce da 
necessidade de fornecer informações relevantes para a 
comunidade, como: as principais DSTs (Doenças Sexualmente 
Transmissíveis) e métodos anticoncepcionais e contraceptivos, 
tendo em vista que, nessa localidade, existe um alto índice de 
adolescentes que antecipa sua vida sexual e acaba, muitas vezes, 
vivenciando uma gravidez indesejada. Além disso, “a propagação 
cada vez mais constante na mídia do sexo e erotismo propicia 
a precocidade da iniciação sexual, bem como sua banalização” 
(MOIZÉS; BUENO 2010, p. 206).

A fim de abordar o tema sexualidade, de forma clara e 
sucinta, foram eleitos alguns tópicos. Na escolha destes, procu-
rou-se levar em conta os conteúdos que estavam sendo trabalha-
dos em sala durante as aulas de Ciências. Os tópicos elencados 
foram: Sistema Genital Masculino, Sistema Genital Feminino, 
Ovulação, Fertilização e Menstruação, Métodos Anticoncepcio-
nais e Doenças Sexualmente Transmissíveis. Os alunos foram 
distribuídos em duplas para facilitar a apresentação do tema. 

A apresentação dessa turma foi predominantemente 
teórica, com base no livro didático de Biologia do terceiro ano 
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do Ensino Médio19 e com ênfase nas problemáticas voltadas 
à sexualidade no acampamento. As duplas definidas optaram 
por elaborar cartazes explicativos para auxiliar no momento 
da apresentação, utilizando informações escritas, ilustrações e 
materiais para mostrar como os métodos anticoncepcionais. 

De forma geral, os educandos se envolveram 
significativamente na atividade proposta, estudando os tópicos e 
elaborando os materiais de apoio, garantindo uma boa exposição 
no dia da Feira de Ciências. Contudo, houve pouca participação 
da comunidade em número e nas discussões realizadas após a 
apresentação, fato que se deve ao estranhamento que cerca o 
tema em questão, pois as pessoas da comunidade não estão 
familiarizadas com assuntos referentes à sexualidade, por 
vergonha ou por preconceitos constituídos socialmente.

Considerações finais

Este trabalho teve por objetivo central realizar uma 
feira que abordasse diretamente algumas das problemáticas 
vivenciadas no acampamento, proporcionando, aos educandos, 
o desenvolvimento da criatividade, pelo envolvimento de 
diversas habilidades artísticas, técnicas e científicas. Todas as 
atividades estiveram voltadas ao aproveitamento de materiais, 
ou resíduos sólidos, na produção de utensílios e objetos e no 
uso de práticas agroecológicas. 

De modo geral, os educandos se entusiasmaram com 
a realização da Feira, demonstrando interesse no estudo dos 
temas propostos, pois, além da curiosidade com a realização 
das práticas, eles tinham a responsabilidade de apresentá-las à 
comunidade, justificando a necessidade e importância de cada 
experimento. Desse modo, a Feira de Ciências Agroecológica foi 
de grande importância para o desenvolvimento do aprendizado 
dos educandos envolvidos, pois se configurou como um espaço 

19 LAURENCE, J. Biologia: ensino médio, volume único / J. Laurence. – 
São Paulo: Nova Geração, 2005. 
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de constantes desafios, fato que os levou a pesquisar e estudar os 
temas que foram expostos para a comunidade.

Dessa forma, pudemos perceber a importância do 
trabalho coletivo da parte dos educadores para que, de fato, 
a escola possa proporcionar o ensino que seja organizado de 
forma coerente aos interesses dos educandos e da comunidade. 
Consideramos que a experiência foi muito produtiva, no 
sentido de alcance dos objetivos definidos inicialmente, mesmo 
com suas limitações de tempo, planejamento e conhecimentos 
suficientes para desenvolver melhor os temas. Esse evento 
foi essencial para nossa formação enquanto educadores, 
principalmente por desenvolver uma atividade diferenciada, 
com elementos do cotidiano dos educandos e que abordou 
o conteúdo científico de uma forma dinâmica, despertando 
o interesse pelo estudo e a motivação na participação nas 
atividades propostas pela escola. É importante destacar que no 
dia a dia escolar, nem sempre é possível desenvolver a docência 
de forma atrativa e interessante, seja por metodologias pouco 
diversificadas ou pela própria falta de domínio de conteúdos 
por parte do educador. Portanto, a garantia do interesse e da 
curiosidade dos educandos está diretamente relacionada ao 
interesse e curiosidade do educador, ou da educadora, que 
deve buscar sempre, em sua prática, elementos para facilitar e 
dinamizar o processo de ensino-aprendizagem. 

A partir dos elementos apontados neste texto que, 
de certa forma, os vivenciamos, enfatizamos a necessidade 
de mudanças na forma como são repassados os conteúdos 
na escola, sendo função do educador ser criativo em 
propor estratégias que potencializem o processo de ensino-
aprendizagem, principalmente a função articuladora, ou 
mobilizadora que a escola ganha com unidade. Este trabalho, 
em conjunto, só pode contribuir para a melhoria na qualidade 
do ensino na escola, até mesmo, na realização de futuros 
projetos em parceria com a comunidade.
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CAPÍTULO 4

ácidos e bases: uma Possibilidade de Prática a ser 
desenvolvida em sala de aula

Eliane Aparecida do Valle Nunes20

Marinês Aparecida dos Santos Cavasini21

Thaile Cristina Lopes Vieira22

Eryza Guimarães de Castro23

A disciplina de ciências e a de química, têm como 
objetivo de estudo o conhecimento científico que resulta da 
investigação dos fenômenos da natureza, por isso, devem 
ser contextualizadas e articuladas com a realidade para que 
os educandos possam compreender como ocorrem esses 
fenômenos de forma significativa. Dessa maneira, é necessário 
permitir que se apliquem estes conhecimentos no meio em 
que vivem, adotando o método científico como forma de 
potencializar a sua compreensão da realidade, para que possam 
intervir nela criticamente, e preferencialmente adotando a área 
do conhecimento como princípio metodológico. 

Desse modo, apresentamos, como proposta, a 
possibilidade de uma aula teórico-prática sobre Funções 
Químicas – indicadores ácidos-bases, em que será medido o pH 
(potencial hidrogeniônico) de uma solução. O indicador ácido-
base utilizado será o extrato do repolho-roxo. 

20 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

21 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

22 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

23 Professora Doutora do Departamento de Química da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (UNICENTRO).
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Considerando a fragilidade na formação inicial dos 
profissionais da área das Ciências Naturais e Exatas, em 
trabalhar de forma dinâmica associando teoria e prática, bem 
como a escassez de material adequado para a realização de aulas 
experimentais nas escolas públicas e do campo, com o intuito 
de contribuir para superação desta dificuldade, apresentaremos 
como desenvolver uma experiência simples com material de fácil 
acesso e de baixo custo já que, muitas vezes, as escolas públicas 
não disponibilizam materiais para realização de experimentos. 

Trata-se, portanto, de uma aula teórico-prática sobre 
Funções Químicas – ácidos e bases, na qual será apresentada 
a teoria ácido-base de Arrhenius. Em seguida, os educandos 
realizarão experiência de indicação ácido-base com extrato de 
repolho roxo para verificar a acidez ou basicidade de algumas 
substâncias do nosso dia a dia, tais como: vinagre puro, vinagre 
diluído, água, leite, fermento em pó, e até mesmo o solo.

A prática sobre análise do pH pode ser desenvolvida pelos 
educadores mesmo que não disponibilizem de reagentes químicos, 
já que utiliza o repolho roxo como indicador e a água como solven-
te, tornando possível desenvolver aulas que facilitem o aprendizado.

Dada a fragilidade das instituições escolares em possibi-
litar acesso ao conhecimento científico de maneira experimental, 
é importante salientar sua importância para a aprendizagem dos 
educandos. Percebe-se a necessidade de contextualizar os sabe-
res das ciências numa constante relação entre teoria e prática, 
em que haja a possibilidade de relacionar fenômenos ligados aos 
conceitos químicos a serem constituídos na sala de aula.

Para tanto, os conteúdos abordados na escola, de modo 
contextualizado, permitem o desenvolvimento das estruturas 
cognitivas, de maneira a possibilitar a sistematização do 
conhecimento, estabelecendo entre eles relações interdisciplinares. 
Dessa maneira, os conhecimentos propostos contribuem para a 
formação crítica dos sujeitos referentes às contradições sociais, 
políticas e econômicas, presentes na sociedade, conjuntamente 
à aquisição dos saberes científico.
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O ponto de partida deve ser o conhecimento prévio 
do educando, de suas vivências, de sua realidade, tentando 
articular com o conhecimento cientifico sistematizado. E, a 
partir do estudo deste conteúdo de química e com a utilização 
de recursos didáticos, utilizando-se de materiais do seu dia a 
dia, espera-se que os professores tenham subsídios necessários 
para um ensino mais dinâmico e participativo, incentivando 
seus alunos e tornando-os coprodutores de materiais que 
exemplifiquem o conteúdo trabalhado. Essa prática pode 
ser considerada como uma motivação aos educandos a 
participarem efetivamente das aulas, visando melhorarem seu 
desempenho, desenvolverem sua criatividade, aprimorando 
sua aprendizagem e, consequentemente, aumentando seu 
interesse pela pesquisa e pela observação.

Nessa perspectiva, de acordo com as Diretrizes Curri-
culares da Educação do Campo (2006), a educação do campo 
defende a concepção de educação na especificidade do espa-
ço que inclui uma estreita relação entre educação e processos 
de desenvolvimento comunitário. Reconhece os seres huma-
nos como sujeitos da história que fazem sua cultura, ao mes-
mo tempo em que desenvolvem alternativas de sobrevivência 
num mundo de relações extremamente capitalistas. Vê a escola 
como um espaço de apropriação de conhecimentos científicos 
construídos historicamente pela humanidade, bem como espa-
ço de produção de conhecimento nas relações que se dão com 
o mundo da ciência e a vida cotidiana. Portanto, compete ao 
educador buscar os conhecimentos locais, historicamente acu-
mulados, e inseri-los constantemente no trabalho pedagógico. 
O educador precisa ter a compreensão da especificidade do 
campo desde os processos produtivos, de trabalho situado ou 
ligado à agricultura e das lutas sociais, pois os povos do campo 
estão inclusos nas relações sociais, e estas precisam ser aborda-
das na escola. Nesse contexto de educação, busca-se aflorar o 
pensamento crítico do sujeito, discutindo e problematizando o 
conhecimento de maneira a gerar indagações.
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Uma prática de química na perspectiva da 
educação do campo

A expressão Educação do Campo remete a uma 
reflexão pedagógica que nasce das diversas práticas de educação 
desenvolvidas no campo e/ou pelos sujeitos do campo, reconhecendo 
o campo como lugar em que não apenas se reproduz, mas produz 
pedagogia. A Educação do Campo é um projeto que reafirma o 
papel da ação educativa em ajudar no desenvolvimento mais 
amplo, mais pleno do ser humano na sua inserção, de forma crítica, 
na dinâmica da sociedade da qual faz parte.

A Educação do Campo à qual nos referimos nos permi-
te perceber que não há como educar os sujeitos do campo sem 
transformar as circunstâncias sociais desumanizantes, sem pre-
pará-los para serem sujeitos capazes de lutar pela transformação.

Pensando no sujeito do campo e na educação que 
se pretende estabelecer, objetiva-se, com este trabalho e por 
meio da prática, despertar nos educandos o interesse pelo 
tema estudado, proporcionando uma compreensão real das 
funções químicas – ácidos e bases, e principalmente, asso-
ciar o conteúdo ao seu cotidiano, estabelecendo relação com 
problemáticas como a utilização dos agrotóxicos e insumos 
químicos na agricultura e suas consequências.

É possível mudar a maneira de se trabalhar com Ciências 
Naturais e Exatas, mas isso evidencia a importância da busca cons-
tante por melhoria das técnicas educacionais, estabelecendo relação 
com a realidade e o contexto onde os educandos estão inseridos.

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação 
Básica – Química - Paraná (2008),

[...] propõe-se que a compreensão e a apropriação do 
conhecimento químico aconteçam por meio do contato 
do aluno com o objeto de estudo da Química: as subs-
tâncias e os materiais. Esse processo deve ser planejado, 
organizado e dirigido pelo professor numa relação dia-
lógica, em que a aprendizagem dos conceitos químicos 
constitua apropriação de parte do conhecimento científi-
co (PARANÁ, 2008, p. 52).
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A experimentação vem para problematizar os conceitos 
químicos expostos, o que permitirá que os educandos construam 
suas próprias explicações das situações observadas por meio 
do experimento. Considera-se essencial o favorecimento na 
apropriação efetiva do conceito que, ao mesmo tempo que 
possibilita a reflexão, esclarece as dúvidas oriundas das situações, 
que o educador agrega ao trabalho prático e a sua argumentação. 

O percurso metodológico para a realização desta aula 
é apresentar a teoria ácido-base de Arrhenius, utilizando como 
ferramenta de apoio: quadro branco, equipamento áudio 
visual (Power point, vídeos) e roteiro previamente elaborado 
para a execução do experimento, contendo o passo a passo da 
atividade prática a ser desenvolvida. 

Na introdução do conteúdo, serão abordadas questões do 
cotidiano relacionadas à utilização de ácidos e bases e aos perigos 
que algumas substâncias ácidas ou básicas podem causar ao ser hu-
mano e ao meio ambiente, como é o caso dos agrotóxicos. Em se-
guida, será realizado o experimento utilizando indicador de repolho 
roxo, um experimento simples, com materiais de fácil acesso para os 
educadores que atuam em escolas as quais não disponibilizam de 
laboratórios, para a indicação do pH de diversas substâncias. 

O encaminhamento, na fase experimental, é dado a se-
guir: i) extrair o extrato do repolho roxo, através do cozimento 
das folhas por 30 minutos; ii) adicionar determinada quantidade 
de extrato em cada solução; iii) verificar se a substancia é ácida 
ou básica de acordo com a cor apresentada pela solução após 
a adição do extrato, utilizando como referência a escala de pH. 
Durante o desenvolvimento dessa prática, cabe ao educador ins-
truir os educandos a observar a mudança da cor, que varia se a 
mistura é neutra, ácida ou básica, e explicar por que isso ocorre. 

Referente à análise do pH do solo, levantar hipóteses 
quanto à composição do solo com maior ou menor teor de maté-
ria orgânica, se será ácido, básico ou neutro. Após as observações, 
os educandos deverão ser capazes de identificar, em cada mistura, 
características de substâncias ácidas, básicas ou neutras, como tam-
bém sintetizar o processo químico ocorrido na mudança de cor. 
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Passos da experiência desenvolvida: pH do solo

Para constituir a medida de acidez ou alcalinidade de 
uma solução, é necessária a preparação de um indicador ácido 
base24. Neste caso, será utilizado o corante extraído do repolho 
roxo, como previamente relatado, para uso na verificação do pH 
de diferentes amostras e para cálculo do pH do solo. O indicador 
de repolho roxo fornecerá cores mais avermelhadas quando as 
soluções forem mais ácidas, cores lilás/azuladas para as soluções 
neutras a ligeiramente básicas, e esverdeadas para valores de 
pH mais alcalinos. Para o solo, no caso de o resultado ser em 
soluções com cores avermelhadas e esverdeadas, pode indicar a 
presença de agrotóxicos e adubos químicos. 

Aqui, podemos problematizar a questão da utilização 
de agrotóxicos e insumos químicos, bem como as consequên-
cias que causam ao solo e ao meio ambiente, relacionando 
aos tipos de agricultura, o agronegócio e suas características, 
projetos de campo em disputa, mas numa perspectiva crítica e 
de classe, do ponto de vista da classe trabalhadora, de análise 
da realidade, das problemáticas associadas ao violento avan-
ço do agronegócio na agricultura.

Pensar a educação desde ou junto com uma concepção 
de campo, significa assumir uma visão de totalidade dos 
processos sociais, significa, no campo da política pública, por 
exemplo, pensar a relação entre uma política agrária e uma 
política de educação; entre política agrícola, política de saúde, 
e assim por diante. Na dimensão da reflexão pedagógica 
significa discutir a arte de educar e os processos de formação 
humana, a partir dos parâmetros de um ser humano concreto e 
historicamente situado (CALDART, 2004).

Vivemos a grande problemática no que se refere ao 
uso excessivo de agrotóxicos na agricultura, relação na qual 
surgem muitas críticas juntamente com preocupações devido 

24 Indicador ácido base é uma substância que apresenta uma determinada coloração 
em meio ácido e outra em meio básico ou alcalino.
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às consequências do modelo do agronegócio que passa a ser 
contraponto do modelo de agricultura camponesa. 

O agronegócio, que é o modelo capitalista de desenvol-
vimento para o campo tem suas bases produtivas para atender 
às demandas impostas pelo mercado internacional, controlado 
por grandes corporações. Está atrelado às crises ambientais con-
sequência da super exploração da terra e dos recursos naturais, 
principalmente causadas pelo uso intensivo de agrotóxicos e 
pela mecanização pesada nas lavouras. Os camponeses estão 
sendo forçados a sair do campo, não como uma simples opção, 
mas como consequência do contexto do desenvolvimento avas-
salador do agronegócio no campo brasileiro, que gera desigual-
dades sociais, concentração da terra e, também, dos meios de 
produção, que exclui cada vez mais os pequenos produtores, os 
camponeses, do seu próprio espaço de vida e de produção.

Já a Agricultura Camponesa, segundo o que nos aponta 
o Dicionário da Educação do Campo, é assim definida

[...] a expressão Agricultura Camponesa, na sua concep-
ção, a especificidade camponesa e a construção da sua 
autonomia relativa em relação aos capitais, incorpora, 
portanto, um diferencial: a perspectiva maior de fortale-
cimento dos camponeses pela afirmação de seu modo de 
produzir e de viver, sem com isso negar uma modernidade 
que se quer camponesa (CARVALHO; COSTA, 2012).

A agricultura camponesa, cujo desenvolvimento se faz em 
pequenas unidades de produção, sofre com o avanço do agrone-
gócio no campo brasileiro, considerando como um dos problemas 
centrais que afetam a vida e a permanência do homem no campo 
pela dificuldade da geração de renda para as famílias e de acesso 
à escolarização. Esses são fatores que têm provocado o esvazia-
mento do campo, pois os camponeses são forçados a sair e ir para 
os centros urbanos em busca de trabalho e de acesso à educação.

A educação do campo busca superar essa realidade, com 
uma proposta que considera as especificidades culturais, sociais 
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e econômicas atreladas ao espaço de vida dos camponeses, 
contribuindo na luta pela efetivação de uma política educacional 
que reconheça os sujeitos do campo, que possibilite o acesso 
à educação de qualidade no espaço onde vivem e mais que 
isso: uma educação pensada a partir da sua cultura e das suas 
necessidades, mas sem perder de vista o conhecimento universal, 
historicamente produzido pela humanidade. 

Há uma produção cultural no campo que deve se fazer 
presente na escola. Os conhecimentos desses grupos precisam 
ser levados em consideração, melhor, ser o ponto de partida das 
práticas pedagógicas na Escola do Campo. Sendo assim, esta 
compreensão de campo vai além de uma definição geográfica, 
configurando-se como um conceito político, ao considerar as 
especificidades dos sujeitos que ali vivem (PARANÁ, 2006).

Portanto, o conteúdo Funções Químicas – ácido e base, 
abordado de forma contextualizada e coerente ao contexto 
sócio-histórico possibilita constituir os conhecimentos científicos 
necessários à compreensão da produção científica, contribuindo 
para a crítica das contradições sociais, políticas e econômicas.

Funções químicas – ácidos e bases

Ácidos e bases são encontrados em quase todo lugar. 
No interior de cada célula viva, existe uma fábrica que produz os 
ácidos e as bases que suportam a vida e controlam a composição 
química de nosso sangue e fluidos celulares (ATKINS, 2001).

Na linguagem cotidiana, as palavras “ácido” e “base” 
são utilizadas para determinar uma substância ou material. 
Assim, por exemplo, fala-se que uma laranja é muito ácida, pois 
ela tem um sabor azedo. Já as bases podem ser identificadas 
por possuírem um sabor adstringente, como a banana verde. 
Porém, na Química, a definição de ácidos e bases é diferente. 
Peruzzo (2003) reporta que o químico sueco Svante Arrhenius, 
em sua teoria elaborada em 1887, definiu que ácido é todo 
composto que, dissolvido em água, origina íons hidrogênio 
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(H+) como único cátion e base, também chamada de álcali; é 
todo composto que, dissolvido em água, origina íons hidroxila 
(OH-) como único ânion. Assim, para Arrhenius, o íon H+ é o 
responsável pela ação dos ácidos sobre indicadores e por sua 
corrosividade sobre certos materiais. Da mesma forma, o íon 
OH- é o responsável pela ação das bases sobre indicadores e pelo 
ataque à pele, tornando-a escorregadia e provocando lesões. 

Uma consequência importante da teoria de Arrhenius 
é podermos considerar que nem todos os ácidos e bases são 
igualmente fortes, ou seja, nem todos se dissociam em água 
na mesma extensão. Tanto o ácido clorídrico (HCl) quanto o 
hidróxido de sódio (NaOH), em água, dissociam-se totalmente, 
sendo considerados, respectivamente, um ácido e uma base 
fortes. A maioria das substâncias ácidas com as quais temos 
contato diariamente na cozinha contém, todavia, ácidos que 
não se dissociam totalmente, mas cuja dissociação leva a 
um equilíbrio químico, em que os íons dissociados convivem 
com o ácido não dissociado. As substâncias que têm esse 
comportamento são conhecidas como ácidos fracos; da mesma 
forma, também existem bases fracas (MORTIMER, 2002).

Para saber se uma substância tem caráter ácido ou 
básico, os químicos desenvolveram uma escala que vai de 0 a 
14. Por meio desta escala (pH), podemos ver que toda substância 
ácida tem pH entre 0 e 7 e as básicas entre 7 e 14. O pH 7 é 
neutro, ou seja, nem ácido nem básico, figura 7.

Figura 7: Escala de pH

Fonte: o autor (2013)



78

Preparando o extrato de repolho roxo

Picar algumas folhas de Repolho Roxo e colocar para 
cozinhar, com uma quantidade de água mais ou menos igual 
ao de folhas picadas. Também se pode colocar em álcool 98º, 
flambar e remover, ou bater no liquidificador e adicionar água 
fervendo. Para aumentar o tempo de conservação, adicione um 
pouco de álcool e mantenha na geladeira.

Como usar

Utilizando a tabela abaixo, fazer a mistura dos 
produtos descritos com o indicador de repolho roxo para a 
produção de uma escala de pH.

Tabela 1: Misturas realizadas para obtenção de escala de pH

Amostras Mistura
1 20mL de vinagre + 5mL de indicador
2 100mL de água + 10mL de vinagre+ 5mL de indicador
3 100mL de água + 5mL de indicador
4 100mL de água + 10mL de leite + 5mL de indicador

5 100mL de água + uma colher de chá de fermento em 
pó + 5mL de indicador

6 100mL de água de sabonete + 5mL do indicador

7
100mL de água + 10mL de produto de limpeza + 
5mL do indicador

8 100mL de água + uma colher de chá de sabão em pó 
+ 5mL de indicador

9 Pegar 100mL de água + 10mL de água sanitária + 
5mL do indicador

Fonte: o autor (2013)

Para visualizar melhor as cores, coloque os recipientes 
contendo as misturas acima na frente de uma folha ou parede 
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branca. Fazer esta comparação sobre a luz das lâmpadas 
fluorescentes ou as de vapor de sódio, não é uma boa idéia, pois 
elas alteram muito a nossa percepção das cores. Prefira fazer 
sobre a luz natural ou sobre uma fluorescente luz do dia.

Ao fim da realização das misturas, os educandos 
deverão indicar as cores encontradas, decorrentes da mistura, 
como exemplificado na tabela 2 a seguir, e também deverão 
dizer se a mistura é ácida, neutra ou alcalina.

Obtida a escala de pH, a próxima etapa é indicar o pH 
da amostra de solo. Antes, no entanto, deve-se preparar o solo 
para tal finalidade. Fervem-se duas colheres de sopa de amostra 
de solo com 200mL de água em uma panela velha. A amostra 
ferve por alguns minutos e depois deve ser resfriada por cerca de 
sete minutos. Ao final desse procedimento, deve ser coada num 
filtro de café, e a solução resultante recolhida em um copo. Se 
necessário, o procedimento deve ser repetido até que a solução 
fique com uma coloração mais clara. Quando a solução resfriar 
completamente, deve ser misturada a 5mL do indicador de 
repolho roxo e observar o resultado, pela coloração apresentada. 

Tabela 2: Cores observadas na escala de pH (exemplo)

Solução Cor observada Conclusão
Vinagre puro Laranja Ácido

Vinagre diluído Rosa claro Ácido
Água Azul Neutro
Leite Branco Neutro

Fermento em pó Azul claro Neutro
Água com sabonete Lilás Básica
Produto de limpeza Verde claro Básica

Sabão em pó Verde Básica
Água sanitária Bege Básica

Fonte: o autor (2013)
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Sugerimos que as cores formadas na determinação do pH 
sejam comparadas, obtendo-se a classificação se o solo é ácido, bá-
sico ou neutro. Comparando-se os resultados obtidos, podemos as-
sociá-los à questão da utilização de agrotóxicos e insumos químicos 
no solo, muito presentes na realidade do campo, da agricultura.

Considerações

O ensino da química pode instrumentalizar os 
educandos para que possam compreender a relação existente 
entre o conhecimento químico e o contexto social, interpretar 
informações e se posicionar diante de situações problema, bem 
como construir e socializar seus conhecimentos.

A prática do educador em sala de aula não deve ser 
neutra, bem como a maneira que aborda esses conhecimentos. 
Deve estar a serviço de um determinado projeto de sociedade, 
mais justa e igualitária. Portanto, deve-se ter clareza da concep-
ção de homem, de educação e da sociedade, para contribuir 
no desenvolvimento da visão de mundo dos educandos, para 
que questionem as finalidades dos conhecimentos científicos, se 
estão a serviço de um projeto de transformação social ou de 
manutenção, para que sejam capazes de posicionar-se e tomar 
decisões frente a situações problema de interesse coletivo e indi-
vidual, de forma consciente e crítica. 

Para que os conteúdos sejam trabalhados de forma con-
textualizada, o educador deve aproximá-los da realidade do edu-
cando. Desse modo, aulas práticas, visitas, demonstrações, mo-
delagens bem como os recursos tecnológicos, exposição orais e 
diálogos, prática em laboratórios, elaboração de relatórios cien-
tíficos de experimentos, são ferramentas que facilitam o ensino
-aprendizagem, fazendo com que o educando possa visualizar, 
de forma concreta, o que está sendo ensinado. Os conceitos e 
fundamentos da Química podem ser abordados, neste caso, com 
linguagens simples e diversificadas, para facilitar a assimilação 
dos conteúdos, transpondo, assim, a sua atividade prática. 



81

A elaboração deste trabalho teve com intuito criar 
possibilidades de práticas pedagógicas a serem desenvolvidas 
na escola, mesmo nas que não possuem laboratório, uma vez 
que se trata de um experimento simples e com material de fácil 
acesso. O ensino-aprendizagem se dá nas práticas associadas aos 
conteúdos, o que desperta o interesse por parte dos educandos 
e consequente aprendizado mais significativo. O papel dos 
educadores é o de mediadores desse conhecimento sendo 
necessário que percebam a importância de aulas dinâmicas.

Ao propor atividades experimentais, o educador possibi-
litará a observação, a criação de hipóteses, ao mesmo tempo em 
que os educandos podem visualizar e comprovar o conteúdo que 
está sendo estudado. Por meio de atividades laboratoriais simples, 
os educadores têm a possibilidade de conduzir um aprendizado 
com pretensões formativas, compreendendo que o aprendizado 
dos educandos e dos educadores implica um contínuo aperfeiço-
amento. Além disso, enfatiza-se a importância da construção cole-
tiva, num espaço de diálogo e troca de saberes.

Considerando a concepção de educação do campo 
que buscamos fortalecer, compreendemos que a prática 
pedagógica deve estar relacionada ao trabalho de acesso amplo 
ao conhecimento, entendido, também, como a formação crítica 
e a formação política dos sujeitos do campo. Para que isso seja 
possível, o educador precisa ter identidade de classe como também 
exercer uma prática contextualiza com a realidade e com a vida 
dos educandos, sem perder de vista o acesso ao conhecimento 
científico historicamente produzido pela humanidade.
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CAPÍTULO 5

a etnomatemática e as medidas agrárias

Ana Paula Nahirne25
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A proposta deste trabalho é indagar sobre o espaço escolar 
e quais conteúdos são relevantes para alunos oriundos do meio ru-
ral, tendo como foco os conteúdos matemáticos que os moradores 
da comunidade rural onde a escola está inserida possuem, relativo 
a medidas agrárias, buscando relacionar o conteúdo científico e o 
conhecimento popular, na perspectiva da etnomatemática.

Compreendemos que as realidades de nossos educandos 
devem fazer parte do contexto escolar. Influenciadas por essa re-
flexão, nos propomos analisar a importância que os saberes mate-
máticos adquiridos ao longo das gerações, têm na aprendizagem 
de novos conceitos matemáticos repassados nos bancos escolares.

Devemos lembrar que, em nossas práticas docentes, 
precisamos não só compreender os modos de construção de 
conhecimento dos educandos e seus processos cognitivos, como 
também valorizar e entender que significados têm sido atribuídos 
por eles a esses conteúdos, além dos valores implicados nesse 
processo de aquisição de conhecimentos, bem como a importância 
para sua vida diária. Essa compreensão deve acontecer sem que 
haja uma desvinculação entre os saberes escolares e os saberes 
não escolares adquiridos nas práticas cotidianas, lembrando 
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26 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
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sempre que uma integração entre esses conteúdos possibilita a 
aprendizagem de novos saberes matemáticos. 

Apoiadas na singularidade do Programa Etnomatemáti-
ca, compreendemos algumas formas de se pensar como os sabe-
res discentes e os conhecimentos da cultura do campo, cotidiana 
dos nossos alunos, podem ser interligados ao processo de ensi-
no. Essa proposta nos mostra uma possibilidade de aproximação 
entre os eixos instituídos pelos saberes matemáticos e pelas prá-
ticas cotidianas vivenciadas pelos alunos.

No entanto, só será possível desenvolver um trabalho 
assim, se o professor buscar novos saberes e os transmitir aos 
alunos de modo seguro, motivador e aplicado. Essa incansável 
busca pelo saber pode acontecer de inúmeras maneiras: por meio 
de capacitação continuada, no contato com a comunidade e com 
as famílias de agricultores e, também, por conversa com alunos. 

Logo, compreendemos que aprimorar os conhecimentos 
que os alunos já possuem sobre as medidas agrárias e aplicá-los 
em sala de aula, para que ocorra uma ligação da realidade com 
os conceitos científicos, é uma maneira de trazer, além de algo 
do cotidiano dos alunos, a valorização dos saberes dos pais dos 
educandos e da comunidade local, contribuindo, assim, com o 
diálogo e a valorização da cultura dos sujeitos do meio rural.

A Etnomatemática no conceito escolar

A Etnomatemática ficou conhecida como uma 
metodologia de ensino que relaciona teoria e prática. O educador 
Ubiratan D’Ambrósio foi quem mostrou a importância da dimensão 
sociocultural e política na Educação Matemática. Segundo ele, 

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências 
e ao longo da história, criado e desenvolvido instru-
mentos de reflexão, de observação, instrumentos ma-
teriais e intelectuais [que chamo de ticas] para explicar, 
entender, conhecer, aprender para saber fazer [que 
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chamo de matema] como resposta a necessidades de 
sobrevivência e de transcendência em diferentes am-
bientes naturais, sociais e culturais [que chamo etnos] 
(D ’AMBRÓSIO, 2002, p. 60).

A Etnomatemática está presente no dia a dia das pessoas e 
encontra-se subentendida nas práticas cotidianas. Sua grande pro-
posta é trazer os conhecimentos já adquiridos e encaixá-los em sala 
de aula, pois como apresentado anteriormente, nosso cotidiano 
está impregnado dos saberes e fazeres próprios da cultura. Assim, 
compreende-se que a etnomatemática procura entender o saber-
fazer matemático repassado ao longo da história da humanidade. 

Pode-se dizer que a etnomatemática estuda a matemática 
produzida ao longo das gerações. Percebe-se que esta é a parte da 
Educação Matemática que busca explicar, conhecer e entender 
os processos matemáticos nos diversos contextos culturais, pois 
ela problematiza as diversas maneiras de se lidar com conceitos 
diários e de sistematizá-los matematicamente.

Desse modo, a organização escolar na perspectiva da 
Etnomatemática, implica em redimensionar o saber es-
colar, considerando a escola não apenas uma instituição 
responsável pela difusão do conhecimento científico, 
mas também um espaço de interlocução entre diferentes 
saberes, que possibilite a incorporação de um conheci-
mento recheado de “vida”. Isto é, claro, não exclui o 
saber científico,apenas o redimensiona, possibilitando- 
nos pensar por que se enfatiza um aspecto e não outro, 
por que um conhecimento tem mais valor que o outro 
(MONTEIRO, 2006, p. 445). 

Como já foi dito, a etnomatemática propõe que existem 
conhecimentos matemáticos em todas as culturas e que cada 
grupo desenvolve suas próprias estratégias de produzi-los. As-
sim, não se valoriza apenas a matemática legitimada pela acade-
mia, que nega e silencia conhecimentos matemáticos de diferen-
tes grupos culturais; diferentemente disso, considera-se que estes 



86

conhecimentos são construídos na prática cotidiana da socieda-
de e que podem ser incorporados aos aprendidos na escola.

É importante reconhecer, na etnomatemática, uma forma 
de pesquisa que caminha juntamente com uma prática escolar, para 
trabalhar conceitos próprios da realidade dos alunos, motivá-los e 
dar sentido para os cálculos matemáticos ensinados em sala de aula.

Com efeito, essa natureza do conhecimento matemático 
deve permitir momentos particularmente férteis, como quando 
o próprio aluno promove estratégias de organização e controle 
dos resultados, buscando, em suas vivências, um elo a mais 
para suprir suas necessidades matemáticas. Enquanto isso, 
os educadores devem selecionar as estratégias de ensino 
da matemática que sejam mais eficazes e que aproximem os 
conteúdos à realidade dos alunos pertencentes à Educação do 
Campo. “Se há muitas maneiras de se aprender, também deve 
se existir muitas formas de ensinar” (BOSSA, 2002, p. 41-42). 

Partindo do que foi elencado anteriormente, sobre a 
importância dos conhecimentos diários, é preciso saber relacionar os 
conceitos matemáticos com os conceitos adquiridos nas experiências 
de vida e de lutas dos sujeitos que compõem as especificidades da 
escola e da comunidade. Segundo Vergnaud (2003),

É preciso considerar de qualquer maneira que os concei-
tos cotidianos germinam para cima, enquanto os concei-
tos escolares germinam em direção ao real, ao concreto. 
Sempre é preciso estabelecer na escola a relação entre 
os conceitos escolares e os conceitos cotidianos (VERG-
NAUD, 2003, p. 33). 

Dessa forma, compreende-se que a matemática, nesse 
processo de aquisição de conhecimento, deve ser um dos 
pilares na construção de novos saberes, transformando o aluno 
em cidadão crítico, ativo e solidário. Para que isso ocorra e 
ele passe a ser consciente do seu papel na sociedade, o aluno 
precisa entrar em contato com outros saberes que a sociedade 
possui, dentre estes, o saber matemático.
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Um pouco da história – primeiras medições

No mundo atual, existem diversos meios e 
instrumentos que permitem, ao homem moderno, realizar 
medições. Porém nem sempre foi desta forma. Há 3.000 anos, 
quando não existiam os recursos atuais, fez-se necessário 
buscar novas formas para medições.

Na pesquisa sobre as medidas de superfícies agrárias, 
verificou-se que as mais citadas são are (a), hectare (ha), e 
centiare (ca). No entanto, no campo, que retrata a diversidade de 
nosso país, também são usadas medidas como alqueire, braça, 
passo, palma, légua, mil covas, morgos, quadra, entre outras.

O nome alqueire vem do árabe Al Kayl, que, na 
sua origem, designa uma das bolsas ou cestos de carga que 
eram amarradas e penduradas nos dois lados do dorso dos 
animais, usados no transporte de grãos.

Há cerca de 1.000 anos, a capacidade das cestas 
passou a se chamar alqueire, que era usado para indicar certa 
quantidade de grãos. A medida do alqueire em grãos variava 
de localidade para localidade, até que Dom Manuel I, rei 
de Portugal na época da descoberta do Brasil, definiu, por 
decreto, que o peso de um alqueire seria 13,1 litros. 

Praticamente todos os povos que viveram na 
antiguidade usavam as partes do corpo para medir objetos e 
distâncias. A polegada, por exemplo, é a medida aproximada 
do osso do polegar e equivale a cerca de 2,5cm; um pé equivale 
a 12 polegadas, ou cerca de 30cm (tamanho aproximado de 
um pé); um palmo mede cerca de 22cm; 5 palmos equivalem 
a uma vara e duas varas a uma braça.

Mais tarde, um decreto fixou um alqueire em 13,9 litros e 
os camponeses arredondaram esse número e passaram a chamar 
como alqueire a porção de terra que se podia semear com 14 
litros de sementes. O alqueire, portanto, passou de medida de 
capacidade, para medida agrária, usada para medir a superfície 
das terras semeadas, sendo 1 alqueire = 40 litros = 24.500m².
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Com o tempo, essas medidas perderam o vínculo 
com os litros e grãos, pois o homem começou a construir 
suas habitações e a desenvolver a agricultura e outros meios 
de sobrevivência e crescimento econômico, o que fez surgir 
necessidade de medir espaços. 

Assim, elas foram associadas a outras medidas 
lineares e de superfície não decimais, como palmo, varas, 
braços e pés. Essa necessidade de medir espaços é tão antiga 
quanto a necessidade de contar.

As unidades agrárias antigas, muito utilizadas por nos-
sos avós, porém pouco usadas hoje em dia em nosso país, são 
quase todas derivadas da braça de 2,20 metros. Essas unida-
des têm caráter tipicamente regional.

Apesar da adoção e exigência legal do Sistema Métrico 
Decimal, no século XIX, no Brasil rural, ainda é comum quantificar 
a área de propriedades rurais, em alqueires ao invés de hectares. 
Estas são chamadas de medidas agrárias não decimais. Assim, 
os alqueires tradicionais passaram a ser pouco utilizados.

As medidas agrárias em sala de aula

Ligadas à vida política, social e econômica das pessoas 
que vivem no campo, as medidas agrárias estão principalmente 
relacionadas à compra de terrenos, à aquisição de casas, entre 
outras situações. Portanto, apesar de pouco visto em sala de 
aula, é um tema muito utilizado e conhecido pelas pessoas.

As medidas agrárias são utilizadas em superfícies de 
campo, plantações, pastos, fazendas, etc. Quando se trata de 
superfície de terra, a unidade adotada é o are, a qual corresponde 
ao quadrado de 10 metros de lado, isto é igual a 100 metros 
quadrados (m²), ou seja: 1 are é a área de um quadrado que 
possui 10m de lado. Assim: 1a = 10m . 10m = 100m²

Para expressar áreas de grande extensão territorial, 
usamos o hectare, sendo a medida mais empregada em área de 
fazendas, chácaras, sítios, regiões de plantações e loteamentos 



89

rurais, equivalendo a uma região de 10 000m², ou seja: 1 
hectare é a área de um quadrado que possui 100m de lado. 
Assim: 1ha = 100m . 100m = 10.000m²

No entanto, ressalta-se que, no Brasil, são inúmeras as 
unidades de medidas utilizadas, principalmente quando se trata 
das medidas agrárias, as quais diferem quanto ao nome e valor 
conforme cada região. Atualmente, o alqueire é a medida de 
superfície mais utilizada, e suas medidas variam de acordo com 
a região. Observe a tabela a seguir:

Tabela 2: Medidas agrárias

Compilação das medidas agrárias
Estados Alqueire (m²) Hectare (ha)

São Paulo 24200 2,42
Goiás 48400 4,84
Minas Gerais 48400 4,84
Bahia 96800 9,68
Norte 27225 2,72

Fonte: <http://www.mda.gov.br> 

O alqueire da Bahia, com 96.800m², é o dobro do 
alqueire Mineiro que corresponde a 48.400m² que, por sua vez, 
é o dobro do alqueire Paulista com 24.200m². 

Para converter metros quadrados em alqueires paulistas, 
basta pegar o valor da área desejada, em metros quadrados, e 
dividir por 24.200 metros quadrados (que corresponde a um 
alqueire paulista utilizado em nossa região).

Além disso, podem ser mencionadas as principais 
subunidades dos alqueires, que são:

O litro é a área do terreno em que se faz a semeadura de 
um litro (capacidade) de sementes de milho debulhado, feijão, 
arroz, entre outros, num compasso de um metro quadrado, para 
cada cinco ou seis grãos, cobrindo uma área de 605 metros 
quadrados, ou seja: 1 litro = 605m².
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O prato corresponde à área de um terreno com capacidade 
de plantio de um prato de milho, sendo as suas dimensões de 10 
x 20 braças e correspondendo a 968 metros quadrados.

A quarta é a medida de terreno correspondendo sem-
pre a 1/4 do alqueire. Dadas as variações das dimensões do 
alqueire, a quarta varia na mesma proporção, isto é, no míni-
mo de 25 x 25 braças a um máximo de 100 x 100 braças, ou 
seja: 1 quarta = 10 litros = 6.050m²

Esta quantidade de semente de plantio varia muito de 
região para região, de um mínimo de 20 litros a um máximo de 
320 litros, correspondendo o alqueire de 50 x 50 braças (1,21ha) 
e o de 200 x 200 braças (19,36ha).

A Etnomatemática envolvendo as medidas 
agrárias na comunidade

O trabalho foi desenvolvido numa escola estadual da 
área rural do município de Nova Laranjeiras, Paraná. Isso implica 
alunos filhos de pequenos agricultores da região e, apesar de 
ser uma escola do campo, não há um currículo voltado para 
essas especificidades, fazendo com que a realidade dos alunos 
se distancie do que eles aprendem na escola.

Assim, buscamos, por meio da etnomatemática, 
entender o saber fazer matemática no cotidiano das 
pessoas, relacionando os conteúdos matemáticos em seu 
dia a dia. Nesse intuito, buscamos fazer uma relação com 
os conhecimentos que os estudantes, filhos de agricultores 
da comunidade possuem, com os conteúdos matemáticos 
trabalhados em sala de aula. Dessa forma, relacionamos 
conteúdos que sejam significativos para eles, utilizando dados 
do dia a dia, tentando trazer motivação para a sala de aula, 
facilitando o processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Além disso, o envolvimento da família com os alunos é 
muito bem vindo, pois, até então, pais e alunos consideravam 
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que existia uma lacuna que separava a teoria da prática. A 
etnomatemática visa a esse entrosamento, pois, assim, os pais 
conhecem o que o filho leva para casa como atividade, podendo 
contribuir para as discussões e análises de seus filhos. 

A fim de fazer essa relação, foi utilizada uma pesquisa 
qualitativa entre os agricultores da comunidade e os estudantes 
da escola. Para tanto, escolheu-se um tema que chamou a 
atenção dos alunos por se tratar de algo que eles já conhecem 
e até utilizam muito em seu dia a dia.

Tomando como ponto de partida o conhecimento 
empírico dos alunos e dos agricultores da comunidade, foram 
propostos questionários qualitativos com intuito de aproveitar a 
prática dos agricultores, trazendo-as para dentro da sala de aula 
e tornando as atividades mais significativas.

A pesquisa foi realizada especificamente com os 
alunos da 5ª série/6º ano do Ensino Fundamental, os quais 
trouxeram informações sobre quais medidas seus pais 
utilizam em sua propriedade. Com a coleta em mãos, foram 
elaboradas atividades sobre as principais medidas aplicadas 
por eles que, às vezes, são pouco estudadas em sala de aula, 
porém muito usadas pelos agricultores.

Dessa forma, foram pontuadas algumas atividades 
para o trabalho em sala de aula, relacionando os saberes 
matemáticos dos agricultores com os conteúdos ensinados na 
escola. Apresentamos conteúdos e atividades desenvolvidas: 
Conteúdos estruturantes: Grandezas e Medidas, Geometrias. 
- Conteúdos básicos: Medidas de comprimento, Medidas 
de área, geometria plana. E como atividades: a)faça uma 
tabela pontuando as principais medidas utilizadas em sua 
propriedade, dispondo a metragem de cada uma; b) dessa 
tabela, construa um gráfico de barras, evidenciando as 
principais medidas; c)estabeleça relações entre os terrenos de 
seus pais com a geometria plana; d) a partir da quantidade 
de terras em alqueire que cada um possui, transforme essas 
medidas para:1) hectare; 2) litro; 3) quadra; 4) prato;
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Após a realização das entrevistas e atividades, ficou 
claro que, quando o assunto é significativo para os alunos e 
eles visualizam a aplicação dos mesmos em sua vida diária, o 
trabalho se torna prazeroso e produz aprendizagem significativa 
sem muito esforço. Cabe ressaltar que trabalhar partindo da 
realidade dos educandos é, de fato, uma das melhores opções e 
que essa realidade não nos faz perder conceitos matemáticos e 
sim aperfeiçoá-los da vida cotidiana para a vida escolar.

Considerações

 A partir da coleta de informações, entende-se que, 
para organizar o Plano de Trabalho Docente sob a perspectiva 
da Etnomatemática, como sugerem as Diretrizes Curriculares 
Estaduais da disciplina de Matemática, é necessária uma 
pesquisa em sala de aula para investigar a realidade local onde 
estão inseridos os alunos, valorizando, assim, suas raízes.

Além disso, nos questionários realizados com alguns 
agricultores da comunidade, foi observado que todos possuíam 
um amplo conhecimento de conceitos matemáticos em relação 
às medidas agrárias. O que chamou a atenção foi a facilidade que 
alguns desses agricultores tinham em fazer cálculos referentes às 
medidas da terra, na maioria das vezes, “de cabeça”.

Com isso ficou claro que os agricultores da comunidade 
e os alunos reconhecem que a matemática é de suma importância 
na sua vida diária, mas a maioria não gosta da disciplina, uns 
por não verem, nos conteúdos ensinados, uma utilização em 
seu dia a dia, outros por não saberem, de fato, como resolver as 
questões propostas no ensino em sala de aula.

Trabalhar com uma perspectiva etnomatemática na 
educação, abordando conteúdos que relacionam as medidas 
agrárias que fazem parte do contexto social dos alunos, aos 
conteúdos científicos, principalmente no que se refere às medidas 
de comprimento e de área, é uma importante ferramenta 
para dar sentido e significado às aulas de matemática. Além 
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de motivar os educandos por meio de aulas significativas, foi 
possível romper com a visão de que a matemática é só para 
pessoas inteligentes e que eles não conseguiriam resolvê-la. 
Isso despertou, nos educandos, a autoestima e a vontade de 
aprender cada vez mais, percebendo que aqueles conteúdos 
seriam muito utilizados em sua vida diária.

Dessa forma, conclui-se que o professor de matemática, 
que consegue relacionar os conteúdos que precisam ser ensinados 
à realidade dos educandos, faz com que os conhecimentos 
sejam significativos e fáceis de utilizar em suas atividades diárias, 
trazendo vida para o ambiente escolar e tornando o processo de 
ensino e aprendizagem significativo para todos os envolvidos.
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CAPÍTULO 6

a matemática cultural e a matemática escolar na 
alFabetização de jovens e adultos indígenas kaingang

Altair dos Passos28

Ana Claudia Candiotto dos Santos29

José Ronaldo Fassheber30

Iniciando o diálogo

25.500 – 26.000, um pouco mais ou um pouco menos 
habitantes. Este primeiro número impressiona quando admitimos 
que os Kaingang estão entre as maiores populações indígenas no 
Brasil. Considerados da língua Jê, os Kaingang estão distribuídos 
pelos três estados do sul do Brasil e pelo estado de São Paulo. 
Anteriormente, sem aderir às lógicas nacionalistas, eles eram 
transnacionais e ocupavam o território de Missiones na Argentina, 
mas foram de lá expulsos até as primeiras décadas do século XX.

Não quer dizer que a vida no Brasil fosse melhor. Aqui, 
eram também vistos com desconfiança e como um empecilho ao 
desenvolvimento regional. Tanto que chegaram a ter seus efeitos 
de humanidade suspensos por carta régia de D. João VI em 
1808. Tanto que D. João enviou o Padre Chagas a pacificar e 
converter os indígenas dos campos recém descobertos do planalto 
paranaense. É dele uma das primeiras informações que dão conta 
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de um povoamento no que seria hoje o chamado Passo Liso. De 
acordo com o relatório datado de 15 de janeiro de 1826, mesmo 
após o povoamento dos campos Guarapuava em 1810, a região 
permaneceu desconhecida pelos lusobrasileiros, ainda por vários 
anos. Sabiam apenas que, além do rio Cavernoso ou Boca da 
Mata, ficava o habitat dos índios Cayeres, os quais haviam visitado 
o Aldeamento do Atalaia, mas não se deixaram catequizar.

Às margens do rio Dorim para o Oeste, 26 léguas de 
distância deste aldeamento do Atalaia habitam, mais ou 
menos, 400 indivíduos num campo considerável por nós 
ainda desconhecido e por elles denominado nerinhê, 
isto é, Campo das Laranjeiras, por haverem ali muitas 
árvores silvestres desta qualidade. Nós temos lhes dado 
o epiteto de “dorins”, por habitarem às margens do rio 
Dorim para as partes d´Oeste (CHAGAS, 1836 apud 
FASSHEBER et al., 2003).

Algumas décadas depois, já constituído o município de 
Guarapuava, encontramos a descrição de aldeamentos a oeste 
do município, ocupado por Kaingang. A Câmara Municipal de 
Guarapuava, no ano de 1886, informou existirem as seguintes 
tribos de índios “Coroados” em Laranjeiras:

1. Uma tribo no Distrito Policial de Laranjeiras, chefiada 
pelo índio João Pereira;

2. Uma tribo situada no Rio das Cobras, chefiada pelo 
índio Felipe;

3. Uma tribo no lugar Boa Vista, próxima ao rio do 
Cobre, chefiada pelo índio Nhonhô (CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, 1886).

Mas esse paulatino aldeamento dos Kaingang ao longo 
do século XX, trouxe, como consequência, a redução geral de 
seus territórios, já administrados pelo SPI – Serviço de Proteção 
ao Índio, como lembra Veiga e D’Angelis (2006):
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O início do século XX assistiu a demarcação de boa par-
te das terras indígenas dos Kaingang que, no entanto, 
rapidamente começaram a ser cobiçadas, invadidas, di-
lapidadas e griladas. No Paraná o primeiro conflito acon-
teceu já nos anos 20, obrigando a uma mudança em 
delimitações originalmente feitas pelo Estado, e também 
criando uma demanda judicial que terminou desfavorá-
vel aos índios no caso das terras que possuíam em São 
Jerônimo. No final dos anos 40, o governador Moysés 
Lupion, em acordo com burocratas criminosos do SPI, 
roubou diversas áreas indígenas. Em Santa Catarina os 
maiores esbulhos deram-se também nos anos 40. Não 
por acaso, no Paraná e Santa Catarina estiveram envol-
vidas terras ricas em pinheirais, no imediato pós-guerra 
(que gerou um boom madeireiro e, igualmente, um surto 
de expansão agrícola). No Rio Grande do Sul o próprio 
estado começou a tomar terras antes demarcadas aos 
índios, já nos anos 40, mas principalmente nos anos 60 
(www.portalkaingang.org).

A perda de terras, também ocorrida pela expropriação 
da Terra Indígena do Passo Liso, de onde os Kaingang foram 
expulsos à força na década de 1940, pelos policiais do estado 
do Paraná, a mando de Lupión, desestruturou o grupo de 
diversas maneiras, espalhando-os por outras Terras Indígenas 
como Mangueirinha, Rio das Cobras e Marrecas. Lupión 
haveria usurpado as terras que eram da União e não do 
Estado. Viveram, dessa maneira, por muito tempo em uma 
marginalização social, eles que eram os estabelecidos dessa 
terra (FASSHEBER; GRUBER; SILVEIRA, 2003).

Trata-se de uma aldeia que ainda luta pela demarcação 
de sua própria terra, que há 70 anos foi expropriada dos indígenas 
que ali viviam, através de uma ação de “grilagem oficial” do 
governo estadual da época e repassado à proprietários particulares. 
Passados 50 anos alguns nativos da etnia Kaingang retornaram 
à localidade para reivindicar, ao governo federal, a demarcação 
daquele território como uma terra indígena a ser devolvida em 
usufruto à comunidade Kaingang. O Laudo antropológico, 
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condição sine qua non para o processo de demarcação, foi 
elaborado pela experiente antropóloga Maria Cecília Vieira Helm, 
em 2002. Mas a espera pela demarcação final percorre os longos 
e caminhos morosos da burocracia, até ser proclamada.

Atualmente o processo de demarcação encontra-
se parado, devido à dificuldade encontrada pelo INCRA em 
reassentar os agricultores, os quais são enquadrados como 
ocupantes de boa fé, que ali se encontram e não têm, ainda, para 
onde ir. Enquanto o processo de demarcação não se agiliza, os 
indígenas encontram-se acampados em uma pequena área de 
terra dentro daqueles sete mil hectares que já estão delimitados, 
mas que ainda não foram devolvidos à comunidade indígena.

Historiando a educação indígena

Para discutir a educação indígena em nosso país, faz-se 
necessário olharmos para o passado de 500 anos de ocupação 
colonial e pós colonial e, pelo menos, tentar entender um pouco 
do processo histórico. Para entender essa história com relação 
aos conflitos entre culturas, devemos nos situar à época da 
chegada dos Portugueses no Brasil. Ao chegar naquela que eles 
chamaram de uma nova terra, encontraram habitantes nativos, 
que foram classificados como indígenas, pois pensavam que 
estavam a aportar em uma parte remota da Índia Oriental. Os 
Portugueses europeus adotaram uma postura de domínio, pelas 
tentativas frustradas de escravidão e trabalhos forçados e, até 
mesmo, pelo extermínio dos indígenas. 

Para alcançar seus objetivos, os europeus além de outras 
estratégias, usaram a educação para catequizar e dominar os 
indígenas. A violência para com os indígenas se deu de diversas 
formas, desde a violência física até a violência simbólica. Sem 
pudor ou com pouco conhecimento, os europeus colonizadores 
ignoraram a cultura existentes dos nativos e impuseram sua visão 
de organização social. Uma ação estratégica dos colonizadores 
foi fazer parceria com a igreja católica, por meio dos padres 
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Jesuítas, que desenvolveram um forte trabalho com os filhos 
dos índios para catequizá-los, as crianças, os levaram a seus 
pais. Conforme afirma Saviani (2010), com a chegada dos 
Jesuítas no Brasil, os colonizadores viram a possibilidade de a 
educação catequizar e dominar os indígenas. Como a educação 
historicamente sempre esteve a serviço do interesse colonial, os 
povos indígenas foram usados a serviço desses interesses, pois 
como afirma Saviani,

O plano se iniciava com a aprendizado do português 
(para os indígenas); prosseguia com a doutrina cristã, a 
escola de ler e escrever e, opcionalmente, canto orfeô-
nico e música instrumental; e culminava, de um lado, 
com o aprendizado profissional e agrícola [...] (SAVIANI, 
2010, p. 43).

São vastas as descrições, feitas por etnógrafos, da 
existência de escolas formais em terras indígenas, no Brasil e, 
certamente, entre os Kaingang no sul do Brasil ao longo do século 
XX. E corroborando o que nos diz Saviani, ora essas iniciativas 
eram feitas por missionários, católicos e protestantes, ora eram 
feitas por agente e esposas de administradores, da época, do 
Serviço de Proteção ao Índio e, posteriormente, com a FUNAI. 
Com mais fracassos que sucessos, essas experiências e tentativas 
de integrá-los sempre estiveram dissonantes dos anseios e saberes 
indígenas. Somente com a Constituição Federal de 1988, com 
um capítulo direcionado aos povos indígenas no Brasil, é que se 
vão compor ideias mais voltadas aos reais interesses indígenas, 
como o direito à saúde e educação diferenciada. Posições 
essas que foram ainda mais incrementadas nos diversos fóruns 
indígenas da ECO-92, no Rio de Janeiro. Mas é já na virada do 
século XXI que o Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígenas (RCNEIs) do Ministério da Educação e do Desporto 
(1998), seguinte dos Parâmetros em Ação para a educação 
escolar indígena (2002), torna-se público.
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Ao falar de descriminação dos menos favorecidos, as 
comunidades indígenas ganham um lugar de destaque, pois 
aquilo que já é grave com outros povos, com eles a discriminação 
é ainda maior. Normalmente a educação contemporânea, a 
exemplo do que aconteceu historicamente, não leva em conta 
o contexto cultural daquele povo. Freire (2000), em seu artigo, 
“Cinco Idéias Equivocadas sobre os Índios”, denuncia que, ao 
tentar reconhecer a existência dos indígenas, a sociedade, em 
geral, comete diversos equívocos com esses povos, gerando 
assim mais problemas. D’Angelis (2000) levanta um grande 
problema em relação à alfabetização feita com o uso da 
língua não materna, pois, se existe um grau de dificuldade 
com a alfabetização na língua materna, isso se agrava se for 
alfabetizado o estudante em outra língua.

A educação deveria realmente entender, respeitar e 
fortalecer a cultura local, possibilitando sua autonomia na 
relação entre os povos. Diante dessa problemática, fazem-se 
necessárias algumas reflexões, pois a educação deve contribuir 
para a construção da cidadania e da autonomia. Mas como 
questionaria Dalarosa, (2008), “qual o tipo de cidadania que se 
pretende construir com o modelo de educação desenvolvido? 
Se esta educação esta comprometida com a construção de 
qual projeto de sociedade?”

Na tentativa de pelo menos analisar as injustiças 
cometidas contra esses povos, é que diversas iniciativas estão 
sendo desenvolvidas no campo da educação indígena. Se a 
educação foi o principal instrumento usado para dominar, 
explorar e exterminar os indígenas, o esforço de diversos 
pesquisadores indígenas e não indígenas comprometidos com 
as causas desses povos, é no sentido de que pela própria 
educação se faça pode fazer o caminho inverso. Se, no passado, 
ela foi prejudicial a eles, a ideia é que a educação os ajude nas 
suas lutas para o fortalecimento de suas culturas (que é bastante 
diversa), em busca de autonomia enquanto povos Brasileiros 
reconhecidos e respeitados. Um primeiro cuidado que um 
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professor deve ter é com a maneira de ensinar, pois às vezes 
não existe sintonia entre professor e estudantes. 

Dessa forma, foi detectada, durante as aulas, uma difi-
culdade em determinado conteúdo e o professor preo-
cupou-se com a aprendizagem, buscando uma maneira 
diferenciada para ensinar novamente a tarefa proposta, 
de modo que os aprendizes possam compreender (SIL-
VA; PAIS, 2008, p. 8).

Voltando o olhar para o ensino de matemática, 
fazem-se necessário alguns cuidados, em especial: sempre 
relacioná-lo com a realidade dos estudantes vivem, sempre 
visualizando a totalidade, pois, como afirma, Chevalard (1999, 
p. 233), “o estudo escolar de Matemática não está isolado 
institucionalmente: se relaciona, em um determinado nível 
de generalidade, com o conjunto de todo o didático existente 
na sociedade e, em primeiro lugar, com o didático escolar”. 
Nesse sentido, o RCNEIs buscou integrar os conhecimentos e 
necessidades matemáticas do cotidiano dos indígenas. Houve 
o entendimento de que os índios viam, na educação, uma 
maneira de entender como pensavam os homens brancos e 
como se inserir no “mundo dos brancos”. Conforme descrito, 

A razão mais enfatizada pelos próprios povos indígenas diz 
respeito à situação de contato entre os diferentes povos e 
a sociedade mais ampla. Neste sentido, a matemática é 
fundamental, porque permite um melhor entendimento do 
“mundo dos brancos” e ajuda na elaboração de projetos 
comunitários que promovam a conquista da auto-susten-
tação das comunidades (RCNEIs, 1998, p. 159).

Segundo o RCNEIs, outra razão para o ensino da 
matemática seria reconhecer que todos os povos indígenas têm 
uma maneira muito peculiar de entender o mundo os cerca e 
formas específicas de contar e manejar quantidades. Baseado 
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nestas ideias é que o programa etnomatemática se apresenta 
como um caminho a ser percorrido para tentar dar respostas 
para as demandas de construção de uma aprendizagem que, 
de fato, contribua para o fortalecimento da cultura do povo 
Kaingang ou de outros povos indigenas.

Educação Matemática de jovens e adultos

Para entender sobre a Educação de Jovens e Adultos, 
faz-se necessário um olhar especial para este público, ainda mais 
quando estamos falando de adultos indígenas, pois, a educação 
feita para eles tem que levar em consideração suas próprias 
histórias de vida, já que se trata de sujeitos que, por sua condição 
social, foram excluídos do processo educativo enquanto eram 
crianças. Para definir como público de EJA, bem como motivos 
e consequências da exclusão escolar, Fonseca (2007) afirma: 

Estamos falando de uma ação educativa dirigida a um 
sujeito de escolarização básica incompleta ou jamais 
iniciada e que ocorre aos bancos escolares na idade 
adulta ou na juventude. A interrupção ou o impedi-
mento de sua trajetória escolar não lhe ocorre, porém, 
apenas como um episódio isolado de não acesso a um 
serviço, mas num contexto mais amplo de exclusão so-
cial e cultural, e que, em grande medida, condicionará 
também as possibilidades de re-inclusão que se forja-
rão nessa nova (ou primeira) oportunidade de escola-
rização (FONSECA 2007, p. 14).

Geralmente são pessoas que já foram excluídas do 
processo de educação escolar, o que estabelece um grande 
preconceito em relação a sua volta a sala de aula. Com a 
não escolarização, muitas barreiras e discriminações são 
colocadas na vida dessas pessoas, pois, na sociedade em 
que vivemos, existe um padrão de exigências, tanto para 
o mercado de trabalho, quanto para a vida social. Em se 
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tratando de uma pessoa sem uma formação escolar, fica 
muito difícil se enquadrar nesse padrão.

Na Educação de Jovens e Adultos indígenas, as 
dificuldades citadas anteriormente são somadas, pois são 
reforçadas por alguns agravantes que são: 1º- dificuldade com 
a matemática, 2º - serem estudantes pobres e o 3º - por serem 
indígenas. A matemática por si só é vista pelos estudantes 
como uma ciência muito complexa e exata, dificultando 
o seu entendimento. Muitos afirmam que esta ciência não 
é possível de ser compreendida por todos os estudantes, 
sendo ela entendida somente por uma minoria de pessoas 
que seriam muito capazes de aprender. O jovem ou adulto 
pobre tem suas dificuldades de retomar ou ter acesso pela 
primeira vez a escola, pois, se quando era criança não pôde 
se escolarizar, agora normalmente terá que trabalhar o dia 
todo para dar conta de seu próprio sustento e de sua família, 
muitas vezes morando longe da escola, sem o transporte 
escolar adequado para eles, com os horários (calendário) 
que não os favorecem, entre outras tantas dificuldades. 

Além dessas, há a dificuldade com a alfabetização e 
ensino na língua não materna, que traz diversos prejuízos na 
aprendizagem, a começar pelo vocabulário e conceituação de 
palavras pois, só pelo simples fato da comunicação em si entre 
aluno e professor, também existe a dificuldade em conceituar 
as palavras. Pelo fato de serem índios, além de todos os 
demais preconceitos ou barreiras citadas anteriormente, eles 
desenvolveram uma dificuldade em acreditar no próprio papel da 
educação, como um caminho para sua emancipação enquanto 
sujeitos sociais, com seus interesses garantidos e respeitados. 

Esta dificuldade está relacionada com o conflito de 
interesses culturais e econômicos que, historicamente, foi 
estabelecido entre colonizadores europeus e indígenas. Como 
sempre existiu esse conflito, a tendência é estabelecer barreiras 
entre as diferentes culturas. O grande questionamento que 
deve ser aprofundado é se realmente este não seria um motivo 
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pelo qual os indígenas, mesmo que inconscientemente, 
não percebam a educação como algo importante para 
sua vida. Um programa de Educação de Jovens e Adultos 
deve considerar, com destaque, os problemas aqui citados, 
pois se deve pelo menos tentar superar essas barreiras que 
os impediram de frequentar e terem sucesso no processo 
de aprendizagem, desta forma, recuperando um pouco do 
prejuízo social ocasionado pela falta de escolaridade. 

A Etnomatemática 

Estamos nos deparando, na atualidade, com uma 
realidade de muitos fracassos escolares. Como já abordamos 
anteriormente entre outros problemas, o fracasso escolar 
com os indígenas é ainda mais acentuado. É natural que 
profissionais da educação se preocupem com discussões 
e proposições de alternativas que resolvam esse e outros 
problemas. A etnomatemática tem se colocado como uma 
oportunidade ou como uma novidade, que está sendo 
abordada nos cursos das ciências exatas. 

Em primeiro lugar se faz necessário entender o conceito 
da etnomatemática. Diversos autores procuram conceituá-la, 
mas concordamos com a afirmação de Fonseca (2007) que 
“[...] se me perguntarem o que é Etnomatemática eu diria – 
É matemática, é criança brincando, é pedreiro construindo 
casa, é dona de casa cozinhando, é índio caçando ou fazendo 
artesanato, isto é, é parte da vida, da existência de cada um”. 
Cremos que a etnomatemática é aquilo que podemos definir 
como conhecimento tácito, ou seja, aquele conhecimento que 
é adquirido pelo sujeito em sua prática do dia a dia. Também 
D´Ambrosio, 1982, denominou de Matemática Espontânea 
os métodos matemáticos desenvolvidos por povos na sua luta 
de sobrevivência. Em uma das atividades de campo, quando, 
ao perguntar a um estudante quanto daria três vezes sete, ele 
teve bastante dificuldade em responder, mas que, ao mudar 
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a mesma pergunta pedimos qual era o preço do chapéu, e 
ele respondeu que era R$ 7,00 (sete reais). Sem dificuldades 
nos disse que, se vender três chapéus lhe renderia R$ 21,00 
(vinte e um reais). A partir desas afirmações, podemos 
concordar com a origem da palavra etnomatemática31 que 
vem do grego e definida pelo mesmo:

Etno é hoje aceito como algo muito amplo, referente ao 
contexto cultural, e portanto inclui considerações como 
linguagem, jargão, códigos de comportamento, mitos e 
símbolos; matema é uma raiz difícil, que vai na direção 
de explicar, de conhecer, de entender; e tica vem sem 
dúvida de techne, que é a mesma raiz de arte ou técnica 
de explicar, de conhecer, de entender nos diversos con-
textos culturais (D’AMBRÓSIO, 1993, p. 5).

No que diz respeito aos conteúdos, eles devem ser 
trabalhados com compreensão e sempre que possível, ligados 
à realidade do educando, não desprezando o seu saber, mas 
valorizando-o. Isso porque os conteúdos trabalhados de forma 
criativa permitem, ao educador e ao educando, um mergulho 
na curiosidade. Para que isso ocorra, o professor passa a ser 
um pesquisador, alterando sua rotina de sala de aula, cuja 
forma de trabalhar não é mecânica ou fria, e tem constante 
relação com a realidade e com a participação dos educandos. 
O questionamento é: que caminho percorrer para efetivar 
uma proposta educacional que responda a esses interesses da 
comunidade? Nesse sentido, concordamos com Leite ao afirmar: 

A meu ver nenhum método é completo e definitivo; no 
entanto, alguns são bastante eficientes. Acredito que um 
desses métodos viáveis, é o da Etnomatemática, em es-
pecialmente por fazer da interculturalidade um dos seus 
pilares (LEITE, 2008, p. 139).

31 Etnomatemática pertence ao elenco das demais etnociências como a etnohistória, 
a etnobiologia, a etnomedicina ou o etnodesporto (FASSHEBER, 2010).
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Conforme abordamos anteriormente, estamos 
apresentando a etnomatemática como um esforço educativo no 
sentido de aproximar a educação da comunidade, e talvez ser 
entendida como uma ferramenta para incrementar e qualificar a 
luta dos Kaingang por maior autonomia na sociedade. 

Etnomatemática Indígena

A matemática está na vida, na terra, no espaço e no 
tempo. Está na realidade que podemos ver e também está nas 
coisas infinitesimalmente microscópicas. Está na engenharia das 
casas, na observação astronômica e está em nosso cotidiano 
de pagadores de impostos. Mas bem antes, desde nossos 
antepassados proto-humanos, contados em nossas eras e 
períodos, desde os primeiros fabricantes de pontas de flechas 
e lanças de pedra lascada, desde o domínio do fogo ou das 
primeiras contagens do tempo através de repetitivas estações 
do ano, o cálculo matemático acompanha, de perto, a vida 
do gênero Homo Sapiens. Em toda a História e por todas as 
diferentes culturas que se difundiram por todo o planeta.

Com os diversos povos indígenas americanos não foi 
diferente. A Etnomatemática também está em suas construções 
físicas ou simbólicas. Nós podemos percebê-la em toda 
arquitetura da cidade Inca de Machupichu, com pedras cortadas 
e encaixadas com uma tecnologia quase incompreensível aos 
nossos métodos. Aquedutos, sistemas de drenagem, irrigação 
são vistos entre os Incas, Maias, Aztecas e Mezotecas da América 
Central. Engenharias associadas a posições astronômicas são 
por demais recorrentes. Pois que uma forte astronomia também.

Nós também podemos perceber a etnomatemática das 
geométricas artes das cerâmicas indígenas Marajoara, na bem 
tramada tecelagem dos Ashaninca ou na cuidadosa cestaria 
Baniwa do alto Rio Negro. Elas supõem uma relação histórica 
entre as terras altas e baixas da América do Sul, nos longos rios 
que a cortam. Na Amazônia legal, suspeitamos da recorrência 
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de diversas espécies antropogênicas, plantadas em intervalos e 
distâncias bastante regulares. Nós podemos ver claramente os 
engenhosos caminhos de pedra do Peabiru, para onde foi levado 
Cabeza de Vaca pelos Guarani, do litoral de Santa Catarina até 
o Chaco paraguaio e, de lá, para Cusco no Peru. 

Nossos Guarani constroem planetários fiéis e cestas em 
que a grega ∏ se repete e muda de cor. Duas mulheres Kadiwéu 
são capazes de moldar, quase que perfeitamente, um grande vaso 
de cerâmica, sentadas uma de cada lado e as linhas de ambas 
se encontrando ao final do giro do vaso. As diversas aldeias 
circulares dos povos Jê [exceto os Kaingang e Xokleng], com 
grandes praças roçadas, destocadas e meticulosamente limpas. 
Vemos ali a praça circular, a posição central da casa cerimonial, 
dos homens e as gigantes ocas dispostas harmonicamente em 
sua periferia e as raiadas trilhas retilíneas que levam e trazem 
as pessoas de lá. As aldeias circulares e semi-circulares que os 
povos Yanomami fazem, abrigando todos seus pertencentes 
sobre a mesma maloca voltada para uma praça disposta no 
círculo circunscrito, formando um átrio comunal.

Os ângulos retos perfeitos das pinturas corporais Kamaiurá, 
as finas paralelas da pintura corporal dos Kuikuros, os pontilhados 
Kadiwéus emoldurando novas faces, a contagem das paliçadas 
das ocas e da rica arte plumária dos Kaiapós ou dos colares de 
conchas e contas também revelam um conhecimento matemático 
muito acima do elementar. Retilíneos e uniformes, refletindo 
o dualismo cosmológico e sistemas morais binários, como os 
de língua Tupi e Jê, ou mesmo as diagonais e curvas Kadiwéu 
mostram uma diversidade de entendimentos matemáticos.

Existe já uma pequena produção científica sobre 
etnomatemática em estudos realizados junto às populações 
indígenas. Desse pequeno universo, ainda que não possamos 
esgotar toda a literatura, destacamos os trabalhos recentes de 
Hélio Monteiro com as contribuições da etnomatemática para a 
formação dos professores do magistério indígena do Estado do 
Tocantins, tendo trabalhado com diversas etnias daquele estado 
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(Apinajé, Javaé, Karajá, Karajá Xambioá, Krahô, Krahô Kanela 
e Xerente). Segundo o autor,

A cultura indígena é rica em conhecimentos que po-
deriam e deveriam servir de motivadores de temas ge-
radores para práticas educativas em sala de aula, tais 
como a confecção de objetos utilitários e rituais, pintu-
ra corporal, festas rituais e atividades como a caça, a 
pesca, e as atividades de roça e de coleta. Essa diversi-
dade envolve saberes tradicionais, de forma integrada, 
onde o conhecimento matemático se faz presente. A 
relação entre esses saberes e a matemática escolar, na 
perspectiva etnomatemática, poderá agregar valores 
significativos na compreensão e apreensão de novos 
saberes sem perder de vista a sua riqueza cultural, ou 
seja, a partir da sua cultura, se apropriar de conheci-
mentos que sejam de suma importância na defesa de 
seus interesses, nas relações estabelecidas com a socie-
dade envolvente (MONTEIRO, 2011, p. 10).

Com os Kaingangs, podemos apontar tradições que 
nos remetem aos seus conhecimentos matemáticos. No trabalho 
de Giovana Maciel (2009) pela Unijuí, no Rio Grande do Sul, 
ela elencou as dificuldades de se estabelecer uma educação 
multicultural com o quadro que encontrou nas escolas de 
educação indígena nos municípios de Guarita e Tenente Portela: 

[...] nosso trabalho desenvolvido junto à escola Fagun-
des Varela e aos alunos indígenas Kaingang, não estava 
centrado no resgate ou registro de manifestações cultu-
rais diversas ou diferentes, nem na procura de uma ma-
temática indígena, mas em tentar entender as relações 
de com-vivência, que fundamentavam e constituíam o 
contexto em que a formação dos professores indígenas 
acontecia (MACIEL, 2009, p. 142).

Há, também, que se elencar nos diversos trabalhos de 
Luci Bernardi e outros (2011, 2012) também desenvolvidos 
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entre os Kaingangs, os aspectos etnomatemáticos inerentes 
ao grupo étnico. Ela e colegas desenvolveram estudos sobre 
saberes matemáticos na prática de cestaria dos Kaingangs, nos 
quais acompanharam artesões indígenas durante o processo 
de produção de cestaria, desde a busca de matéria prima até o 
preparo e tintura e confecção do artefato. Eles estabeleceram 
as relações entre os grafismos e os significados cosmológicos 
Kaingangs. Bernardi e Caldeira (2011) apresentaram 
contribuições da Educação Matemática Crítica a partir de três 
questões fundamentais: o quadro sociopolítico da educação 
matemática, ou seja, os dados sociométricos e estatísticios 
existentes em relação aos Kaingangs de cada aldeia e em cada 
município; as competências que deveriam ser associadas à 
educação matemática, o que eles denominam de matemacia, 
ou sejam, as habilidades em lidar com noções matemáticas, 
de aplicar tais noções em diferentes contextos, de refletir 
sobre o resultado de tais aplicações e de remetê-las à uma 
aplicabilidade futura e constante.

Educação etnomatemática na escola Kaingang

Existem evidências das conexões entre o trabalho 
educacional escolar formal que vem sendo implantado pelo 
estado do Paraná, na Terra Indígena Boa Vista em Laranjeiras 
do Sul, na disciplina de matemática e a realidade do cotidiano 
dos alunos. O atendimento pedagógico está vinculado ao 
CEEBJA, mas funciona na comunidade, no espaço físico 
da escola local. O trabalho docente, neste caso, é feito por 
professores não indígenas, diferenciando da educação básica 
que possui diversos professores indígenas. O que se reflete 
neste texto, no entanto, é o fruto de um relato de experiência 
vivido em uma comunidade indígena Kaingang.

Para tentar entender um pouco a realidade de 
jovens e adultos que freqüentam uma APED, (Atendimento 
Pedagógico Descentralizado) na terra indígena, foram 
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realizadas atividades de observação, entrevistas e vivência 
com os indígenas da localidade. A disciplina observada foi 
a matemática, adotando-se uma metodologia de análise 
da pesquisa, baseada na perspectiva histórico-critica. Os 
objetivos deste trabalho foi perceber se os conhecimentos 
matemáticos, ensinados em sala de aula, contribuíam ou não 
com a matemática do cotidiano dos alunos pesquisados e, 
também, entender se esta educação está ou não contribuindo 
para o fortalecimento cultural da comunidade. A educação 
pode ser um caminho para corrigir as grandes injustiças que a 
sociedade brasileira cometeu contra todos os povos indígenas. 

Os Kaingangs produzem o artesanato na comunidade 
e a venda desses produtos, os quais representam sua origem 
cultural, é feita em localidades vizinhas. As negociações desses 
produtos (artesanato feito de taquara), envolvem diversos cálculos 
matemáticos, que são realizados por eles com um bom grau de 
facilidade. A grande questão que ficava sempre sem uma resposta 
mais convincente, era de como, aparentemente, os indígenas não 
obtinham êxito na aprendizagem em sala de aula, mas conseguiam, 
com facilidade, comercializar seus produtos somando valores das 
unidades vendidas, devolvendo troco ao comprador, realizando 
suas compras de alimentos e outros utensílios, planejando as 
quantidades de artesanato a serem produzidas a fim de render o 
suficiente para pagarem suas obrigações financeiras, etc. 

A matemática escolar, historicamente, sempre 
teve dificuldades de ser entendida pelos seus estudantes, 
sendo a responsável pelo fracasso escolar, pois é muito 
comum o desestimulo para o entendimento do conteúdo 
ensinado. A maior dificuldade que os professores encontram 
é relacionar os conhecimentos científicos ensinados nas 
escolas com a realidade dos alunos. Seria então o programa 
etenomatemática, uma alternativa viável para ajudar a 
alcançar uma educação com qualidade e que esteja realmente 
voltada aos interesses culturais da comunidade, sem perder 
de vista a complexidade da sociedade como um todo?
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Como estratégia para tentar melhor entender essa 
questão, procuramos identificar quais os modelos matemáticos 
produzidos historicamente pela cultura Kaingang, e como 
eles estão presentes no cotidiano dos estudantes. A busca 
incessante é identificar as relações dos conhecimentos 
matemáticos do cotidiano com a matemática escolar e 
questionar se os conhecimentos extra-escolares contribuem 
no desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes.

A experiência com alfabetização de adultos 
Kaingangs na APED Boa Vista

O trabalho da APED (Atendimento Pedagógico 
Descentralizado) que está sendo realizado na terra indígena 
Kaingang, em Laranjeiras do Sul/PR, é vinculado ao CEEBJA de 
Laranjeiras do Sul/PR e funciona no período noturno, na estrutura 
física da escola Indígena Ko Homu, na sede da Terra Indígena. A 
turma, que iniciou com 08 (oito) alunos, atualmente, conta com 
a frequência de apenas 03 (três) alunos. O trabalho pedagógico 
já está em seu segundo ano de funcionamento, sendo que, no 
ano de 2011, teve como regentes 02 (dois) professores indígenas 
diferentes e, no ano de 2012, a professora que fez a regência 
não era indígena. O trabalho de pesquisa e acompanhamento 
foi baseado no desempenho de dois alunos no período de 2012.

No início do ano, as dificuldades do trabalho foram 
várias, pois iniciaram com 2 (dois) alunos apenas, mas com 
níveis de escolaridade bastante diferenciados, um mais 
avançado e o outro com grandes dificuldades de aprendizagem. 
A primeira impressão que tivemos foi de que a dificuldade para 
a realização do trabalho pedagógico seria muito grande, pois 
diversas eram as barreiras para o aprendizado. Entre elas o 
desnível de conhecimento entre os dois alunos era visível, além 
da dificuldade de comunicação, o alcoolismo e a dificuldade 
de alfabetização do segundo aluno. Talvez essas características 
gerassem a falta de perspectiva de vida de tal aluno.
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No decorrer do trabalho, a professora comenta que, como 
o segundo não era alfabetizado, o trabalho, em especial com a 
matemática, era difícil, pois ele não entendia os enunciados dos 
exercícios propostos, bem como, não conhecia sequer os sinais 
e símbolos matemáticos. Quando ela explicava uma matéria ele 
não entendia, ou o pouco que conseguia assimilar durante uma 
aula, na próxima já havia esquecido totalmente.

Eu sinto dificuldades porque ele, as vezes não entende o 
que eu explico, também tem dificuldade em ler o enun-
ciado dos exercícios. Mas o mais grave é que ele as vezes 
até parece que entende o que eu expliquei, mas no dia 
seguinte já esqueceu tudo (Professora 1).

Já o segundo aluno tem mais facilidade em realizar 
cálculos e resolver pequenas expressões, mas percebe-se que 
não encontra muita motivação para realizar as atividades 
escolares. Apesar disso quando chamado a realizar cálculos 
ou resolver problemas que estão relacionados com suas 
atividades do cotidiano, ele se mostrava bastante motivado 
e resolvia com certa facilidade.

Cada chapéu a gente vende por R$ 5,00, se vender dez 
chapéu rende R$ 50,00, o que com cinco balaios eu ar-
recado o mesmo valor, pois o balaio a gente vende por 
R$ 10,00. Se eu vendo um chapéu e dois balaios para 
alguém, se ele me pagar com uma nota de R$ 50,00, eu 
devolvo para ele R$ 25,00 (Aluno 2). 

Essa matemática que faz parte de seu cotidiano é feita 
de forma bastante natural pelos alunos. O que chama bastante 
atenção é a afirmação de espanto e depois felicidade que eles 
fazem quando percebem que a matemática escolar, que lhes 
parecia bastante estranha e difícil é a mesma do cotidiano. 
Assim: (aluno 02) “nossa, eu não sabia que com essa tabuada 
dá para saber quanto rende o total de artesanato que eu vendi”. 
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Quando a professora ajudou-os a fazerem esta conexão dos 
conhecimentos do cotidiano, que fazem parte de sua cultura, com 
a venda do artesanato, os alunos demonstraram um interesse 
maior nos conteúdos ensinados em sala de aula. Percebe-se que 
a motivação em entender melhor os conteúdos para qualificar 
suas atividades de comercialização tem contribuído de forma 
significante na superação das dificuldades encontradas na 
aprendizagem da matemática escolar. 

A constatação do desenvolvimento da aprendizagem 
matemática escolar, nos faz concordar com as afirmações 
de D´Ambrósio, (1982) quando ele diz que a matemática 
espontânea tem a ver com a luta pela sobrevivência das 
populações. Em outro momento, ao falar da etnomatemática, 
esse autor diz que os conteúdos escolares devem estar mesmo em 
sintonia com a cultura local da comunidade. Com a constatação 
de superação de dificuldades na matemática escolar, a partir 
do embasamento teórico proprostos por D’Ambrósio e outros 
autores, questionamos se realmente seria a etnomatemática uma 
ciência apropriada para a superação das dificuldades apontadas 
anteriormente na educação de jovens e adultos indígenas.

Considerações finais 

No decorrer deste artigo, pontuamos que os 
indígenas, historicamente, sempre viveram em uma condição 
de explorados e marginalizados. Abordamos a sua luta pela 
retomada de suas terras que, no passado, foi-lhes tomada 
pelo próprio Estado; também refletimos sobre o papel que 
a educação, historicamente, exerceu para a dominação e 
extermínio da etnia. Agora, na expectativa de poderem reaver 
o que lhes é de direito, a luta por condições infra-estruturais 
de saúde e educação mostra-se urgente. 

Luta por uma escola diferenciada que leva em conta a 
partilha dos saberes tradicionais e dos saberes institucionalizados 
do “mundo dos brancos” nas escolas formais. Nesse sentido, 
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a educação matemática e a etnomatemática têm muito a 
contribuir com o empoderamento e o entendimento dos 
Kaingangs ante as sociedades que os cercam. Afinal, como nos 
lembram José Pedro Ribeiro e Ferreira, é preciso um diálogo 
constante e necessário entre esses saberes.

A etnomatemática floresce, no contexto pedagógico, 
como um condutor para compreensão não-conflituosa 
das expressões culturais entre grupos distintos. Assim, 
conduz a uma relação intensa de troca e partilha entre 
saberes locais. Por isso, acreditamos que uma escola in-
dígena que caminha de mãos dadas com a etnomate-
mática contribui para a formação, entre os indígenas, de 
uma dinâmica cultural que – apesar de não participar 
das tradições de outros tempos – traz junto a si as atuais 
necessidades do povo junto ao qual se estabelece. É o 
que sentimos e apostamos ser possível (RIBEIRO; FER-
REIRA, 2004, p. 12).

Concluímos que, somente, pela sua própria luta é que 
eles conseguem reaver os direitos que lhes foram retirados. Ao 
analisar o trabalho pedagógico realizado na área da matemática, 
percebemos que a cultura local e a matemática do cotidiano da 
comunidade, estão bastante presentes na matemática ensinada 
em sala de aula. Mas existe, por certo, um longo caminho a 
trilhar, partindo das reflexões e aplicabilidades posteriores ao 
RCNEIs. Como já citamos anteriormente, grandes questões 
ainda necessitam de um maior aprofundamento e passam por 
profunda reflexão a partir de questionamentos, como: seria 
realmente a etnomatemática um caminho a ser percorrido 
para a superação das dificuldades encontradas na educação de 
jovens e adultos indígenas? Os indígenas realmente percebem a 
educação como uma ferramenta na sua luta?

Esperamos que sim, acreditamos que sim e só o tempo 
e as futuras experiências nos darão resultados e parâmetros mais 
harmoniosos entre a etnomatemática e os anseio indígenas.
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CAPÍTULO 7

colorteca: um mosaico de solos

Adriana Cristina Müller32

Jocemara de Oliveira33

Eryza Guimarães de Castro34

“O solo demora para nascer, não 
se reproduz e morre facilmente.”

(Valmiqui Costa Lima)

Este artigo tem por finalidade apresentar algumas 
discussões resultantes do trabalho de elaboração e análise 
de uma Colorteca, realizado na disciplina de Composição 
Química dos Solos no Curso de Licenciatura em Educação do 
Campo, Turma Campo em Movimento – UNICENTRO. Tem 
por objetivo a sistematização do trabalho realizado e posterior 
reflexão sobre a utilização deste como eixo temático nas 
escolas do campo, no que tange à vinculação dos conteúdos 
a serem trabalhados, visando considerar a realidade dos 
educandos. Para tal estudo, além da busca de fundamentos 
teóricos que fazem referência à Educação do Campo, pautou-
se, também, em discussões realizadas em seminários, debates 
em sala de aula durante as etapas do curso. Além disso, 
na análise de textos que fazem referência à Educação do 
Campo, do livro Caminhos para a transformação da escola 
(CALDART; FETZNER; RODRIGUES, FREITAS, 2010), em 
textos do Dicionário da Educação do Campo, nas Diretrizes 
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operacionais para a educação básica das escolas do campo 
(BRASIL, 2002), nas Diretrizes Curriculares da Educação do 
Campo (SEED, 2006), nas Diretrizes Curriculares da Área de 
Ciências da Natureza e Matemática, bem como, em algumas 
breves elaborações retiradas da internet sobre a Colorteca.

As análises aqui consideradas e os questionamentos 
apresentados pautam-se na busca por metodologias que sejam 
apropriadas à realidade dos sujeitos do campo, metodologias 
estas que considerem os saberes, a cultura desses povos, 
que possuem uma realidade específica, tomando por base o 
trabalho realizado com os 18 educandos, na área de Ciências 
da Natureza e Matemática. De acordo com Kuenzer (2003, apud 
CALDART, 2010), a abordagem de eixos temáticos (Colorteca) 
que articulem os diversos conteúdos das disciplinas possibilita 
um olhar mais amplo sobre as perspectivas de estudo e análise 
dos solos, considerando os conteúdos a serem abordados nas 
várias disciplinas. Nesse aspecto, para um melhor entendimento 
do processo de constituição das análises, Caldart (2010) faz 
diversos apontamento e provocações no intuito de buscarmos 
novas formas de abordagem, bem como Molina e Sá (2012) 
enfatizam a importância de darmos um novo sentido à educação 
trabalhada nas escolas do campo. Diante desse contexto, tentou-
se considerar aspectos oriundos da realidade dos educandos, 
despertados pelo trabalho com a Colorteca, vinculando-os com 
questões mais amplas do debate da Educação do Campo e ao 
conhecimento científico já acumulado pela humanidade.

Conhecendo e reconhecendo o solo na 
perspectiva da educação do campo

As escolas do campo constituem uma realidade 
peculiar, pois os sujeitos que nela estudam têm um modo de 
vida e conhecimentos diferenciados dos estudantes das escolas 
urbanas, os quais precisam ser considerados no momento 
da escolha de um conteúdo. Seus conhecimentos, em geral, 



121

estão ligados à natureza e à relação que estabelecem com ela 
para viver. A bordagem a ser utilizada nesses espaços deve 
fomentar a produção de conhecimento, tendo como base 
o trabalho desenvolvido por esses sujeitos no seu dia a dia. 
Para tanto, a educação/formação precisa estar vinculada à 
realidade dos educandos. Caldart (apud KOLLING; CERIOLI 
E CALDART, 2002, p. 19; 2012, p. 258) reforça a concepção 
de que aprendemos nos diversos espaços sociais aos quais 
estamos submetidos - produto e produtor de sua realidade ao 
afirmar “a educação compreende todos os processos sociais 
de formação das pessoas como sujeitos de seu próprio destino. 
Neste sentido a educação tem relação com cultura, com valores, 
com jeito de produzir, com formação para o trabalho e para 
a participação social”. Para que essa concepção de formação 
ultrapasse os muros das escolas e se concretize, faz-se necessária 
a aproximação da realidade vivenciada pelos sujeitos do 
campo com a escola, fomentando seu caráter formador sem 
desconsiderar a identidade de ambas as partes envolvidas. 

A identidade dos povos do campo é definida 
por aspectos peculiares e muito específicos. As Diretrizes 
operacionais para a educação básica das escolas do campo 
(BRASIL, 2002, p. 37) ressalta que

[...] a identidade das escolas do campo é definida pela 
sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, 
ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos 
estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na 
rede da ciência e tecnologia disponível na sociedade e 
nos movimentos sociais em defesa de projetos que asso-
ciem as soluções exigidas por estas questões à qualidade 
social da vida coletiva do País.

Nesse sentido, o trabalhado nas escolas deve estabelecer 
relações práticas à realidade dos sujeitos envolvidos, levando 
estes à ampliação de sua visão, não desconsiderando que, em 
sua maioria,os conteúdos estão desvinculados da realidade. 
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Por isso, não devem seguir apenas as orientações do livro 
didático que desconsideram as especificidades do cotidiano dos 
educandos camponeses. A LDB nº 9394/96, em seus artigos 
26 e 28, afirma a necessidade da adequação dos conteúdos, 
currículo, calendário escolar e metodologias, aos interesses 
dos educandos do campo. As Diretrizes operacionais para a 
educação básica nas escolas do campo reafirmam estes desafio. 
As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo (PARANÁ, 
2006. p. 27) enfatizam que

Há uma produção cultural no campo que deve se fazer 
presente na escola. Os conhecimentos desses povos pre-
cisam ser levados em consideração, constituindo pon-
to de partida das práticas pedagógicas nas escolas do 
campo. […] Nesse aspecto, a escola deve realizar uma 
interpretação da realidade que considere as relações me-
diadas pelo trabalho no campo, como produção material 
e cultural da existência humana. A partir dessa perspecti-
va, deve construir conhecimentos que promovam novas 
relações de trabalho e de vida para os povos do campo. 

Ou seja, a escola precisa considerar os conhecimentos 
prévios e tomá-los por base. Os sujeitos aprendem nos diversos 
espaços aos quais estão submetidos em seu dia a dia, onde 
adquirem conhecimentos e conceitos em sua estrutura cognitiva, 
os quais devem ser estimulados para que ocorra uma evolução, 
possibilitando o desenvolvimento de novos conceitos. Visando 
à centralização dessa necessidade do campo e pautado 
pelos movimentos sociais, toma corpo no cenário nacional o 
projeto da Educação do Campo, como alternativa prática que 
considera a realidade e os saberes, os processos culturais em 
que os camponeses estão inseridos.

A Educação do Campo (CALDART, 2012) visa a uma 
abordagem de educação que seja no e do campo, realizada pelos 
e com os sujeitos do campo, constituindo-se como luta social, 
na qual os camponeses tenham acesso à educação elaborada 
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por eles e vinculada com a luta pela conquista e permanência 
na terra (Reforma Agrária). Também assume um caráter de luta 
por políticas públicas abrangentes que garantam a efetivação 
da política educacional brasileira. De acordo com Caldart, em 
sua apresentação no II Seminário Estadual das Licenciaturas em 
Educação do Campo Paraná (CALDART, 2012),

Educação do Campo supõe vinculo com processos vivos 
e em especial com lutas, os debates e as formulações dos 
movimentos sociais camponeses, no diálogo com o co-
nhecimento historicamente produzido pela humanidade 
e cabe as universidades socializar e abordar criticamente.

A autora deixa claro o caráter de luta da educação, 
em especial da Educação do Campo e a necessidade de 
materialização na vida dos sujeitos que estão envolvidos 
em sua construção, indo para além dos muros da escola, 
compreendendo a formação do ser humano em sua relação 
com a natureza e com a sociedade, a mediação do trabalho 
como atividade humana e criadora, levando à compreensão 
da totalidade dos fatos e fenômenos.

Visando à efetivação das propostas da Educação do 
Campo, algumas universidades públicas brasileiras, em parceria 
com movimentos sociais, organizam o curso de Licenciatura 
em Educação do Campo, que tem por objetivo a apropriação 
de conhecimentos e metodologias que valorizem os saberes 
dos povos do campo, tomando a realidade tanto quanto os 
conhecimentos científicos já acumulados como objeto de estudo, 
ou seja, formar docentes oriundos do campo e dar-lhes uma 
base científica para atuação. O educador precisa compreender 
e agir nos diferentes tempos, espaços e situações, tendo uma 
visão da educação como prática social. 

Os cursos de Licenciatura em Educação do Campo têm, 
em sua matriz curricular, o estudo por área do conhecimento, 
buscando trabalhar com conhecimentos que dialogam entre si, 
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retirados da realidade. Busca-se, também, com o curso, minimi-
zar a problemática da falta de educadores no campo, não no in-
tuito de baratear a educação, mas sim de superar a fragmentação 
do estudo disciplinar, considerando a totalidade e a complexida-
de dos acontecimentos da realidade. As licenciaturas, em geral, 
estão divididas em áreas do conhecimento: Linguagens e Códi-
gos; Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza e Mate-
mática; e Ciências Agrárias. O curso realizado desde 2010, pela 
Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO), turma 
Campo em Movimento, habilita para duas áreas do conhecimen-
to: Linguagens e Códigos e Ciências da Natureza e Matemática, 
sendo esta elaboração, resultado de uma atividade prática rea-
lizada nas aulas da disciplina Composição Química dos Solos.

É importante ressaltar que o estudo da Química 
possui significado quando trabalhada de forma integrada, 
contextualizada à realidade do educando e articulada com 
competências de outras áreas. Todo o conhecimento acumulado 
pelo estudo da Química não é possível ser repassado aos 
educandos no ensino médio, tendo que se fazerem escolhas, o que 
implica considerar conhecimentos mais amplos, possibilitando 
ao educando a compreensão do mundo. Uma ferramenta 
para que este pense e atue nas mais diversas situações reais, 
ou seja, um processo de ensino e aprendizagem desenvolvido 
a partir da realidade dos educandos, na materialidade de seus 
conhecimentos, ressignificando os conhecimentos científicos.

Na busca por dar um novo sentido aos conhecimentos 
científicos, o estudo da Colorteca apresenta-se como uma 
alternativa, uma estratégia didática para inserção de conteúdos 
epistemológicos, pois quando adaptados à realidade em que o 
educando está inserido, envolvem situações reais que os leva a 
confrontá-las com estudos científicos, dando sentido ao que se 
pretende ensinar. A Colorteca é um trabalho de reconhecimento 
dos diversos tipos de solos, sua composição mineralógica 
a partir da cor, bem como seus aspectos observáveis (cor, 
estrutura, consistência, porosidade e densidade). Os solos 
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estão intimamente ligados à realidade dos sujeitos do campo, 
pois é da terra que retiram seu sustento, produção para sua 
alimentação e comercialização do excedente. 

Durante o desenvolvimento da atividade da Colorteca, 
a educadora ministrou explicações sobre os solos (origem e 
formação, intemperismo, as fases - liquida, sólida e gasosa, 
composição microbiana e mineralógica, tipos de solo); 
posteriormente convidou-nos para, em grupos, coletarmos 
solos com cores variadas, de diferentes horizontes, em nossas 
casas, nos dias que não teríamos aulas e organizá-las em um 
mostruário (de acordo com a criatividade de cada um). Além 
disso, tomando por base os conteúdos anteriormente estudados, 
analisar a composição mineralógica e horizonte dos solos 
encontrados. De posse da variedade de terras, notou-se uma 
grande diversidade de cores dos solos encontrados. Também 
analisamos os conhecimentos prévios sobre seus componentes, 
plantas indicadoras, entre outros aspectos.

A Colorteca demonstra ser um trabalho simples, de fácil 
resolução e restrito a uma única disciplina. Será que é possível 
tornar a Colorteca um trabalho que envolve outras disciplinas? Ou 
quem sabe um eixo temático que perpasse diversas disciplinas?

Somos sabedores de que uma única disciplina não dá 
conta de explicar o todo de um fenômeno, acontecimento, ela 
explica apenas uma parte. Neste caso, o estudo da composição 
química do solo abarca apenas uma pequena parcela do trabalho 
possível de ser realizado sobre o solo. A utilização da Colorteca 
pode ser vista como um eixo temático (KUENZER, 2003, apud 
CALDART, 2010), ou seja, estabelecer novos arranjos dos 
conteúdos entre as diversas áreas do conhecimento e a área 
à qual pertence (Biologia, Química, Física e Matemática). A 
Colorteca possibilita, ainda, o envolvimento de disciplinas como 
Geografia, História, Sociologia, Artes e Português. Também é 
possível trabalhar temas como meio ambiente (agroecologia, 
poluição, agrotóxicos, etc.), questões sociais (reforma agrária, 
agronegócio, função social e renda da terra), entre outros, 
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visando à efetivação do que Molina e Sá (2012) enfatizaram, ao 
referenciarem o trabalho pedagógico das escola do campo:

[…] colocam-se as escolas do campo imensos desafios 
no sentido de contribuir para a transformação das rela-
ções e ideologias que fundamentam as relações sociais 
na lógica do capital […]. Para uma escola que adote o 
ponto de vista político da emancipação da classe traba-
lhadora, trata-se de ressignificar os valores da subordina-
ção do trabalho ao capital, ou seja: ter o trabalho como 
um valor central – tanto no sentido ontológico quanto no 
sentido produtivo, como atividade pela qual o ser huma-
no cria e da sentido a vida; ensina a crianças e jovens o 
sentido de transformar a natureza para satisfazer necessi-
dades humanas, compreendendo que nos produzimos a 
partir do próprio trabalho, e, principalmente, ensinando 
a viver do próprio trabalho e não a viver do trabalho 
alheio (MOLINA; SÁ, 2012, p. 329).

Para que ocorra um trabalho por eixos temáticos, 
faz-se necessária a articulação e o envolvimento entre todos 
os educadores das diversas disciplinas, em uma busca pela 
reconstituição da totalidade, ou seja, a formação do ser humano 
na relação natureza e sociedade, pela mediação do trabalho como 
atividade humana e criadora, envolvendo, todas as dimensões 
(objetivas e subjetivas) que fazem parte da especificidade do 
ser humano, A fim de se estabelecerem as relações possíveis e 
necessárias para que o educando se aproprie de novos conceitos. 
Tomando por base seus conhecimentos prévios em um trabalho 
integrado entre diversas disciplinas podemos, por exemplo, 
utilizar um solo degradado para realizar o estudo dos fatores 
químicos que levaram à sua degradação, bem como a geografia 
do terreno do qual foi recolhida, a amostra, questões ambientais, 
a produção de texto e de desenhos interpretativos em Artes e 
Português e, assim, sucessivamente com outras disciplinas. 
Dessa maneira, a Colorteca pode ser utilizada em um trabalho 
mais amplo tendo os solos como eixo temático, ou seja, um tema 
articulador entre as disciplinas, os solos (Colorteca), a base. 
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Outro aspecto a ser considerado na abordagem do 
trabalho da Colorteca é a vinculação desta com a vida prática 
do educando, pela qual ele percebe a escola como extensão 
da casa, em uma relação de complementaridade. Com essa 
aproximação dos conteúdos trabalhados na escola, a vida prática 
do educando desperta para um interesse maior no aprendizado, 
pois sente-se valorizado em seus conhecimentos prévios e percebe 
a materialidade dos conhecimentos científicos disponibilizados 
pela escola. O distanciamento entre os conteúdos estudados 
em sala de aula e a realidade do educando, sua fragmentação, 
gera desinteresse em aprender. A partir do momento que são 
provocados a participar ativamente no processo de ensino-
aprendizagem, tendem a estabelecer relações anteriormente 
ignoradas, conceitos já existentes na estrutura cognitiva avançando 
para o desenvolvimento de novos conceitos. Os conhecimentos 
empíricos que os educandos possuem permite-lhes identificar, 
por meio de plantas indicadoras, a presença ou a ausência 
de nutrientes para determinada produção, mas, em geral, 
estabelecer relação entre cor e minerais presentes no solo não faz 
parte de suas análises. A cor do solo pode apresentar atributos 
morfológicos importantes que variam de acordo com o material 
de origem, posição na paisagem, conteúdo de matéria orgânica, e 
mineralogia, dentre outros fatores que passam despercebidos e/ou 
até desconhecidos dos educandos. A Colorteca se apresenta como 
um trabalho metodológico que possibilita um conhecimento mais 
aprofundado que garante a sobrevivência, bem como a variação 
existente, a vida que nele se apresenta. 

Enfim, uma outra perspectiva...

A abordagem de conteúdos que elevem o nível de 
conhecimento e valorizem a cultura dos povos do campo, 
com metodologias que considerem os conhecimentos prévios 
dos educandos e estabeleçam relação direta com a realidade 
dos sujeitos envolvidos, tendem a motivar e envolver 
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todos, podendo em geral, superar os objetivos pretendidos. 
Sendo assim, a Colorteca tem muito a acrescentar para a 
aprendizagem e desenvolvimento destes que, historicamente, 
foram ignorados em seus saberes e importância. Ela pode 
contribuir para um olhar mais crítico sobre a sociedade, 
possibilitando intervenção direta e objetiva na realidade a que 
estão submetidos. Ao se fazer uso deste trabalho para abordar 
temas como: reforma agrária e uso de agrotóxicos, cria-se a 
possilidade da análise destes que são problemas históricos 
vinculados à concentração de terra e à exploração exagerada 
de seus minerais e capacidade de produção estabelecida pelo 
modelo capitalista de produção que, no campo, desdobra-se 
no agronegócio e que, ao longo dos anos, causou degradação 
ambiental, perda de produtividade e de nutrientes do solo. 

O trabalho com eixos temáticos, aqui entendidos como 
a reconstituição da totalidade pelo trabalho, com conteúdos 
oriundos do recorte da realidade, trabalhados junto com as 
ciências nas disciplinas, nos remete às colocações de Caldart 
no momento em que pauta a superação da fragmentação dos 
processos de ensino-aprendizagem, enfocando a importância 
de se considerarem. os diversos ambientes de aprendizagem. 
Daí a importância da Colorteca, um importante recurso para 
consolidar práticas educativas em como consonância com a 
realidade e necessidade das escolas do campo.
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Dos primeiros anos de existência, até aproximadamente, 
oito anos, o ser humano está formando sua personalidade 
que marcará toda sua existência. Hábitos, atitudes e valores 
formarão seu caráter, que farão dele um cidadão. “E tudo 
isso é sempre resultante das relações afetivo-sociais da criança 
com seu adulto educador, dentro de um espaço físico social e 
emocional proporcionado pelo ambiente à sua volta” (RIZZO, 
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2001, p. 23). Mesmo após os oito anos, a criança continua seu 
desenvolvimento de forma significativa.

Nessa nova fase de educação, existe a necessidade 
de se buscar em práticas educativas, que tragam, além de 
conceitos científicos, uma forma criativa de se trabalhar 
com metodologias que despertem, no educando, a vontade 
de aprender cada vez mais e que, ao mesmo tempo, possa 
demonstrar o que aprendeu com as teorias apresentadas.

Observações e conhecimento científicos determinados, 
sobretudo na segunda metade do século XX, apresentam forte 
aceitação da inteligência como uma capacidade mental consciente 
e voluntária de adaptação, resultante de capacidades específicas 
inatas no indivíduo, que se ajustam, moldam-se; que crescem 
como conseqüência da reação da pessoa a desafios gerados pela 
invariável necessidade de adaptação a situações novas.

Essa adaptação a situações originais obriga educadores 
a pensarem em novas formas de ensino, ou novas formas de 
adaptação de materiais didáticos que servirão de ferramentas 
auxiliadoras de aprendizagem. Nesse aspecto Rizzo enfatiza que, 

Precisamos de homens criados abertos ao novo, nascidos 
de crianças que construíram esquemas de ação típicos 
de uma personalidade alerta e curiosa, que, necessaria-
mente, precisam ser seguras e confiantes em si próprias, 
pois, se temerosas e inseguras, tenderão a se fechar e se 
afastar do desconhecido, como norma e padrão do seu 
comportamento (2001, p. 25).

Dessa forma, pensando nesses “homens do futuro”, 
trabalha-se neste trabalho, o jogo como elemento norteador para 
auxiliar no ensino-aprendizagem de alunos com dificuldades em 
Biologia, mais especificamente nos conceitos de genética.

Diante da dificuldade de aprendizado dos conteúdos 
de Biologia, mormente no que tange ao ensino de genética – 
por parte de alunos do ensino médio, visando um ensino mais 
adequado e uma melhor aprendizagem como foco principal, 
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elaborou-se uma proposta de jogo lúdico interativo, com o 
objetivo de auxiliar na compreensão de conceitos dessa disciplina. 

Foram utilizados, como referencial bibliográfico, as 
contribuições de Miranda (2001), Schwartz (1998), Rizzo (2001), 
Jones (2004), os quais explanam sobre a brincadeira e o jogo 
lúdico como metodologia científica. Nesse sentido, justifica-se a 
escolha do tema por se tratar de uma proposta interativa e lúdica 
que pretende auxiliar o professor de Biologia, como proposta 
pedagógica de ensino, a qual visa analisar se esta metodologia 
pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem pois, de 
acordo com Rizzo, “estimular a construção do conhecimento 
a partir das motivações naturais de cada aluno, criando 
desafios adequados, passa a ser mais uma entre as muitas 
responsabilidades do bom educador.” (2001, p. 29).

Desenvolvimento da genética e suas contribuições

Nos últimos anos e de forma bem significativa, 
percebe-se um grande avanço em pesquisas na área da 
genética. Essa conquista se deu, principalmente, pela 
contribuição do austríaco Gregor Johann Mendel e de outros 
cientistas que, nos últimos 150 anos, colaboraram para o 
conhecimento acumulado pela ciência sobre as características 
das moléculas de DNA e os mecanismos que transportam as 
informações genéticas contidas nessas moléculas.

As pesquisas genéticas tiveram seu início no século 
XIX – recente em comparação às demais que já vinham se 
desenvolvendo e o ponto fundamental dessa investigação era 
compreender como se dava a transmissão das características 
genéticas hereditárias. Partindo desse questionamento, 
durante muitos anos, Mendel realizou cruzamentos com 
ervilhas de diferentes espécies, e seu resultado permitiu 
demonstrar que as heranças hereditárias, – doenças inclusive 
- são repassadas de geração para geração.
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A partir desse momento, outros pesquisadores com o 
intuito de aprofundar as pesquisas realizadas por Mendel, buscavam 
responder o grande enigma das características hereditárias. 
Dessa forma, no século XX, com a ciência melhor desenvolvida 
tecnologicamente, foi possível encontrar-se uma das respostas. O 
feito alcançado pelo microbiologista britânico Alexander Fleming, 
que concluiu que as características genéticas se encontravam 
dentro do que denominaram cromossomos. Os cromossomos 
formam, por sua vez, o DNA, um conjunto de moléculas que 
carregam as informações genéticas de todos os seres vivos.

Com essa nova descoberta, as pesquisas apontavam 
para a existência da molécula da hereditariedade e era apenas 
questão de tempo encaixar os conhecimentos já obtidos com 
as novas teorias que vinham sendo aperfeiçoadas. Nesse 
momento, portas para a manipulação das moléculas de DNA 
estariam abertas, fazendo com que o meio científico sonhasse 
e, também, temesse a manipulação do DNA, pois, ao mesmo 
tempo em que traria benefícios para a medicina, auxiliando na 
descoberta e cura de doenças como o câncer, melhoramentos 
para indústrias farmacêuticas, químicas, agrárias entre outras, 
também traria o medo paranoico da clonagem.

Assim sendo, muitas pesquisas foram sendo aprimoradas 
e, para assombro da humanidade, em 1997, um fato que se 
destacou nesse meio foi o anúncio da clonagem de uma ovelha 
denominada Dolly. Nessa mesma época, o prelúdio anunciado 
por geneticistas de renome sobre o sequenciamento do genoma 
humano levantou muitos questionamentos éticos e morais. Por 
conta desses fatos, muitas questões polêmicas que envolviam 
a genética foram levantadas, o que a levou, até então isolada 
apenas ao interesse de um grupo restrito de cientistas, a fazer 
parte da rotina das pessoas. Mas, naturalmente como toda 
ciência, ela também trouxe grandes benefícios para a sociedade.

O cinema de ficção científica que, frequentemente 
toca no assunto, apropriou-se dessas novas descobertas e, 
rapidamente, passou a produzir vários filmes que tratam da 
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clonagem humana e de suas polêmicas especulações. “Blade 
Runner: o caçador de andróides” e seus replicantes, “Gattaca” 
e o controle da sociedade, entre outros, são alguns exemplos de 
filmes que abordam esse tema de forma ponderada e reflexiva. 
Os recentes “Moon” e “O Impostor” de Philip K. Dick, também 
abordam esse assunto que continua chamando a atenção e que 
não costuma ser esquecido pelos roteiristas estadunidenses. 
Esses filmes podem ser utilizados por professores do ensino de 
Biologia para discutir, com seus alunos, dentro de sua disciplina, 
conceitos e aplicações sobre genética e suas vertentes.

Por meio dessas pesquisas e de inovações na área da 
genética, pode-se constatar que outro campo de desenvolvimento 
é o das tecnologias para a aplicação genética. Muitos 
pesquisadores no campo da Biologia vêm demonstrando certa 
preocupação no que tange ao ensino da genética, pois, nessa 
temática, faz-se necessário abordar temas como a clonagem, 
organismos transgênicos e o projeto genoma humano, tópicos 
que são abordados constantemente nos meios midiáticos e que 
acabam compondo o currículo das escolas no ensino de Biologia. 

Assim, é possível perceber que a genética, juntamente 
com os avanços tecnológicos, estão cada vez mais presentes 
na realidade e, dessa forma, faze-se necessário aprimorar 
mais os conhecimentos dos alunos, para que consigam não 
somente aprender a conceituar fatos importantes dessa área 
de estudo, mas também que possam, de fato, compreendê-la, 
conscientizando-se de sua relevância.

A importância de atividades lúdicas no 
aprendizado

Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais 
para os processos de ensino e aprendizagem, e as atividades 
lúdicas caracterizam-se como uma importante e viável 
ferramenta alternativa para auxiliar em tais processos. Essa 
metodologia favorece a assimilação e materialização das 
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ideias com relação aos conceitos já existentes ou adquiridos, 
tornando a aprendizagem mais efetiva e contribuindo para 
uma melhor interação e envolvimento dos alunos nas 
atividades educacionais em sala de aula. Além disso, favorece 
a autonomia intelectual, uma vez que o aluno também faz parte 
do processo de construção do conhecimento. “É a atividade 
lúdica que alia o desafio ao prazer, que deve predominar na 
maioria das atividades oferecidas à infância, seguidas das 
atividades criadoras” (RIZZO, 2001, p. 32).

Os conteúdos científicos abordados no ensino da 
genética, como já citado, em muitos casos, são de difícil 
compreensão e, por esse motivo, faz-se necessário, por parte 
do educador a busca de novas metodologias que tornem os 
conteúdos trabalhados de mais fácil assimilação. Nesse sentido, as 
atividades lúdicas podem auxiliar no aprendizado de conteúdos 
teóricos permitindo maior interação entre o educador e o 
educando e influenciando de maneira significativa no processo 
de ensino-aprendizagem. “Jogar com a criança talvez seja um 
dos caminhos mais seguros para se obter um razoável nível 
de conhecimento profissional. Participar ativamente de suas 
brincadeiras vai, certamente, sensibilizar o educador e torná-lo 
mais ágil e seguro na avaliação das competências desenvolvidas 
por seus alunos” (RIZZO, 2001, p. 28).

Trabalhar o conteúdo de forma lúdica torna-
se prazeroso e educativo, pois desperta, no educando, a 
curiosidade a respeito do mundo e da vida, provocando 
descobertas e criações. Nesse sentido, cabe elencar o 
pensamento de Miranda (2001), pois segundo ele,

O fato de o jogo ser lúdico, divertido e prazeroso, o 
torna uma das formas mais eficazes de ensino, sen-
do uma estratégia para melhorar o desempenho dos 
alunos em conteúdos de difícil aprendizagem. Portan-
to, o jogo é uma importante ferramenta educacional, 
com possibilidade de auxiliar os processos de ensino
-aprendizagem em sala (p. 64).
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Também Rizzo concorda quando cita que: “Os jogos, 
pelas suas qualidades intrínsecas de desafio à ação voluntária 
e consciente, devem estar obrigatoriamente, incluídos entre as 
inúmeras opções de trabalho escolar” (2001, p. 32).

Sendo assim, as atividades lúdicas vêm sendo 
incorporadas ao ensino de ciências e biologia, por vários 
professores e educadores, nas suas mais variadas formas, como 
jogos e brincadeiras, dando suporte para que a aprendizagem 
ocorra de maneira mais descontraída e eficaz. Essas atividades 
resultam em uma relação educativa de construção, pela qual 
educando e educador, estabelecem uma relação de diálogo 
e solidariedade nas descobertas das várias formas de ver, 
interpretar e representar o contexto didático. Ainda de acordo 
com as Orientações Curriculares para o Ensino Médio,

[...] o jogo oferece o estímulo e o ambiente propícios 
que favorecem o desenvolvimento espontâneo e cria-
tivo dos alunos e permite ao professor ampliar seu co-
nhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver 
capacidades pessoais e profissionais para estimular 
nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, 
mostrando-lhes uma nova maneira, lúdica, prazerosa e 
participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, 
levando a uma maior apropriação dos conhecimentos 
envolvidos (BRASIL, 2006, p. 28).

Da mesma forma, o jogo didático constitui-se em um 
importante recurso para o professor, ao desenvolver a habilidade 
de resolução de problemas, favorecer a apropriação de conceitos 
e atender às características da adolescência. Trabalhar com 
atividades lúdicas é também inserir, no contexto escolar, uma 
forma de despertar no educando a vontade de participar da 
atividade proposta, pois ela possui um caráter competitivo. Ao 
contrário dos objetivos da competição que visam ao rendimento, 
o lúdico, em um ambiente escolar, propicia momentos de 
distração, descontração e participação, contribuindo de forma 
significativa para o rendimento e para o aprendizado.
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O jogo motiva e por isso é um instrumento muito po-
deroso na estimulação da construção de esquemas de 
raciocínio, através de sua ativação. O desafio por ele pro-
porcionado mobiliza o indivíduo na busca de soluções 
ou de formas de adaptação a situações problemáticas e, 
gradativamente, o conduz ao esforço voluntário. A ati-
vidade lúdica pode ser, portanto, um eficiente recurso 
aliado do educador, interessado no desenvolvimento da 
inteligência de seus alunos, quando mobiliza sua ação 
intelectual (RIZZO, 2001, p. 40).

Os alunos envolvidos em jogos ou atividades lúdicas 
sentem-se mais livres para criticar, argumentar e criar. Situações 
tais não acontecem quando estão expostos a métodos 
tradicionais de educação para as quais o aluno é considerado 
apenas um consumidor de informações prontas, ou como cita 
Freire apud Souza “o que se adapta, ou seja, mero objeto do 
processo”, (1996, p. 390) tornando-se submisso ao que lhe 
é ensinado, pensando muitas vezes que o conteúdo que está 
aprendendo não tem relevância para seu mundo.

O jogo, aplicado de forma didática no aprendizado, de 
acordo com Schwartz (1998), possui duas funções: propiciar 
o divertimento e o prazer e servir para complementar o 
conhecimento relembrado em sala de aula. Dessa forma, é 
necessário que o professor procure procedimentos metodológicos 
que agreguem atividades lúdicas com o conteúdo ministrado, 
fazendo com que haja um equilíbrio entre criatividade e o teor 
científico. Rizzo reforça essa afirmativa quando define que 

[...] o interesse despertado por qualquer atividade lúdica 
produz como resposta o empenho de forças, ação inten-
cional em alguma direção ou propósito, fato essencial 
para produzir a construção de esquemas racionais, gra-
dativamente mais aperfeiçoados. (2001, p. 40).
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Por exemplo, a “mentira” utilizada no jogo, de acordo 
com Rizzo (2001), será mais tarde a hipótese no pensamento 
lógico-analítico, pois somente a imaginação pode ir além 
do conhecimento atual. E isso já era lembrado também por 
Einstein que percebia sua importância quando mencionava que 
“a imaginação é mais importante do que o conhecimento”. O 
pensamento simbólico se municia de fantasias. E ela precisa ser 
estimulada sempre, pois a lógica do pensamento abstrato do 
adulto é apenas um dispositivo na procura do conhecimento. 
Mas a geração de conhecimento também demanda ousadia de 
idéias e imaginação produtiva, sem o que o homem estaria hoje 
meramente copiando os mesmos procedimentos do homem das 
cavernas. É necessário aventurar-se e não apenas copiar e repetir 
o que já foi criado. Outro autor que concorda com os citados 
até aqui é Jones (2004, p. 13), quando afirma: “brincadeiras, 
fantasia e imaginação emocional são ferramentas essenciais 
para a tarefa da infância e da adolescência.”

Baralho com conceitos de genética

O jogo “Baralho com Conceitos de Genética”, configura-
se como um material didático para ser trabalhado no ensino 
médio, mais especificamente no 3° ano, série em que a genética 
mendeliana é explorada com maior ênfase. Esse tipo de atividade 
serve de suporte para os professores que encontram dificuldades 
em despertar, nos alunos, o interesse pelo aprendizado, tendo 
em vista que esse conteúdo é considerado complexo pelos 
alunos, o que exige o uso de novas metodologias que permitam 
a apropriação do conhecimento teórico de uma forma mais 
descontraída e eficaz.
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Figura 8: Cartas contendo perguntas sobre genética utilizadas 
com alunos do ensino médio

Fonte: autoras, 2013

A atividade desenvolvida aborda conteúdos da genética, 
evidenciando principalmente as dificuldades diagnosticadas 
anteriormente, apontadas nas avaliações realizadas para a 
verificação do aprendizado dos alunos. O jogo em questão 
consiste de um baralho com questões pré-elaboradas sobre 
genética de forma geral, a serem respondidas pelos alunos. 
Servem, também, como revisão do conteúdo já repassado. Tem 
como objetivo principal: facilitar a compreensão de conceitos de 
genética de forma criativa, lúdica e interativa. 
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Figura 9: Baralho contendo os conceitos de Genética 
utilizados nesta pesquisa

Fonte: autoras, 2013

A aplicação-teste da referida pesquisa foi realizada 
no Colégio Estadual do Campo de Rio da Prata - Ensino 
Fundamental e Médio, que se localiza no distrito Rio da Prata, 
interior do município de Nova Laranjeiras, no estado do Paraná.

No decorrer do jogo, a metodologia adotada no 
desenvolvimento da atividade foi dividir a turma em grupos 
de três, ou quatro participantes, sendo que dois ou três 
jogariam e um seria o juiz. O jogo ocorreu da seguinte forma: 
O grupo decide quem iniciará, tendo o juiz a função de 
verificar as respostas, observar a ordem em que os cartões 
foram colocados sobre a mesa e computar os pontos.

As 35 cartas contêm as seguintes questões:
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01. Quem é o pai da Genética?
02. As junções de vários ácidos nucléicos formam os:
03. O que compõe um nucleotídeo?
04. Como podem se ligar as bases nitrogenadas, umas às ou-

tras?
05. O que é cromossomo?
06. O que significa a sigla DNA ou ADN?
07. Onde podemos encontrar DNA?
08. Quem propôs o modelo da dupla fita de DNA?
09. O DNA tem, em sua estrutura quatro bases, quais são?
10. Quantas pontes de nitrogênio ligam as bases nitrogenadas 

do DNA?
11. Quais são os quatro processos pelo qual o DNA passa?
12. A duplicação é o processo pelo qual uma molécula de DNA:
13. A transcrição do DNA é o processo pelo qual:
14. A tradução do DNA é responsável pela:
15. O que significa a sigla RNA?
16. Cite os tipos de RNA?
17. O RNA mensageiro é responsável em:
18. A matéria-prima para a formação dos ribossomos é o:
19. O RNA tem, em sua estrutura, quatro bases, quais são?
20. A base pirimídica Timina no RNA é substituída pela:
21. No lugar da Timina, está a Uracila. Que estrutura estou 

formando:
22. Quais são as bases Púricas e Pirimídicas?
23. Todas as células do nosso corpo somam ao todo 46 pares 

de cromossomos, exceto:
24. Mendel utilizou qual organismo para testar e descobrir a 

herança genética?
25. A Primeira Lei de Mendel trata da:
26. A Primeira lei de Mendel é também conhecida por:
27. A Segunda Lei de Mendel trata da:
28. Na Segunda lei de Mendel a proporção fenotípica é:
29. As trincas de nucleotídeos são formadas de:
30. Uma seção de moléculas de DNA que especifica a produção 

de uma proteína em particular é conhecida como:
31. Os genes que se unem para formar uma determinada ca-

racterística genética são chamados de:
32. Quando mais de dois tipos de alelos estão presentes em de-

terminadas características genéticas, damos o nome de:
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33. Um gene com alelos iguais e mais fortes são chamados de:
34. Um gene em que os indivíduos diplóides apenas se mani-

festam em homozigota é conhecido como:
35. Quando dois indivíduos possuem alelos iguais é chamado 

de:

As respostas aos questionamentos da disciplina eram 
mostradas nas cartas em forma de três alternativas.

Figura 10: Cartas que representavam três alternativas 
disponíveis

Fonte: autoras, 2013

As cartas eram, então, embaralhadas, e arrumadas 
em um monte com a face escrita voltada para baixo. 
Posteriormente, distribuíram-se, para cada jogador, três 
cartões contendo alternativas A, B, e C. Na etapa seguinte, 
o primeiro jogador vira uma carta do monte e lê a pergunta. 
Cada jogador apanha um dos cartões A, B ou C para responder 



144

à questão da carta virada. O jogador que primeiro colocar o 
cartão com a resposta correta sobre a mesa, ganha 5 pontos, 
o segundo ganha 4 e o terceiro 3 pontos.

Figura 11: Carta com a pergunta e as respostas

Fonte: autoras, 2013

O jogador que colocar o cartão com uma resposta 
incorreta perde 2 pontos do total de pontos que já possui. O 
segundo jogador vira outra carta e o jogo prossegue do mesmo 
modo que na primeira jogada, de maneira que todos os jogadores 
virem uma carta, um após o outro. A partida se encerra quando 
terminam as cartas do monte. Vence o jogador que somar mais 
pontos ao final de todas as rodadas. 

Durante a realização do jogo com alunos do 3º ano do 
ensino médio, foram levantados vários questionamentos relativos 
apenas às regras do jogo. Com relação ao tema das cartas os 
alunos já conheciam, pois fazia parte do conteúdo da disciplina.
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Considerações finais

Levando em consideração que um dos principais 
problemas atuais, encontrados em sala de aula, é a falta de 
interesse dos alunos, no que tange à disciplina de Biologia, 
mais especificamente em conceitos da genética, esta atividade 
lúdica demonstrou ser um ótimo instrumento para motivar a 
aprendizagem e consolidar o conhecimento. Os resultados 
demonstram que as atividades lúdicas despertam maior 
envolvimento dos alunos na aula, favorecendo o entendimento 
do conteúdo proposto e reafirmando o valor das atividades 
diferenciadas nas aulas de Biologia. 

Assim, é possível afirmar que as atividades propostas 
em forma de jogo, proporcionam aos alunos avanços em 
relação a sua aprendizagem, construindo relações, melhorando 
conceitos e os levando a uma melhor compreensão do 
conteúdo. Entendemos, ainda, que seja necessária priorização 
na obtenção de resultados mais concretos e efetivos por meio 
de outras atividades nesse mesmo sentido. Outras análises e um 
maior aprofundamento ainda devem ser realizados na busca de 
melhor entendimento a respeito desse tipo de aprendizagem no 
ensino da Biologia. A função educativa do jogo foi facilmente 
observada durante sua aplicação, pois os próprios alunos 
perceberam que ela favoreceu a construção de conhecimentos 
e, por que não, em clima de alegria e prazer. 

Também foi possível perceber, no desenvolvimento 
desse procedimento, que os profissionais de educação podem 
e devem recorrer à vivência de atividades simples como a 
exemplificada aqui, principalmente na falta de laboratórios 
adequados de biologia, por exemplo, ou de estruturas mais 
adequadas nas bibliotecas, ou em sala de aula. 

Conclui-se, portanto, que atividades lúdicas como as 
propostas neste capítulo, são de grande valia para os alunos e 
para os educadores da área de Biologia.
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Atividades lúdicas auxiliam no resgate do gosto e de 
aprender, pois ocasionam momentos de afetividade entre o 
indivíduo e o aprender, tornando a aprendizagem formal mais 
prazerosa. O trabalho em grupo proporcionou maior interação 
e socialização do conhecimento prévio e sua utilização para 
construção de conhecimentos mais elaborados.

O jogo em grupo obriga a criança a considerar os 
pontos de vista do outro, a imaginar probabilidades para si e a 
antecipar resultados (ação mental, portanto). O jogo estabelece 
relações de interdependência no espaço e no tempo. Implica 
a construção do agir. Implica lidar com critérios e regras. O 
jogo em grupo estimula, de forma acentuada, a construção de 
esquemas inteligentes de adaptação (RIZZO, 2001, p. 42)

Dessa forma, percebe-se que um ensino que 
priorize a participação ativa do aluno desenvolverá uma 
aprendizagem mais significativa.

É interessante ainda salientar que, atualmente, buscam-
se mudanças na educação, tentando criar metodologias 
diferenciadas para cada conteúdo abordado. Nesta investigação, 
foi possível perceber que os jogos são ferramentas pedagógicas 
indispensáveis para o educador. É a partir de constatações assim, 
vividas e refletidas, que se transforma a relação de um professor 
com sua própria ação docente, constituindo, nesse percurso, seu 
papel de educador. “O bom educador que participa ativamente 
do jogo, deve dirigir sua ação no sentido de tornar-se cada vez 
mais sensível às transformações operadas nos esquemas de 
raciocínio de seus alunos” (RIZZO, 2001, p. 44).
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CAPÍTULO 9

Hemeroteca na escola do camPo: uma exPeriência de 
construção coletiva

Renan W. R. de Lima41

Educação do Campo, entendida aqui, como uma 
proposta politica e pedagógica comprometida com os 
sujeitos trabalhadores/as, por meio de inúmeros debates 
vem tencionando e contrapondo a concepção de educação 
rural. A experiência de execução da hemeroteca ocorreu 
com alunos do 9º ano do Colégio Estadual Ireno Alves dos 
Santos, localizado no assentamento Ireno Alves dos Santos42, 
município de Rio Bonito do Iguaçu, Paraná.

A questão pertinente que impulsionou a realização da 
experiência que este artigo aborda diz respeito ao limite que é 
enfrentado pelas escolas no que se refere a proporcionar espaços 
de pesquisas e estudos aos alunos. Sobre essa situação coube 
nos questionar em relação ao protagonismo dos estudantes na 
organização da biblioteca. A hemeroteca pode ser uma estratégia 
pedagógica no sentido de possibilitar acesso e participação mais 
efetiva dos sujeitos da escola do campo, que possui características 
específicas, podendo ser potencializada com a articulação da 
hemeroteca ao conjunto das atividades pedagógicas. 

41 Graduando do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade. 
Engajado nas lutas dos Movimentos sociais e, Militante do Movimento Sem 
Terra, atua no acompanhamento político e pedagógico do curso Técnico 
em agroecologia promovido pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável e 
Capacitação em agroecologia (CEAGRO).

42 O Assentamento Ireno Alves dos Santos recebe esse nome em homenagem 
ao militante do Movimento Sem Terra, que contribuiu com a organização do 
acampamento e assentamento. Ireno Alves morreu em um acidente de carro. 
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O referido trabalho teve como objetivo organizar uma 
hemeroteca no colégio e contribuir para o entendimento da 
contribuição do seu funcionamento no contexto da escola do campo 
bem como tornar o processo de construção da hemeroteca num 
objeto que possibilitasse o estudo, reflexão e discussão com os alunos. 

Busca-se, neste capítulo, oferecer uma reflexão sobre a 
necessidade de construção de espaços como as hemerotecas, 
sobretudo, a construção deles, conforme cada realidade. Na 
primeira parte do texto, intitulado Hemeroteca uma construção 
histórica, apresenta-se, de maneira sucinta, um pouco da 
historia dessa prática, sua função didática na escola e a falta de 
conhecimento sobre ela. Na seqüência, a escrita caminha rumo 
ao processo vivenciado, da pesquisa e construção do projeto até a 
produção coletiva da hemeroteca e recebe o título Hemeroteca e 
suas possibilidades. O subtítulo Educação do campo, hemeroteca e 
a questão da atualidade e auto-gestão busca realizar uma discussão 
sucinta sobre educação do campo e alguns conceitos apresentados 
por Freitas (2009), como fundamentação do trabalho.

 Por fim, são lançadas algumas Considerações em 
relação ao trabalho e envolvimento dos sujeitos, desafios frente 
ao acesso aos conhecimentos na escola do campo.

Hemeroteca uma construção histórica

As transformações tecnológicas e cientificas, na 
contemporaneidade, avançam em uma velocidade, em 
muitos casos, acompanháveis para a grande maioria dos 
sujeitos. Os espaços de acesso a informações são muitos, 
contudo, nem todos os sujeitos conseguem acompanhá-los 
da forma que são produzidos e “consumidos”. Na escola do 
campo, percebe-se que a problemática se torna pertinente 
à medida em que é possível constatar que, mesmo frente à 
rápida produção de conhecimentos, os alunos permanecem 
com acesso limitado à velha e tradicional biblioteca. 
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Uma prática antiga que faz parte da forma histórica de 
organização de documentos impressos, proposto como sessão 
das bibliotecas, nos parece um bom caminho. Trata-se da 
hemeroteca. Segundo seus defensores, professores e pedagogos, a 
hemeroteca possui uma dimensão didática e contribui de maneira 
significativa no aprendizado dos educandos/as, constituindo-se 
como uma prática que proporciona pesquisa, leitura, reflexão, 
organização e espírito coletivo, já que seu trabalho não se fecha 
em si, pelo contrário, expande-se pela escola na medida em que 
outras pessoas utilizam a hemeroteca como fonte de pesquisa.

Sobre a construção e definição conceitual de Hemeroteca, 
é importante que compreendamos a definição segundo o dicionário 
PRIBERAN que define hemeroteca como: s. f. Local destinado a 
guardar os jornais e as publicações periódicas. 

De um ponto de vista mais amplo, buscando 
dialogar em relação ao termo hemeroteca e suas finalidades, 
é possível aceitar uma breve definição de hemeroteca 
proporcionada pelo site alfabetizacaoecia.blogspot.com.br, 
no qual hemeroteca é assim definida:

O termo hemeroteca, segundo os dicionários, define 
uma sessão de biblioteca onde estão jornais e revistas. É 
uma biblioteca confeccionada com recortes de matérias 
publicadas em jornais e revistas. Seu objetivo principal é 
proporcionar ao leitor novas fontes de pesquisa. Muitas 
vezes a hemeroteca é confeccionada com o único ob-
jetivo de suprir a carência de atualização da biblioteca, 
assim os assuntos guardados são selecionados visando 
complementar e atualizar as informações trazidas pelos 
livros. Outras vezes, ela é organizada com o propósito 
didático de um projeto de trabalho de língua. Utilizare-
mos essa palavra, aqui, para designar uma coleção de 
recortes de jornais e revistas classificados e indexados, 
tendo por objetivo auxiliar a leitura e pesquisa dos usu-
ários, professores, alunos e comunidade em geral (http://
alfabetizacaoecia.blogspot.com.br/2009/10/organizando
-uma-hemeroteca.html).
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Os computadores e memórias digitais possibilitam 
armazenar milhões de vezes mais documentos. Contudo, 
considerando a realidade das escolas do campo, é possível dizer 
que o procedimento de seleção, organização, disponibilização 
e arquivamento de documentos para leitura e pesquisa escolar 
em forma de hemeroteca está dando respostas positivas, 
já que, nas escolas do campo, nem sempre se podem obter 
informações a qualquer momento, pois elas ainda enfrentam 
problemas de ordem físico-estrutural. 

A forma rápida de produção de informação está 
deixando um grande número de pessoas à margem do acesso. 
A construção da hemeroteca contribui, pois possibilita que as 
informações sejam arquivadas por assuntos e temas. Nesse 
sentido, não é necessária uma assinatura de jornal ou revista, 
basta alguém assumir a tarefa de conseguir esses jornais. Afinal,

Uma boa hemeroteca não precisa ter necessariamente 
grande quantidade de recortes mas sim recortes de quali-
dade. Montar uma hemeroteca propicia que educadores 
e alunos tenham acesso a informações atualizadas sobre 
os mais diversos assuntos. Mas é necessário que o profes-
sor faça uma análise dos conteúdos dos artigos, muitos 
dos textos publicados têm um tempo de vida útil peque-
no ou com sentido somente no contexto do dia em que 
foi publicado. Sendo assim, não se faz necessário, e nem 
coerente pedagogicamente, sair cortando e arquivando 
qualquer matéria. O trabalho deve ser planejado, com 
intenções bem definidas. Devem ser arquivados somente 
aqueles artigos que trazem informações sobre o tema / 
foco de discussão e estudo com seu grupo ou que se refe-
rem ao tema do projeto que está sendo desenvolvido em 
alguma área. A hemeroteca deve ser elaborada de modo 
que facilite a consulta de seus usuários possibilitando a 
leitura e a pesquisa (http://alfabetizacaoecia.blogspot.
com.br/2009/10/organizando-uma-hemeroteca.html).

As Diretrizes Estaduais para língua portuguesa são 
claras no que se refere a
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Assumir um currículo disciplinar significa dar ênfase à esco-
la como lugar de socialização do conhecimento, pois essa 
função da instituição escolar é especialmente importante 
para os estudantes das classes menos favorecidas, que têm 
nela uma oportunidade, algumas vezes a única, de acesso 
ao mundo letrado, do conhecimento científico, da reflexão 
filosófica e do contato com a arte (PARANÁ, 2008, p. 8). 

O principal aprendizado possibilitado por este 
trabalho diz respeito à possibilidade de o trabalho da 
hemeroteca planejar como uma atividade permanente. Ou 
seja, considerando a era digital, é possível avançar para 
além dos recortes; podem-se articular grupos que assumam 
a responsabilidade de pesquisar diária ou semanalmente em 
sites e se encarreguem de expor as previamente selecionadas 
noticias e curiosidades em um mural, depois, a notícia segue 
para o arquivo como manda a orientação.

Até o momento falou-se em informações e organização 
de documentos. Mas quem escolhe, organiza, identifica ou 
arquiva os recortes? Existe a possibilidade de construção de 
debates sobre a questão da formação política por meio dessas 
praticas de coordenação da hemeroteca? 

Aqui se tem uma questão política, uma relação de poder 
existente em muitas relações sociais na escola. Ou seja, onde fica 
a hemeroteca, geralmente, senão no ambiente da biblioteca? E 
quem “manda” na biblioteca? A hemeroteca, como estratégia 
pedagógica, precisa, assim como o conjunto das práticas na 
escola, questionar o jogo de poder existente nesse âmbito.

Nessa perspectiva, o trabalho realizado na escola 
do campo precisa pensar duas questões, uma o acesso ao 
conhecimento e ampliação dos espaços de pesquisa, outra, a 
relação de poder existente e a tarefa de oferecer as condições 
para a construção da autonomia, auto-organização dos 
educandos/as e seu protagonismo histórico.

A hemeroteca, nesse contexto, assume papel de 
integração curricular , por se configurar em espaço formativo; não 
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se constitui um mero um exercício mecânico de recorte, colagem 
e registro das informações sobre a publicação. As informações 
coletadas são de natureza multidisciplinar, os assuntos perpassam 
todas as disciplinas da grade curricular. Segundo as diretrizes 
curriculares do Estado do Paraná (2008, p. 14),

Pensar num currículo disciplinar significa dar ênfase à 
escola como lugar de socialização do conhecimento, pois 
essa função da instituição escolar é especialmente impor-
tante para os estudantes das classes menos favorecidas, 
que têm nela uma oportunidade, algumas vezes a única, 
de acesso ao mundo letrado, do conhecimento científico, 
da reflexão filosófica e do contato com a arte. 

A hemeroteca pode tornar-se um espaço significativo 
de construção de autonomia e relações interdisciplinares. 
Em relação às contribuições do trabalho com a hemeroteca, 
pretendemos contemplar essa questão trazendo elementos 
presentes na prática realizada na sequência.

Hemeroteca e suas possibilidades

 A proposta de trabalho com a hemeroteca, inicialmente, 
foi uma atividade orientada pelo curso de licenciatura em 
educação do campo. Dentre as aulas proporcionadas pelo curso, 
em certa ocasião, discutíamos a importância das bibliotecas e 
das estratégias pedagógicas que incentivem o protagonismo e a 
participação dos alunos nos espaços da escola. 

A inserção no Colégio Ireno Alves dos Santos, 
demonstrou que, de fato, a hemeroteca poderia ser um 
trabalho que articularia educandos e biblioteca, estudo, 
leitura, planejamento, pesquisa e uma certa relação com 
questões da realidade, além de contribuição com o colégio 
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e, sobretudo, contribuir com os educandos/as, se realizado 
com dedicação e espírito coletivo. 

No lugar de escolas solitárias – um sistema de escolas, 
no lugar do trabalho individual do professor- o trabalho 
coletivo de professores de uma serie de escolas, no lugar 
de quatro paredes monásticas, atrás das quais se ocul-
ta a escola- introdução da escola na atualidade ampla, 
no lugar de crianças sem direitos- crianças edificadoras 
(FREITAS, 2009, p. 25).

Observadas as potencialidades que representa o 
trabalho com a hemeroteca do ponto de vista do acesso a 
informações, debates, e construção de conhecimentos, 
resolveu-se dialogar com a supervisão do projeto PIBID 
para verificar a pertinência do trabalho e as possibilidades 
de sistematização da experiência. O encaminhamento foi a 
construção de um plano geral, com objetivos e justificativas, 
previsão de início e término das atividades.

O plano inicial propôs o trabalho com uma turma, 
nesse caso o 9º ano, indicado pela professora orientadora do 
projeto PIBID, por reconhecer a característica de participação 
da turma, elemento fundamental para essa prática. Com a 
turma, realizamos uma discussão inicial, além de construirmos 
coletivamente um plano orientador, reservando espaço e 
momento para entender o que era a hemeroteca, bem como 
construir o caminho a ser percorrido.

O plano, entre suas diversas contribuições, tem por 
função orientar o trabalho realizado, neste caso, contribuir na 
leitura processual, apontar os limites e indicar os avanços. A 
prática sempre toma caminhos diferentes do planejamento, 
posto que estamos frente às reais condições, logo, precisamos 
nos organizar conforme a materialidade. Nada melhor do que 
convocar os sujeitos a construir esse plano. O planejamento vem 
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no intuito de anteceder muitas atividades, preparar materiais, 
pensar intencionalidades para prática.

A construção deu-se com a coordenação do 
educador.Na ocasião, foram apresentadas as propostas que 
consistiam em pelo menos três momentos. O primeiro, de 
planejamento, apresentação da importância da hemeroteca e 
do comprometimento da turma na realização do trabalho. O 
próximo passo seria o estudo e discussão do conceito, história 
e atualidade da hemeroteca. Por fim, a prática. Escolher um 
local, na biblioteca, dialogar com a responsável, dividir temas, 
entender os procedimentos de construção das fichas e pastas.

Após o plano realizado, esse foi aberto para sugestões 
e críticas. Não houve alterações, sendo assim, assumimos 
coletivamente o compromisso de realizar um bom trabalho. 

As aulas em sala ajudaram na familiarização com o 
tema; os filmes do youtube, exemplos de hemerotecas retiradas 
da internet possibilitaram uma aproximação com algumas 
experiências. Permaneceu a reflexão da construção de uma 
prática conforme nossas necessidades e possibilidades. Não 
estávamos inventando a hemeroteca, mas toda a atenção 
possível fez-se necessária, pois, essa reflete nossa capacidade 
de observação, análise e interpretação da realidade, para 
construirmos um trabalho significativo.

Pensando no trabalho que seria realizado com a 
turma, elencaram-se alguns objetivos, que são: trabalhar o 
estudo, leitura, pesquisa e debates por meio da construção 
da hemeroteca; construir um espaço de pesquisa que pode 
ser atualizada e coordenada pela turma; debater o acesso aos 
conhecimentos socialmente construídos pela humanidade e sua 
forma de ser socializada na sociedade capitalista.

Como justificativa, podemos compreender a 
experiência de realização da hemeroteca como uma construção 
que contribui tanto no plano individual quanto coletivo, pois, é 
a expressão de uma atividade social. Também, por configurar-
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se como um exercício que pode contribuir na pesquisa e 
arquivamento de documentos sobre a comunidade e a região. 
Igualmente, por seu caráter de articulação, pode contribuir 
na relação de estudos de temas amplos e complexo, com os 
conteúdos das disciplinas em relação com sua realidade.

A experiência da hemeroteca, interpretada à luz da 
prática social, compreende que a escola é um espaço de estreita 
relação com o conjunto das lutas sociais e de disputa política 
permanente, pois admite que é extremamente fundamental 
relacionar, estudo e trabalho. O trabalho pedagógico se encontra 
relacionado com uma tarefa coletiva, cuja realização encontra-
se intimamente ligada à vida dos sujeitos.

Nesse sentido, sem a pretensão de distanciar-se 
do objeto, mas estabelecer relações as quais muitas vezes 
não percebemos no cotidiano, buscamos a contribuição de 
Freitas (2009, p. 32), ao discutir sobre a questão do trabalho, 
indicando alguns elementos que podem ter certa relação com 
nosso trabalho, posto que a construção da hemeroteca não é 
apenas só mais uma atividade; ela, se assumida coletivamente, 
possui um enorme potencial.

E isso ela (a escola) realiza pouco a pouco pelo caminho 
da participação da criança na construção de sua vida in-
fantil, do coletivo infantil... Mas isso não e tudo: é preciso 
que a criança aproxime-se da classe-edificadora, assimile 
melhor sua ideologia, viva com ela, forje hábitos de luta 
(SHULGIN apud FREITAS, 2009, p. 32).

Observa-se que Freitas fala sobre o desafio da escola em 
inserir os educandos no trabalho, sua relação com a construção 
do mundo social. Aqui, dialogamos e pensamos no trabalho 
pedagógico e seu desafio de ser vivo, aproximar os sujeitos de 
sua realidade. Nesse sentido, a experiência permitiu-nos verificar 
o potencial da hemeroteca na perspectiva de trazer questões 
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da atualidade, da ideologia, e das contradições presentes na 
realidade próxima (micro) e na sociedade (macro). 

Buscar construir um trabalho coletivo encontra-se 
ancorado na proposta de Luedemnn (2002), ao refletir sobre as 
propostas do pedagogo Russo Makarenko. Segundo essa proposta, 
precisamos pensar nos sujeitos reais, não nos iludirmos com 
um aprendizado idealizado das crianças. A proposta formativa 
deve ter como sujeito central o coletivo. A única saída para 
este problema é deixar de considerar a “criança”, ser genérico, 
abstrato, como objeto da educação e tomar “coletividade” como 
novo objeto da educação comunista (LEUDEMANN, 2004).

Nessa perspectiva, na construção da hemeroteca, 
a metodologia adotada consistiu em aulas participativas e 
expositivas, debates e atividades em grupos. As primeiras 
duas aulas foram de exposição da proposta da construção 
da hemeroteca, estudo e discussões sobre essa temática. 
Dialogamos sobre o melhor local, qual grupo assumiria quais 
tarefas, como adquirir os materiais, que temas/assuntos abordar 
na organização da hemeroteca. Na sequência, foram realizadas 
mais duas aulas de organização da hemeroteca. 

A avaliação proposta ao grupo teve como tarefa 
acompanhar o desenvolvimento dos educandos de acordo com 
sua disposição, dedicação, compromisso, interesse, participação, 
capacidade de síntese, reflexão e relação do trabalho com a 
realidade. Para verificar tais possibilidades, utilizou-se como 
instrumento avaliativo a pesquisa individual, participação 
individual e em grupo, realização das atividades propostas.

Encaramos a avaliação não como elemento que aprova 
ou reprova o aluno/a, mas, no sentido do acompanhamento, 
na verificação de como o educando percebeu e compreendeu 
a atividade, com preocupação essencial na forma como 
proporcionar outros momentos para que os limites sejam 
posteriormente superados. 
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De maneira geral, percebeu-se que houve participação 
em todas as atividades, pois até mesmo, resultou em propostas de 
construção de hemerotecas por turmas, por áreas do conhecimento 
e por notícias dos meios de comunicação de massa da região.

Educação do campo, hemeroteca e a questão da 
atualidade e auto-organização

A pretensão desse item é olhar para o Colégio Ireno Alves 
dos Santos e dialogar com a proposta de educação do campo e, 
ainda, como pode a hemeroteca potencializar, a partir de duas 
categorias importantes apresentadas por Freitas (2009), um acesso 
ao conhecimento de forma mais participativa e significativa.

Ao pensar a Educação do Campo, é necessário 
compreender que essa proposta nasce como um movimento 
de reivindicação, resistência e luta em contraposição ao modo 
tradicional de compreensão do campo e, sobretudo, do homem 
do campo e de seus direitos como sujeitos históricos. 

Nossa proposta é pensar a Educação do Campo como 
processo de construção de um projeto de educação dos 
trabalhadores e das trabalhadoras do campo, gestado 
desde o ponto de vista dos camponeses e da trajetória de 
luta de suas organizações. Isto quer dizer que se trata de 
pensar a educação ( política e pedagogicamente) desde 
os interesses sociais, políticos, culturais de um determina-
do grupo social; ou trata-se de pensar a educação ( que 
é um processo universal desde uma particularidade, ou 
seja, desde sujeitos concretos que se movimentam den-
tro de determinadas condições sociais de existência em 
um dado tempo histórico (CALDART, 2004, p. 26).

As propostas protagonizadas pelo Movimento de 
educação do campo, ligadas sem dúvida, a uma concepção 
de projeto de sociedade para além da sociedade capitalista, 
constroem caminhos possíveis que devem estar presente no 
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trabalho escolar, nas relações de produção e socialização dos 
conhecimentos da escola.

A Educação do Campo se constitui a partir de uma con-
tradição que é a própria contradição de classe no cam-
po; existe uma incompatibilidade de origem entre a agri-
cultura capitalista e a Educação do campo,exatamente 
porque a primeira sobrevive da exclusão e morte dos 
camponeses, que são os sujeitos principais da segunda. 
Em nosso debate isto tem sido referido como a principal 
oposição com a educação rural ou para o meio rural, 
que historicamente tem sido o nome dado às iniciativas 
do Estado de pensar a educação da população trabalha-
dora do campo, de modo a escamotear esta contradição 
e fazê-la de objeto e instrumento executor de políticas e 
de modelos de agricultura pensados em outros lugares, 
e para atender a outros interesses que não os seus como 
grupo social, classe e pessoas (CALDART, 2004, p. 26).

A escola do campo, para além de somente estar situada 
física e geograficamente no campo, também vivencia o conjunto 
de relações sociais, culturais, políticas..., de seu tempo histórico.

Alguns elementos que consideram fundamentais na 
construção de um projeto político e pedagógico da 
educação do campo. A identidade dessa educação a 
partir de seus sujeitos, da cultura, do trabalha, das lu-
tas sociais e modos de vida dos camponeses, forma 
um conjunto de condições que não se limitam à esco-
la, mas dela também se alimenta pela sua “vocação” 
universal de ajuda no processo de humanização das 
pessoas (CALDART, 2004, p. 26).

Nessa perspectiva, buscou-se observar o Colégio 
Ireno Alves dos Santos em seu contexto, permeado pela 
luta social e resistência dos sujeitos do campo, um cenário 
político e social de constantes tencionamentos. O colégio está 
localizado em um Assentamento do Movimento Sem Terra, 
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um território em constante disputa política e econômica. O 
assentamento, por si, representa, simbolicamente, anos de 
lutas dos trabalhadores, mortes de agricultores, conquista da 
terra, assim como dificuldades estruturais que ocorrem até 
os dias de hoje, como limites no transporte, acesso à água, 
saneamento, moradia e a própria educação. 

Os sujeitos que estudam e trabalham nesse contexto 
precisam minimamente considerar esses elementos históricos. 
Considerando a prática de construção da hemeroteca, primeiro 
tentamos relacionar alguns elementos da educação do campo. 
Segundo, a proposta de educação do campo, um dos elementos 
centrais da proposta e a relação da escola com a realidade.

Um dos traços fundamentais que vem desenhado a iden-
tidade do movimento Por Uma Educação do Campo é a 
luta do povo do campo por políticas públicas que garan-
tam o seu direito à educação e a uma educação que seja 
no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no 
lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educa-
ção pensada desde o seu lugar e com a sua participação 
pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vin-
culada à sua cultura e às suas necessidades humanas e 
sociais (CALDART, 2004, p. 26).

O trabalho com a hemeroteca pode realizar, dentro 
das suas condições, uma relação com a realidade. Discutir 
pontos relevantes sobre o processo histórico de constituição 
do assentamento, coleta e registro de notícias sobre a escola, 
comunidade ou Município. Organizar um banco de dados sobre 
as questões políticas que envolvem o assentamento e as lutas 
dos Movimentos sociais e sindicais. 

Todas as turmas poderão acessar esse espaço, assim 
como ficar responsável por um tema e atualizá-lo para ser 
objeto de estudo. Essa prática, além de ser uma atividades 
útil à coletividade, pode contribuir com pelo menos duas 
dimensões importantes na formação de sujeitos.
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A pretensão não é reduzir os conceitos tomados aqui 
emprestados da obra de Freitas, mas objetiva-se, olhar como esses 
conceitos podem, de maneira geral, ser observados e trabalhados 
em uma prática como a construção e gestão de uma hemeroteca, 
como espaço coletivo de estudo em processo de construção.

Atrelado à auto-organização, pensamos que o trabalho 
da hemeroteca pode se articular com a questão do trabalho 
e atualidade, conceitos também abordados por Freitas e que, 
de certa forma, podem  contemplar discussões de questões 
pertinentes ao período histórico. 

O primeiro diz respeito à busca do conhecimento 
autônomo, responsável e coletivo. Essa prática pode ser atingida 
pela auto-organização (autogestão) dos alunos. Segundo Freitas 
(2009), a Auto-organização é um dos conceitos essenciais na 
formação de autonomia dos sujeitos. 

[...] a aprendizagem da autogestão e uma tarefa que 
envolve toda uma geração, desde a mais tenra idade. 
Pacientemente e passo a passo, a escola deve ajudar as 
crianças nesta tarefa. Pelo trabalho, pelos jogos coleti-
vos as crianças vão se envolvendo cada vez mais nas 
varias esferas da vida social, pedagógica e econômica, 
as quais vão colocando ante elas novas exigências de 
desenvolvimento, introduzindo-as na ampla vida social 
[...] (FREITAS, 2009, p. 30).

O trabalho com a hemeroteca, ao passo que permite 
o trabalho coletivo, divisão de responsabilidades, também 
oportuniza que os sujeitos assumam tarefas e articulem o 
exercício da autonomia e a contribuição com o coletivo. Um 
elemento importante é não confundir auto-organização dos 
educandos com atividades coletivas, trabalhos puramente 
didáticos. As chamadas atividades de grupo. 

A hemeroteca só aborda a dimensão da auto-
organização, quando consegue aproximar uma necessidade, um 
elemento pertinente da vida social. Ou seja, o elemento central 
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não é a orientação para autonomia, mas a relação autonomia 
e capacidade de ser sujeito frente aos desafios reais, ligados ao 
trabalho. Nesse sentido, Freitas (2009) propõe a questão do 
trabalho e sua relação no processo de ensino e aprendizagem:

Qual e a ação que marca a continuidade entre a escola e 
o meio? O que torna a escola viva, inserida na atualida-
de e, ao mesmo tempo, fornece as bases para se praticar 
a autogestão, a autodireção? O trabalho. E como esta-
mos no âmbito da formação, então, trata-se de examinar 
o trabalho enquanto uma fonte formativa, ou seja, como 
principio educativo.
[...] O trabalho socialmente útil e, exatamente, o elo 
perdido da escola capitalista. O trabalho socialmente 
útil e a conexão entre a tão propalada teoria e pratica. 
E pelo trabalho, em sentido amplo, que esta relação 
se materializa. Daí a máxima: não basta compreender 
o mundo, e preciso transformá-lo... Não se trata, por-
tanto, de qualquer atividade. Mais ainda, não se trata 
de uma “pratica teórica” ou de um exercício ilustrativo 
sobre determinado trabalho. A escola esta conectada 
ao seu meio, as suas contradições e lutas, as quais ne-
cessitam [...] (FREITAS, 2009, p. 33-34).

Até aqui, é possível perceber que o trabalho com a heme-
roteca representa uma possibilidade importante no processo de en-
sino e aprendizado dos sujeitos, pois quando bem planejado, pode 
articular a auto organização, trabalho socialmente útil e coletividade. 

A questão da atualidade é o elemento que permite aos su-
jeitos estarem em constante sintonia com o conjunto dos processos 
políticos e sociais, de seu tempo histórico. Entender a questão da 
atualidade é fundamental ao sujeito, posto que este tará a condição 
de relacionar o trabalho, construindo estratégias na auto-organiza-
ção para aprofundar a relação do sujeito com sua formação.

Sobre essa questão, encontramos na obra de Freitas (2009):

A criança tem, ela mesma, marcas da atualidade, da pra-
tica social. Ela e parte desta atualidade. Ela esta inserida 
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em seu meio e esta materialidade com suas particulari-
dades e sua cultura também educa e faz parte da ação 
educativa-formativa. A escola não deve ser seccionada e 
isolada da pratica social da criança em seu meio (FREI-
TAS, 2009, p. 28).

E prossegue:

Não entendendo isso é impossível responder correta-
mente a questão sobre quais são os objetivos da educa-
ção; e impossível entender qual material escolher para 
trabalhar com as crianças; e impossível entender, e claro, 
o que se apresenta para nossas crianças como atualidade 
[...] (FREITAS, 2009, p. 27).

A necessidade de abordar elementos atuais relacionados 
à realidade, leva à indagação sobre como nos manter informados 
e utilizar esse conceito em nossas praticas educativas. Utilizamos, 
dessa maneira, o conceito de atualidade, não no sentido 
reducionista, mas como possibilidade de estabelecer (dentro das 
suas condições) relação com a prática da hemeroteca.

O fato de estar em constante atualização, permite a 
hemeroteca ser utilizada com clareza e coletivamente, o ponto 
forte para o debate e concepções com as produções cientificas 
produzidas em cada tempo histórico.

Em suma, este trabalho representa uma possibilidade 
de ser significativo e produtivo. Precisamos ressaltar que essa 
atividade, igualmente, deve trazer a intencionalidade pedagógica 
e, sobretudo, intencionalidade política. 

Considerações 

Até que ponto as grandes transformações da informática, 
cientificas e tecnológicas têm contribuído com a socialização dos 
conhecimentos historicamente construídos? Qual o futuro das 
históricas bibliotecas na era da virtualidade e da robótica? Como 
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os sujeitos têm acessado as informações em nível mundial? Todos 
os avanços científicos do último século têm contribuído para 
diminuir o abismo construído pelo sistema capitalista entre os 
trabalhadores e as riquezas por eles produzidas, entre o trabalho 
braçal e o trabalho intelectual? As escolas, na atualidade, têm 
se preocupado com a construção de espaços de socialização 
das informações, debates e organização social? Quantas são as 
perguntas que esse momento histórico nos coloca!

As possíveis respostas, somente a historia nos mostrará. 
Contudo, aqui é possível lançar mão de algumas reflexões antes 
de falar sobre os objetivos e a contribuição do trabalho.

Percebemos que todas as indagações são permeadas 
por um elemento comum: a luta de classes. Ou seja, os avanços 
científicos e tecnológicos, ao longo da história da sociedade capitalista 
burguesa, sempre esteve a serviço de um propósito: acumular, 
privatizar e concentrar as riquezas produzidas socialmente. Nesse 
sentido, todos os avanços das ciências, da política, da economia, da 
cultura, têm, em sua gênese, o interesse econômico. Nada contra, se 
esse interesse fosse a perspectiva da riqueza para todos.

Se a questão dos limites de acesso e socialização 
dos conhecimentos historicamente produzidos e as riquezas 
precisam ser compreendidos no âmbito da luta de classes, 
qual é a contribuição do trabalho de uma hemeroteca em um 
colégio com apenas uma turma?

A luta de classes perpassa todas as trincheiras das 
lutas sociais; escola e educação estão no campo da formação 
dos sujeitos, da disputa de concepções e construção/produção 
do mundo. Cada prática política e pedagógica realizada no 
universo educacional representa uma força que pode ser 
conservadora ou opositora. É de conhecimento de todo o 
pensamento freiriano de que não existe pratica/ação neutra 
em uma sociedade; que, em ultima instância, a sociedade está 
dividida em duas classes, burguesesa e proletariado. 

Nessa perspectiva, pensar uma sociedade que supere 
a divisão de classes exige que aceitemos a necessidade e a 
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potencialidade das diversas ações anticapitalistas. A questão 
seria, pois, como canalizá-las. Um debate que, certamente, não 
encontra, aqui, espaço para ser aprofundado.

O trabalho com a hemeroteca, ainda que em escala 
restrita, pode ser uma ferramenta de acesso ou aproximação 
de debates sobre a questão agrária, acumulação de riquezas, 
papel da juventude nos processos de lutas e resistências sociais, 
autonomia, rebeldia, espírito revolucionário. Especialmente, 
para que oportunize a vivência da organização com documentos, 
pesquisa, leitura, trabalho coletivo.

Sobre os objetivos propostos com a experiência, 
percebemos que avançamos, pois o trabalho foi realizado com 
dedicação e muitas reflexões com a turma. Contudo, foram 
encontrados limites na socialização mais ampla da importância 
da experiência para o conjunto da escola. Ou seja, a experiência 
presta ou não contribuição a escola? Sim, avaliamos. Entretanto, 
essa compreensão, pareceu-nos não coletiva. Aos olhos de 
muitos da escola, foi mais uma atividade escolar. 

Por fim, consideramos o trabalho com a hemeroteca, 
importante, sobretudo, por possibilitar o trabalho coletivo, 
a autonomia, a relação com a realidade. Percebemos que 
permanece o desafio de continuar construindo espaços e 
tempos pedagógicos que permitam acesso ao conhecimento, 
com qualidade e com relação com os sujeitos. 
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O propósito deste artigo é compartilhar a experiência do 
jornal escolar, fanzine e hemeroteca como estratégia de incentivo 
à leitura e produção textual, vivenciadas no Colégio do Campo 
Iraci Salete Strozak. Tendo em vista que muitos alunos encontram 
dificuldades na leitura e escrita, a escola propõem estas atividades 
como um meio de interação entre os educandos e com a 
comunidade, pois seus textos possibilitam aproximar os alunos da 
realidade cotidiana e trabalhar a visão crítica sobre as informações. 

Dentre os vários modelos de produção escrita destacou-
se o Jornal Escolar, Fanzine e a Hemeroteca. O Jornal Escolar 
é um importante meio de comunicação e informação, pois 
transmite fatos relevantes que acontecem no contexto da 
escola, com o objetivo de envolver a comunidade escolar e 
oferecer uma visão ampla e atualizada da realidade social. Já 
o Fanzine na escola é de caráter amador e educativo, com o 
objetivo de comunicação e informação que engloba todo o tipo 
de tema, possibilitando uma postura política, pois envolve uma 
diversidade de gêneros textuais como poesia, música desenho, 

43 Licenciada em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

44 Licenciada em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

45 Licenciada em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

46 Bacharel em Direito pela Faculdades Guarapuava(2009) e Graduanda em Letras 
Português e Literaturas de Língua Portuguesa da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste (UNICENTRO).
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entre outros. A hemeroteca é o espaço onde os alunos podem 
fazer leitura de jornais, revistas e livros com o intuito de estimular, 
no aluno, o interesse pelos assuntos da atualidade a partir da 
leitura de textos jornalísticos publicados em jornais e revistas, 
potencializando o senso crítico e analítico sobre os temas atuais.

Ao trabalhar a leitura e a escrita por meio do Jornal 
Escolar, Hemeroteca e Fanzine, a escola proporciona a 
oportunidade de o aluno entrar em contato com os vários gêneros 
textuais como: notícias, reportagens, editoriais, crônicas, charges, 
entrevistas, piadas educativas, poemas, relatos, propagandas, 
entre outros. O acesso às informações por diferentes linguagens 
como texto, fotografia, desenho e gráficos, contribuem para o 
desenvolvimento da leitura e será base para a criação de um 
pensamento crítico e reflexivo sobre o que se lê, preparando o 
aluno para o exercício da cidadania. 

Para compreender essas práticas de leitura e 
escrita desenvolvidas na escola, é importante considerar 
a materialização de cada uma, sem perder a dimensão de 
importância do todo, ou seja, pelo texto compreenderemos 
que são diferentes atividades, mas que uma complementa a 
outra. Para isso, discorreremos sobre o Jornal Fruto da Luta, 
o Jovenzine e a Hemeroteca, com base nos autores Freinet, 
Freire, Jolibert e Kramer que, de forma geral, acreditam nas 
atividades diferenciadas da leitura e escrita na escola.

Jornal Escolar Frutos da Luta

A produção do jornal escolar, em geral, é proposta 
como recurso para mobilizar, a partir das práticas sociais e dos 
interesses de seus participantes, visando desde o letramento 
do aluno até a sua formação, a auto–organização, enquanto 
indivíduo crítico, participativo e cidadão, que se concebe como 
conhecedor e agente de direitos e deveres, dentro e fora da 
escola. Para refletir sobre essa questão, buscamos inspiração no 
educador francês Celestin Freinet, considerado o idealizador do 
jornal escolar como ferramenta pedagógica:
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Usando o jornal, colocamos a nossa pedagogia à medida 
e ao ritmo dos alunos e restabelecemos os laços afetivos: 
crianças, escola, pais, meio ambiente, cuja ruptura é tão 
sensível (FRENEIT, 1974, p. 63). 

Ao longo da história, como sabemos, a maioria dos jornais 
tem sido voltada para o interesse da classe dominante, da burgue-
sia. Uma forma de contrapor essa realidade é o jornal escolar que 
deve expor e conter os verdadeiros interesses dos alunos, com uma 
produção original, com suas normas e leis próprias. 

É nesse contexto que um jornal da escola serve como 
instrumento para desenvolver e ampliar a compreensão de leitura, 
pondendo contribuir significativamente para a criação de um 
elo entre os conteúdos teóricos dos programas escolares com a 
realidade escolar e social. Utilizar essa mídia impressa com enfoque 
didático no ambiente escolar pode promover a formação do aluno 
em diferentes situações de aprendizagem e metas educativas.

Figura 12: Reunião para avaliação da 1ª edição do jornal 
Frutos da Luta.

Fonte: arquivo das autoras
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O Jornal Frutos da Luta está sendo um importante 
instrumento de aprendizagem da leitura e da escrita, pois, 
na construção das matérias, faz–se necessário que os 
educandos pesquisem e leiam.

Por escolha dos educandos, “Jornal Frutos da Luta” 
recebe este nome, porque os identifica, por expressar a história 
dos educandos enquanto assentados, frutos da reforma agrária, 
que assumem sua identidade sem terra.

A primeira edição saiu no mês de julho de 2012, organizada 
pelo Grêmio Estudantil, tendo como coordenadoras das turmas, 
duas estagiárias do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, 
e uma estudante de jornalismo. Antes de começar a escrever o 
jornal, os alunos tiveram uma oficina com uma jornalista, na qual ela 
trabalhou como funciona um jornal, e apresentando alguns jornais 
da região, discutindo o caráter do jornal e distribuindo as matérias 
levantadas pelos alunos. Cada coordenador ficou responsável por 
escrever uma matéria, juntamente com sua turma.

A primeira edição apresenta matérias sobre alimentos 
enlatados, ocupação do Núcleo de Laranjeiras do Sul - PR, 
Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual do Campo Iraci 
Salete Strozak, juventude camponesa, reflexão social, sugestões 
de livros para leitura, charge e algumas piadas. Assim, o jornal 
trata de assuntos próximos da realidade, sendo: questões da 
escola, da comunidade, assentamento, município, eventos nos 
quais educandos da escola participaram e outros.

Na reunião de avaliação do primeiro jornal, decidimos 
utilizar outra metodologia. Avaliamos ser mais viável criar um grupo 
de comunicação da escola, por isso, acessamos as salas conversando 
com os educandos e levantando nomes para formar esse grupo que 
ficará responsável pelo jornal, neste semestre que foi a segunda 
edição, realizada em novembro de 2012. Os conteúdos foram: 
notícias e entrevistas sobre oficinas realizadas na escola, o encontro 
Sem Terrinha e a saída dos alunos do Ensino Médio e entrada na 
Universidade, apresentando, também, um relato da experiência dos 
alunos do magistério na escola Itinerante de Londrina - PR, além de 
charge, poema, agenda, editorial e imagens.
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Assim, o jornal é um meio de proporcionar leitura para 
os alunos, já que só têm acesso a livros na escola. Esse trabalho 
contribui para melhorar a leitura, pois há um grande número de 
alunos com dificuldade em ler e escrever. Além de que, o jornal é um 
eficiente meio de comunicação para os educandos e a comunidade.

Um dos objetivos principais é envolver toda comunidade 
escolar veiculando as informações, agendas e temas relevantes para 
a comunidade escolar, como fatos ocorrido tanto na escola, quanto 
na comunidade local. Outros, são fortalecer a valorização de leitura 
na escola e na comunidade e contribuir com o processo ensino-
aprendizagem que a escola conduz, utilizando novas metodologias. 

A leitura é crucial para o desenvolvimento do ser 
humano. Ao incentivar a leitura por meio do jornal, a escola 
contribui na formação de educandos mais críticos, informados; 
além disso enriquece o vocabulário, dinamiza o raciocínio e a 
interpretação. Como já mencionamos, o Fanzine também é uma 
prática realizada na escola que contribui significativamente para 
o aprimoramento da leitura e da escrita dos educandos.

Fanzine

Historicamente, a forma como se trabalha a escrita na 
escola é tradicional, de acordo com o padrão, tornando-se algo 
apenas avaliativo para o professor e repetitivo para o aluno, 
impossibilitando expressar seus sentimentos e ideais. 

Segundo Brito (1999, p. 117), “Na situação escolar 
existem relações muito rígidas e bem definidas. O aluno é 
obrigado a escrever dentro de padrões previamente estipulados 
e, além disso, o seu texto será julgado, avaliado”.

Para contrapor essa lógica do padrão da escrita, em que 
o aluno escreve para obter uma nota e não para sua satisfação, a 
escola propôs o Fanzine, como uma atividade diferenciada para 
trabalhar a escrita com os alunos, pois contribui na produção 
de diferentes textos, possibilitando que se expressem por meio 
da escrita de poesias, músicas, notícias, palavras de ordem, 
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imagens, piadas e charges entre outros, cujo tema é escolhido 
pela turma responsável pelo jornal, no mês. 

Esse tipo de escrita proporciona contato com diversos 
assuntos de interesse dos alunos, privilegia um tema escolhido por 
eles, proporcionando maior contato com textos argumentativos e 
descritivos, apontando a leitura como o princípio do processo de 
produção. Além disso, aumenta a percepção da evolução da leitura 
e da escrita pelo próprio aluno, pois estes fanzines são lidos pela 
comunidade escolar, permitindo uma interação com leitor e escritor. 

Segundo Kramer (2000, p. 114), “O que faz da 
escrita uma experiência é o fato de que tanto quem escreve 
quanto quem lê enraízam-se numa corrente, constituindo-se 
com ela, aprendendo com o ato mesmo de escrever ou com 
a escrita do outro, formando-se”. 

O Fanzine passou a ser uma prática na escola a partir 
da proposta do Grêmio Estudantil, tendo sido nomeado de 
jovenzine a partir da sugestão do 2º ano, sendo aprovado pelo 
grêmio estudantil e pelas demais turmas.

Figura 13: Jornal Fanzini

Fonte: arquivo das autoras (2013)
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Durante a semana cultural na escola, alguns alunos 
realizaram uma oficina sobre fanzine, aprendendo como surgiu e 
como fazê-lo. Durante a oficina foram, produzidos alguns fanzines 
que ficaram de modelo para a escola tendo, a partir dessa oficina, 
despertando o interesse dos alunos em construir um por turma, no 
que se consolidou em abril de 2012, na sua primeira edição.

O Fanzine estimula o interesse pela leitura e pela escrita, 
oportunizando que o aluno seja o autor de sua produção e da 
interação com os colegas da sala de aula. Organizam-se em 
contraturno na escola para realizar as atividades, sendo essa 
uma forma de os alunos se reunirem como turma e discutirem o 
que vão escrever para o Fanzine do mês. A partir das discussões, 
começam a escrever e buscar elementos para montagem do 
fanzine que, depois de pronto, é impresso na própria escola, 
com dinheiro arrecadado na sala de aula, pois a escola não tem 
recursos financeiros para custear as impressões. 

O trabalho segue um cronograma anual, pelo qual duas a 
três turmas, por mês, ficam com a responsabilidade pela elaboração. 
O tema para cada edição é escolhido pelos próprios educandos, 
sendo um tema que esteja em destaque no momento ou no mês.

O Fanzine tem-se constituído um recurso eficiente, para 
proporcionar uma forma de leitura e escrita a mais na escola, 
auxiliando nas dificuldades de aprendizagem de muitos alunos. 
Assim como o jornal escolar e o Fanzine, a hemeroteca também 
é importante para este processo de promoção da leitura.

Hemeroteca: quem lê compreende o mundo

Com o intuito de dinamizar a leitura, a hemeroteca 
tem sido uma das práticas de incentivo à leitura na escola, 
com um cronograma semestral organizado, em que cada se-
mana, uma turma se responsabiliza em abri–lá no intervalo 
para o lanche, garantindo participação de todos os educan-
dos. Os educandos responsáveis da semana, pela hemerote-
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ca, possuem um caderno de controle para empréstimo, onde 
marcam o nome da revista emprestada e do educando. 

A leitura tem um papel importante na sociedade da 
informação, uma vez que se constitui, ainda, o principal meio 
de informação, aprendizagem e construção do conhecimento.

De acordo com Freire (1982), uma vez que a leitura é 
apresentada à criança, ela deve ser minuciosamente decifrada, 
trabalhada, pois, na maioria das vezes, as crianças têm um 
contato imediato com a palavra, mas sem a devida compreensão. 
Para tanto, faz-se necessário apresentar o que foi descrito por tal 
palavra, de forma que esse objeto proporcione sentido a ela, 
pois, dessa maneira a busca e o gosto pelo mundo das palavras, 
isto é, da leitura e da escrita, se intensifica. Logo, a leitura ganha 
vida e a criança adquire o hábito de sua prática.

Figura 14: Hermeroteca da escola

Fonte: arquivo das autoras (2013)
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A hemeroteca é uma forma de despertar, no aluno, o 
gosto pela leitura em horário diferenciado com o da sala de 
aula. A hemeroteca, funcionando nos intervalos do lanche, 
além de proporcionar novas informações, diminui o número de 
educandos correndo em volta da escola. Ela tem proporcionado 
bons resultados, já que os alunos têm emprestado jornais e 
revistas para lerem e levarem para casa. Ainda está em processo 
de melhoramento na escola, assim esperamos ter grandes 
avanços até final do ano, por meio da leitura e reconhecimento 
da hemeroteca como fonte de informação, pois

É lendo que nos tornamos leitores e não aprendendo 
primeiro para poder ler depois: não é legítima instaurar 
uma defasagem nem no tempo, nem na natureza da ati-
vidade entre “aprender a ler” e “ler”... Não se ensina a 
ler com a nossa ajuda... A ajuda lhe vem do confronto 
com as proporções dos colegas com quem está traba-
lhando, porém é ela quem desempenha a parte inicial de 
seu aprendizado (JOLIBERT, 1994, p. 14).

Um dos grandes objetivos do uso desses programas 
é fomentar o uso e  a importância da leitura na construção 
do conhecimento, por todos, contribuir para a reflexão crítica 
por meio das pesquisas e análise de produções textuais. Por 
eles, consegue-se estimular o interesse pela leitura de temas 
da atualidade, amplia-se o vocabulário e desenvolve-se a 
autonomia ao incentivar os alunos a se tornarem atores ativos 
no processo do ensino-aprendizagem.

A contribuição dos alunos na elaboração do jornal 
e do Fanzine, a leitura, durante a pesquisa para escrever 
as matérias, tornam-se atividades prazerosas, pelo fato de 
serem noticias próximas da sua realidade, pois são assuntos 
escolhidos pelos próprios educandos. Com a hemeroteca, a 
aquisição do hábito de leitura é um processo, pois ler é um ato 
que mobiliza o pensamento, os sentimentos, a sensibilidade, a 
avaliação crítica, a visão de mundo do leitor.
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Considerações 

Consideram-se as experiências do Jornal Frutos da 
Luta, do Jovenzine e da Hemeroteca como formas de incentivo 
à leitura vivenciada no Colégio do campo Iraci Salete Strozak. 
Além disso, evidenciam-se de extrema importância para a 
formação crítica dos educandos, por se tratarem de diferentes 
formas de leitura e escrita com os mais variados temas.

É imprescindível o ato de ler para compreender a 
sociedade em que vivemos, pois sem a leitura, as dificuldades 
na interpretação e escrita de textos são maiores. Com 
isso, essas práticas terão continuidade, buscando sempre 
inovações, com temas do interesso dos educandos, como 
afirmam os autores Freire, Freinet, Jolibert e Kramer. 

Além dessas estratégias promoverem mais leituras na 
escola, estão sendo importantes para despertar o gosto pela 
leitura, por romper com a leitura e escrita apenas em sala de 
aula, além de contribuirem no processo de auto-organização dos 
educandos. As atividades impuseram aos alunos, desenvolverem 
o método de se organizarem em contraturno para realizá-las o 
que, também, permite interação entre os sujeitos inseridos na 
escola e com a comunidade em geral, por meio da leitura dos 
trabalhos produzidos pelos educandos, tendo em vista, que os 
temas abordados são próximos da realidade. 

Referências 

FREINET, Célestin. O jornal escolar: temas pedagógicos. Lisboa: 
Estampa, 1974.

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se 
completam. São Paulo: Cortez, 1982. 96 p.



181

JOLIBERT, J. Formando crianças leitoras. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994.

KRAMER, S. Escrita, experiência e formação – múltiplas 
possibilidades de formação de escrita. Em Linguagens, espaços 
e tempos no ensinar e aprender. Rio de Janeiro: DP & A, 2000.

ZANUTTO, F.; OLIVEIRA, N. A. F. A produção escrita no ensino 
superior: interação e gêneros do discurso acadêmico. Disponível 
em: <http://www.escrita.uem.br/escrita/pdf/zanutto.pdf>. 
Acesso em: 9 fev. 2013.





Práticas de iniciação à docência: 
Processos de Pesquisa e organização

Terceira Parte





CAPÍTULO 11

organização do grêmio estudantil: uma exPeriência 
da licenciatura em educação do camPo na iniciação à 

docência

Altair dos Passos47

Denise Terres Moreira48

Elisabete de Lima49

Simone de Fátima Pietrobelli50

Zélia Schimboski Gavlik51

Este capítulo tem como objetivo apresentar o trabalho 
realizado em um Colégio Estadual de Laranjeiras do Sul/PR na 
perspectiva da reorganização das ações do Grêmio Estudantil 
do referido Colégio, destacando sua importância no âmbito 
escolar, pois, representa o interesse dos estudantes, tendo 
como finalidade desenvolver práticas culturais, educacionais, 
desportivas e sociais no espaço escolar. As atividades dos 
Grêmios Estudantis ainda representam, para muitos jovens, 
os primeiros passos na vida social, cultural e política coletiva e 
contribuem decisivamente para a formação e o enriquecimento 
educacional de grande parcela da juventude. 

47 Licenciado em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
(UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
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A Secretaria de Estado do Paraná refere-se à 
representação estudantil como um estímulo, pois ela aponta um 
caminho para a democratização da Escola. Por isso, o Grêmio 
nas Escolas públicas deve ser incentivado e orientado pelos 
gestores da escola, tendo em vista que ele é um apoio à Direção, 
numa gestão colegiada e democrática. 

Os Grêmios Estudantis compõem uma das mais 
duradouras tradições da juventude. De acordo com o Estatuto 
do Grêmio Estudantil, constata-se que, no Brasil, com o 
surgimento dos grandes estabelecimentos de ensino secundário, 
nasceram, também, os Grêmios Estudantis, que cumpriram 
sempre um importante papel na formação e no desenvolvimento 
educacional, cultural e esportivo da nossa juventude, pois 
organizam debates, apresentações teatrais, festivais de música, 
torneios esportivos, debates políticos e outras atividades. 

A organização deste trabalho segue da seguinte 
forma: inicialmente, apresentamos a legislação que dá suporte 
ao Grêmio Estudantil e, a seguir, discutimos seu papel no 
processo de educação do campo. Para finalizar, apresentamos 
as ações desenvolvidas, como contribuições na reorganização 
do Grêmio no Colégio em questão.

Legislação e papel do grêmio estudantil

Há várias legislações que definem o papel e a 
importância de um órgão colegiado de representação estudantil 
na escola. Há a Lei Federal n.º 7.398, de 04/11/85, que dispõe 
sobre a organização de entidades representativas dos estudantes 
da Educação Básica, com finalidades educacionais, culturais, 
cívicas, esportivas e sociais; também, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA, Lei 8.069, de 13 de Julho de 1990 que, 
em seu artigo 53, inciso IV, garante o direito dos estudantes de 
se organizarem e participarem de entidades estudantis; e ainda, 
a Lei 7.844, de 13 de maio de 1992, que regulamenta o direito 
à meia entrada para estudantes poderem participar de eventos 
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culturais. Contamos ainda com a LDB 9394/96, de 20/12/96 
que, ao estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, 
determina que a Direção da escola deve criar condições para que 
os estudantes se organizem no Grêmio Estudantil. Além disso, 
essa Lei determina que os mesmos participem do Conselho 
Escolar e do Conselho de Classe. No Paraná, a Lei Estadual 
n.º 11.057, de 17/01/95, assegura aos Estabelecimentos de 
Ensino que ofertam Educação Básica, públicos ou privados, a 
livre organização de Grêmios Estudantis, para representarem os 
interesses e expressarem os pleitos dos estudantes. No art. 3. º, 
inciso II, reconhece a organização de entidades representativas 
de estudantes municipais, regionais e nacionais.

Os primeiros relatos oficiais encontrados a respeito 
dos movimentos de estudantes secundários datam de julho de 
1948, quando se deu a fundação da UBES (União Brasileira 
de Estudantes), que é um órgão representativo dos estudantes 
secundaristas, o que equivale, hoje, aos estudantes dos últimos 
anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. Durante a 
Ditadura Militar, os Grêmios Estudantis foram transformados 
em Centros Cívicos, sendo responsáveis pelo culto aos heróis e 
aos símbolos nacionais, bem como ao enaltecimento do exército 
brasileiro. Segundo Costa (s/d, s/p.),

Em 1968 a ditadura militar proibiu a criação e funcio-
namento dos grêmios estudantis como força representa-
tiva dos discentes em suas respectivas escolas. No lugar 
dos grêmios foram instituídos os centros cívicos que não 
tinham autonomia e não podiam realizar atividades de 
natureza política, numa concepção alienada de que es-
cola era lugar para estudar e não para fazer política. Os 
estudantes participaram dos centros cívicos, mas sempre 
lutaram pela volta dos grêmios estudantis livres.

De lá para cá, a luta para reativar os Grêmios e 
reposicioná-los no processo social foi imensa. A principal função 
de Grêmio é representar os estudantes em vários âmbitos na 
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discussão de possibilidades de ação, na escola e na comunidade, 
além de ser um espaço de aprendizagem, convivência e luta por 
seus direitos básicos. Seu objetivo é aumentar a participação 
dos estudantes nas atividades da escola e fora dela, organizando 
campeonatos, palestras, projetos e discussões, fazendo com 
que eles tenham voz ativa e participativa junto aos professores, 
coordenadores e diretores, auxiliando-os na programação e 
na construção de regras dentro da sua escola. Costa (s/d, s/p) 
ratifica esse entendimento e enfatiza o papel político do Grêmio.

Os grêmios devem realizar atividades de naturezas: 
esportiva; cultural, educacional; social, como também 
atividades políticas com vistas à organização e cons-
cientização dos estudantes e envolvimento dos mesmos 
em reivindicações do nosso dia a dia, pois o grêmio se 
reveste em imprescindível mecanismo de unificação, 
união e luta de todo o movimento estudantil secunda-
rista.. Assim, o grêmio colabora para a formação de 
um jovem cidadão mais crítico, participativo, condutor 
e sujeito de sua própria história

Um Grêmio Estudantil promove, desde festas de finais 
de semana até campanhas exigindo melhoria na qualidade de 
ensino, tendo como potencial a integração dos estudantes com a  
escola e comunidade. Trata-se de uma meta que requer um tipo 
diferente de conhecimento, formando educandos conscientes 
e atuantes na sociedade. Uma das aprendizagens mais 
importantes, nesse sentido, é a auto-organização, a capacidade 
de organização coletiva e o posicionamento político.

Veiga (1998, p. 120) afirma que “a organização 
estudantil é a instância onde se cultiva gradativamente o interesse 
do estudante, para além da sala de aula. O grêmio Estudantil 
busca trazer autonomia aos estudantes”. A autora entende que

É preciso que cada grêmio construa sua própria identi-
dade. Uma característica que nos chama a atenção é o 
aspecto relacionado à importância do intercâmbio entre 
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as diferentes organizações estudantis de várias escolas. 
Essa troca de conhecimento, experiências e sugestões fa-
vorece a participação do aluno na construção do projeto 
político-pedagógico da escola. É importante lembrar que 
o grêmio é o reflexo dos alunos, pois os representa e ser-
ve de elo de ligação com a direção e a equipe técnica da 
escola e a comunidade onde está inserida a instituição 
educativa (VEIGA, 1998, p. 123). 

Consideramos o Grêmio Estudantil uma poderosa 
ferramenta, capaz de incentivar os estudantes a lutarem 
contra as desigualdades e injustiças da nossa sociedade, em 
busca da autonomia, para qualificar a luta por seus direitos, 
percebendo-se como sujeitos atuantes na sociedade, não 
enxergando apenas suas necessidades, mas sim as do coletivo 
da qual fazem parte. É por meio dessa consciência crítica 
que se pode iniciar uma transformação social de qualidade, 
pois, a partir do momento em que os mesmos sentem a 
necessidade de discutir, opinar e participar, é que contribuirão 
significativamente para uma sociedade mais digna e humana. 

É importante que a Equipe Pedagógica perceba 
a importância política e pedagógica dessa instância, pois, 
quando os estudantes participam do planejamento das ações 
a serem desenvolvidas pela escola, seja dentro e fora dela, 
os resultados positivos serão alcançados mais rapidamente. 
Nesse sentido, Paro (2001, p. 98) afirma que,

Paralelamente à participação dos usuários enquanto 
direito, sobressai cada vez mais a importância de seu 
envolvimento com os assuntos da escola enquanto ne-
cessidade desta para o desempenho de suas funções. 
Enquanto relação dialógica, a educação escolar pressu-
põe a condição de sujeito do educando, o que já envol-
ve sua participação ativa no processo.

O trabalho coletivo facilita a concretização das propostas; 
isso se dá mais rápido e com maior facilidade, pois serão mais 
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pessoas agindo na direção de um objetivo coletivo, que irá 
beneficiar a todos. Apesar desse benefício, também entendemos 
que a ampliação da participação dos estudantes criará mais 
conflitos e explicitará mais as relações de poder.

Movimento estudantil: espaço para o exercício 
de práticas pedagógicas, políticas e coletivas no 
campo

Para falar de lutas sociais, faz-se necessário refletir 
sobre as relações sociais conflituosas existentes na sociedade. 
A classe trabalhadora sempre foi excluída do acesso à 
riqueza produzida pela humanidade que, apesar de, na sua 
maioria, ser construída pelas mãos da classe trabalhadora, 
ficou centralizada sob o domínio particular de uma pequena 
parcela da sociedade. No campo, a situação de concentração 
de riquezas e exploração da classe trabalhadora, se não for 
igual ao contexto geral da sociedade, é ainda maior.

Para reproduzir o modelo de sociedade capitalista, 
baseado na exploração dos trabalhadores em geral e, em especial 
os povos do campo, a educação, historicamente, exerceu um 
papel fundamental. Assim, entendemos que, se a educação 
exerceu e exerce papel fundamental para o capitalismo, a 
classe trabalhadora precisa se organizar para exercitar práticas 
pedagógicas que ensinem valores de cooperação, de participação 
efetiva, de coletividade e de questionamento. Consideramos que 
é preciso, então, ocupar a escola e, nela, o Grêmio Estudantil 
precisa ocupar seu espaço para exercitar tais práticas. 

Os educandos da Licenciatura em Educação do Campo, 
da Universidade Estadual do Centro Oeste (Guarapuava/PR), 
ao participar do Programa de Iniciação à Docência (PIBID/
Diversidade/CAPES), desenvolveram várias ações no âmbito 
de algumas escolas do campo. Uma delas foi solicitada pelos 
estudantes e equipe de uma escola para auxiliar na reorganização 
do Grêmio Estudantil daquele estabelecimento. O nosso grupo 
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argumentou que, além de discutir e representar os interesses dos 
estudantes no espaço interno da escola, a organização estudantil 
deveria estar preocupada em se somar a outras entidades 
estudantis e, também, com movimentos sociais para defender 
os interesses comuns da classe trabalhadora.

Essa sugestão foi bem aceita pelos estudantes que, 
em assembleia, votaram esta e outras deliberações. Feita 
essa aprovação, o primeiro passo foi organizar e desenvolver 
um processo de formação com os estudantes, objetivando 
instrumentalizá-los para entenderem as contradições sociais e 
caminhos a serem tomados no sentido de reforçar a estrutura 
social ou lutar pela sua transformação. Assim, a educação do 
campo foi tema de uma das palestras feitas aos estudantes 
nos três períodos de funcionamento da escola (manhã, tarde 
e noite). Apesar de ser uma escola na qual predominam 
estudantes moradores na cidade, é expressivo o número de 
estudantes, neste estabelecimento, que são moradores no 
campo. Mas, como estamos falando de um município com 
economia baseada na agricultura, mesmo que indiretamente, 
todos estão relacionados ao campo. 

Após esse debate, fizemos um levantamento sobre a 
real situação do Grêmio. Após a realização de diversas reuniões 
com os estudantes representantes de turmas, sempre motivados 
por nós, optamos por fazer um processo de mobilização e 
formação que culminasse com a eleição da nova direção da 
entidade estudantil do Colégio. A primeira ação desse processo 
foi uma palestra ministrada por um dirigente da APP/ Sindicato, 
que aconteceu nos três turnos de funcionamento do colégio 
(manhã, tarde, noite), a fim de expor, aos estudantes, qual 
foi realmente o papel que o movimento estudantil exerceu na 
história, bem como quais a funções que a entidade, que eles 
estariam reorganizando, deveria assumir.

A palestra envolveu todos os estudantes do colégio, 
diversos professores e demais profissionais e foi um momento 
em que os mesmos puderam esclarecer dúvidas e, também, 
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eleger a comissão eleitoral, além de marcar o dia para a eleição 
da diretoria do grêmio estudantil. 

Baseando-se no modelo do documento ‘Subsídios para 
Elaboração do Estatuto do Grêmio Estudantil na Rede Estadual 
de Ensino do Paraná’, foram disponibilizados para os estudantes 
documentos que auxiliariam no processo de constituição do 
Grêmio. Após os encaminhamentos e esclarecimentos, a comissão 
eleitoral recebeu o registro de duas chapas para concorrer à 
direção da referida entidade. A votação aconteceu no dia 05 de 
junho de 2012. No dia marcado, auxiliamos a comissão eleitoral 
que passou em todas as salas de aula, coletando os votos dos 
estudantes para eleger a nova direção. A votação teve início 
às 8 horas da manhã, e encerrou às 21h30min, contando com 
a presença de 436 estudantes votantes. Ao final da apuração, 
que foi feita pela comissão eleitoral, contando com o nosso 
auxílio e também supervisão da equipe pedagógica do colégio, 
finalizamos o processo com o registro, em ata, do resultado da 
eleição da nova diretoria o qual foi fixada no mural do colégio 
para que todos os estudantes pudessem ter acesso.

Como a APP/Sindicato estava em um processo de 
organização da União Municipal dos Estudantes Secundaristas, 
os novos dirigentes do Grêmio Estudantil do Colégio foram 
convidados e aceitaram participar da entidade municipal.

Considerações finais

Os Grêmios Estudantis são entidades agregadas às escolas, 
lugar onde os estudantes desempenham uma atividade política. Ela 
se denomina de movimento estudantil – espaço em que os estu-
dantes unem suas forças para lutar, ou seja, lutam por uma maior e 
melhor relação entre estudantes e professores, bem como buscam 
uma formação escolar que objetive a transformação social. 

Nesse sentido, percebe-se o quanto foi significativo esse 
processo de formação tanto para os educandos quanto para nós, 
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pois pudemos acompanhar o crescimento/ amadurecimento dos 
representantes das chapas no decorrer das etapas de formação 
do Grêmio Estudantil, tanto na questão de responsabilidade, 
comprometimento com o grupo, como na formação política.

Portanto, é por meio do Grêmio Estudantil, consciente do 
seu papel transformador, que os educandos puderam, de fato, dis-
cutir, opinar e participar da construção de um planejamento cole-
tivo das atividades, possibilitando uma maior autonomia para que 
sejam críticos e participativos dentro e fora do ambiente escolar. 

As relações de poder, em geral, na escola, contribuem 
para a conformação e a alienação. Exercitar práticas de auto-or-
ganização, de trabalho coletivo, de discussão e posicionamento 
político representa um importante instrumento para alterar os 
resultados do processo educativo que não se consolida restri-
tamente na sala de aula, mas em todas as ações articuladas na 
escola. Para além do ensino dos conteúdos específicos das dife-
rentes disciplinas do currículo, está o processo de formação hu-
mana que deve contribuir para seu pleno desenvolvimento. As 
ações do ensino desses conteúdos devem estar articuladas com 
esse processo maior. Entendemos que as práticas de auto-orga-
nização serão potencializadas com a reorganização do Grêmio.
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CAPÍTULO 12

diagnóstico rural ParticiPativo: o uso da “árvore 
de Problemas” com os alunos do colégio estadual 
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O trabalho com o desenvolvimento do Diagnóstico 
Rural Participativo (DRP) deve ser compreendido como uma 
metodologia pedagógica a ser aplicada nas escolas, enquanto 
uma ferramenta de diagnóstico da realidade. Portanto, o 
resultado dessa incorporação do DRP pode ser feita com o 
objetivo de compreender, principalmente as dificuldades de 
aprendizagem sentidas pelos alunos no processo de formação. 
O pensamento é que a escola, a partir do ponto de vista 
dos alunos, considere suas demandas e construa, de forma 
coletiva, as soluções para as problemáticas.

O DRP objetivou a identificação dos problemas enfren-
tados pelos alunos do campo que estudam na área urbana de 
Laranjeiras do Sul, para refletir sobre os possíveis caminhos para 
a superação dos desafios propostos a por esses alunos. Dessa for-
ma, o diagnóstico foi realizado com a intenção de proporcionar, 
aos alunos, um momento de reflexão e discussão dos problemas, 
causas e soluções que permeiam sua saída do campo para estudar 
na cidade. Portanto, partiu-se da idéia de identificar as condições 
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que a esses alunos teriam que enfrentar na busca do acesso ao 
conhecimento historicamente acumulado pela humanidade.

Com base no Projeto Político Pedagógico (PPP) do 
Colégio Floriano Peixoto (2011), identificou-se que as principais 
dificuldades dos alunos, no que se refere ao acesso à escola, são 
os dias chuvosos, pelas longas distâncias que precisam percorrer 
até o ponto do ônibus. Sofrem, também, pelas madrugadas de 
inverno, pela fome e cansaço no retorno da escola, quando 
chegam após a hora de almoço, ou os que estudam no 
período da tarde, almoçam muito cedo e nos dias curtos e frios 
encontram a noite pelo caminho. Outro aspecto observado está 
relacionado ao transporte escolar e às estradas, sendo que ambos 
apresentam-se em estado precário. Esses são fatores relevantes, 
que levam os alunos a perderem muitas aulas, prejudicando seu 
desempenho escolar e levando-os a desistir dos estudos.

De modo geral, o sistema educacional é excludente, pois 
a escola, de maneira geral, mesmo identificando esse problema, 
fica engessada na estrutura capitalista, não conseguindo intervir 
para transformar essa realidade que marginaliza o campesinato. 
Este, por sua vez perde sua cultura, quando tem que sair do campo 
para estudar nos centros urbanos. As políticas públicas tendem a 
ser insuficientes no investimento e na garantia da educação.

Esse procedimento metodológico tornou-se um 
instrumento de análise crítica ao modelo de escola que o 
sistema capitalista vem consolidando. Na atual conjuntura, 
é possível encontrar-se saídas que se materializam a partir do 
comprometimento dos sujeitos envolvidos na escola com os 
processos de fortes mudanças.

Na pesquisa, em um primeiro momento, explana-se 
a fundamentação teórica acerca da conceituação científica 
sobre o DRP e a sua importância de adequação à realidade 
escolar. Num segundo momento, aborda-se a prática realizada 
em uma escola com a aplicação da ferramenta de diagnóstico 
do DRP “Árvore de problemas”. 
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Diagnóstico rural participativo

A prática do DRP busca compreender a percepção da 
realidade da comunidade. É crucial entender por que agem 
desta ou de outra maneira, antes de opinar e de propor “a 
solução lógica”. Segundo Verdejo,

O Diagnóstico Rural Participativo (DRP) é um conjun-
to de técnicas e ferramentas que permite que as comu-
nidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí 
comecem a autogerenciar o seu planejamento e desen-
volvimento. Desta maneira, os participantes poderão 
compartilhar experiências e analisar os seus conheci-
mentos, a fim de melhorar as suas habilidades de plane-
jamento e ação. Embora originariamente tenham sido 
concebidas para zonas rurais, muitas das técnicas do 
DRP podem ser utilizadas igualmente em comunidades 
urbanas (Verdejo, 2010, p. 6). 

De acordo com Chambrers e Guijt (1995), os 
diagnósticos tradicionalmente utilizados, a maioria deles em 
larga escala e com procedimentos de alto custo, não surtiam 
um efeito positivo, pois, em geral, eram apresentados sob o 
ponto de vista dos técnicos e aplicados em localidades próximas 
aos centros urbanos e estradas principais, o que acabava por 
gerar resultados inconsistentes sobre a realidade rural. Como 
apontam os mesmos autores, surgiu então a necessidade 
de diagnósticos que valorizassem os conhecimentos locais e 
partissem dos problemas reais levantados pelos camponeses, 
além de capacitarem a população local para empreenderem 
seu próprio diagnóstico, análise, ação e planejamento, ou seja, 
tornarem-se os agentes transformadores da própria realidade.

Para auxiliar nesse processo de diagnóstico de uma 
realidade sob o ponto de vista da comunidade local, foram 
desenvolvidas algumas ferramentas, que consistem em 
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diagramas visuais e interativos para representar aspectos de 
uma determinada realidade, os quais vão sendo construídos por 
um grupo de pessoas em discussão. Cada ferramenta tem usos 
e procedimentos específicos, mas todas elas são instrumentos de 
compreensão a respeito pela realidade passada, atual ou futura 
de uma comunidade (FARIA; FERREIRA NETO, 2006).

Uma dessas ferramentas é a “Árvore de Problemas”, 
utilizada para analisar a relação causa-efeito de vários aspectos 
de um problema determinado pela população local, além da 
identificação de possíveis soluções para o problema determinado, 
ou seja, tem como intenção identificar e analisar um problema, 
com a finalidade de esclarecer as causas primárias e partir 
para a busca de soluções (GUIMARÃES et al., 2007). Nessa 
árvore, as raízes simbolizam as causas do problema; o próprio 
problema encontra-se no tronco; e os galhos, folhas, flores e 
frutos representam os efeitos (VERDEJO, 2010).

A técnica da “Árvore de problemas” foi a utilizada neste 
trabalho com os alunos do Colégio Estadual Floriano Peixoto, 
pois, embora o DRP seja uma técnica aplicada com agricultores 
do campo, ele, ao mesmo tempo, pode servir como um 
instrumento de análise da realidade educacional. A importância 
da utilização do DRP, neste trabalho, provém da necessidade 
da aplicação de metodologias que permitam a percepção da 
realidade como objeto de estudo e problematização acerca 
das contradições sociais que emergem do cotidiano escolar. 
É necessário pontuar a investigação como uma ferramenta de 
pesquisa que leva os questionamentos referentes aos problemas 
de ensino-aprendizagem a uma possível solução. Objetivando a 
superação de alguns paradigmas impostos à educação escolar, 
que coloca o aluno como mero recebedor do conhecimento 
transmitido, é mais que necessário se repensarem as práticas 
de pesquisa que reflitam sobre o papel do aluno como agente e 
protagonista do conhecimento.
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A construção da “árvore de problemas” com os 
alunos

Tendo em vista o conhecimento prévio da realidade 
escolar em questão e as análises produzidas a partir da leitura 
do P.P.P da escola, identificou-se a necessidade de envolver os 
alunos em um processo reflexivo de voltar do olhar para suas 
vidas para perceberem como suas ações podem contribuir para 
a construção de novas práticas e para mudanças.

Os alunos que participaram desta oficina, apesar de 
estudarem em uma escola no meio urbano, vivem no campo e 
foram identificados pela escola para a realização dessa prática. 
Participaram desse momento de diálogo, alguns alunos do 7°, 
8° e 9° ano do ensino fundamental. 

Para a construção dessa oficina, iniciou-se uma 
apresentação para conhecer os alunos e seus espaços de vida. 
Em seguida, foi realizada uma breve contextualização teórica 
sobre o tema DRP e sobre a importância da realização da “árvore 
de problemas” como uma prática educativa de investigação.

Foram pontuadas algumas problemáticas que permeiam 
o cotidiano da vida do homem do campo. De início, verificou-se 
que os alunos saem de seu espaço de vida, justamente porque 
não existem escolas em suas comunidades e sair de casa para 
ir até a cidade estudar, torna-se algo bom, divertido. Segundo 
os alunos, eles saem da rotina de viver no campo e acabam 
conquistando certa “liberdade” na escola urbana.

Os alunos foram organizados e divididos em 4 grupos, 
de acordo com a proximidade de seus espaços de vida, para que 
eles discutissem os três elementos (problema, causa e solução). 
Em seguida, foram entregues folhas de cartolina brancas e pin-
céis atômicos, para que eles materializassem suas ideias. 

A princípio, uma árvore foi desenhada pelos alunos e 
primeiramente foi identificado o problema, que foi colocado no 
tronco da árvore Com as discussões, os alunos foram percebendo 
que as causas ficam claras quando o problema é analisado por um 
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olhar mais crítico, assim, as possíveis causas (raízes) são encontra-
das. As soluções (galhos) foram o último passo acrescentado na 
árvore, e surgiram nos grupos pela colocação de várias opiniões, 
algumas divergentes, mas que, basicamente, foram as mesmas 
diagnosticadas nos outros grupos. No debate final, foram discuti-
das quais das causas poderiam ser eliminadas ou controladas na 
escola, visando proporcionar a auto-reflexão dos alunos para os 
problemas encontrados em suas realidades de vida.

A aplicação do diagnóstico permitiu identificar três 
problemas que ficaram em evidência nos grupos: as estradas, o 
transporte escolar e a escola em si. Para os alunos, as estradas se 
encontram em péssimas condições, fazendo com que, durante 
os dias de chuva, percam aula, pois o transporte escolar não 
passa, devido ao barro. O transporte escolar, de acordo com 
os alunos,encontra-se em condições precárias e, muitas vezes, 
“estragam” no trajeto de casa até a escola. Além disso, devido 
ao mau estado de conservação dos ônibus, ocorre a entrada de 
poeira, fazendo com que os alunos cheguem sujos à escola. A 
super-lotação dos ônibus é outro problema detectado, responsável 
por causar desconforto para os alunos, que acabam chegando 
cansados à escola, pois precisam dar o banco, muitas vezes, 
para outros passageiros. Os problemas de atraso também são 
frequentes, uma vez que os horários de os ônibus passarem nas 
linhas “pegando” os alunos, é tarde, o que faz com que cheguem 
após o sinal e, consequentemente, atrasados para as primeiras 
aulas, ou por outro lado, passam muito cedo, fazendo com que os 
alunos tenham que esperar por um longo tempo antes do início 
das aulas. Quanto à escola, os alunos perceberam que, muitas 
vezes, deslocam-se da sua casa inultilmente, pois quando chegam 
à escola os professores faltaram por algum motivo, fazendo com 
que haja aulas vagas, sem professores em sala.

As possíveis causas levantadas pelos alunos se devem 
ao fato de as estradas serem intransitáveis nos dias de chuva. 
Dessa forma, os alunos, chegam atrasados ou faltam, isso os 
leva a perderem aula por morarem em comunidades distantes. 
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No transporte, a falta de bancos nos ônibus gera cansaço, pois os 
alunos ficam em pé durante horas até chegar à escola. Pelo fato de 
as comunidades ficarem distantes, muitos alunos saem muito cedo 
para pegar o transporte e chegam com fome à escola. Quando o 
ônibus não passa em suas localidades, os alunos perdem aulas 
e conteúdos. Como os ônibus se encontram em precário estado, 
os alunos chegam sujos na escola e acabam sofrendo variadas 
formas de preconceito, muitos se sentindo constrangidos com 
essa situação. Na escola, quando os alunos vêm e os professores 
faltam, muitos deles ficam na rua sem ter o que fazer, porque não 
conseguem voltar para casa antes do horário final das aulas.

Nessas condições, com os problemas e causas 
identificados por eles, o passo seguinte foi refletir sobre as 
possíveis soluções. Após algumas discussões, as principais 
reivindicações foram: o cascalhamento imediato das estradas 
por onde transitam os transportes escolares; disponibilização 
de mais ônibus novos para as linhas rurais, o que resolveria os 
problemas da super lotação e do estrago constante dos veículos; 
realização de atividades na escola para quando os professores 
faltarem; colocação de pontos de ônibus em frente à casa dos 
alunos; e construção de escolas no campo.

Ao término da construção da “árvore de problemas” ela-
borada pelos alunos, cada grupo indicou uma pessoa para apresen-
tar, aos demais alunos, os apontamentos levantados pelos grupos. 
Cada grupo identificou algum elemento diferenciado dos outros 
grupos, em virtude da própria diferença do contexto sócio-cultural 
de cada um. As árvores de problemas identificaram algumas carac-
terísticas parecidas, no que diz respeito ao acesso à escola, mas to-
dos os grupos apontaram que as estradas e o transporte escolar é o 
maior limitador para o pleno exercício da busca pelo conhecimento. 

Uma das questões sinalizadas por um dos grupos, foi 
em relação à construção de escolas no campo, espaço de vida. 
Esse fato demonstra que muitos dos alunos têm clareza da 
necessidade da existência de escolas no campo.
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Pelo fato de uma das alunas que participou da atividade, 
compor o grêmio estudantil da escola, a sugestão foi que o 
próprio grêmio assumisse as reivindicações que dizem respeito 
às estradas e ao transporte escolar, buscando junto à Secretaria 
Municipal de Viação e obras e ao Núcleo Regional Educação, a 
solução imediata desses problemas.

O material construído pelos alunos ficou disponível para a 
escola e alunos. Acredita-se que o desafio de se buscar transformar 
essa realidade concreta, é chamando a atenção da comunidade 
escolar para que se mobilize em prol das causas escolares.

Considerações finais

É importante ressaltar que o Diagnóstico Rural Participativo 
é um processo de aprendizagem que se constrói entre alunos e 
professores que, por meio do diálogo aberto, consegue-se estabelecer 
uma análise crítica dos problemas que estão presentes no cotidiano 
das escolas. Trata-se, portanto, de fazer uma análise conjunta da 
realidade, dos potenciais da escola e das possibilidades de aumentar 
a capacidade de autogestão e planejamento dos alunos. 

Com a aplicação da “árvore de problemas”, foi possível 
observar que o DRP é uma alternativa pedagógica que possibilita 
a identificação da realidade do educando, consolidando no 
processo ensino-aprendizagem, uma prática pedagógica que 
busca a formação totalitária, ou seja, para além da sala de aula, 
sendo o aluno capaz de intervir no seu contexto social.

Os objetivos inicialmente propostos pela pesquisa, na 
tentativa de compreender as dificuldade enfrentadas pela escola, 
foram atingidos, de modo que, as reflexões realizadas pelos alunos 
ajudaram a perceber que a dimensão dos problemas está na falta 
de investimento público na garantia de um dos direitos fundamen-
tais: o acesso à educação, pública, gratuita e de qualidade.

Sendo uma metodologia nova e diferenciada para ser 
trabalhada nas escolas, aponta-se a necessidade de continuação 
da pesquisa, partindo da ideia dos conhecimentos científicos que 
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podem ser percebidos e trabalhados de forma relacionada com 
os conteúdos escolares na aplicação do DRP. A importância da 
pesquisa centra-se no levantamento de outras formas possíveis 
de ter como base a realidade do aluno na construção do senso 
crítico e autonomia na tomada de decisões dos jovens.
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CAPÍTULO 13

regime de alternância: uma exPeriência na licenciatura 
em educação do camPo da unicentro

Adilson Vagner de Matos55

Eduardo Maciel Ferreira56

Lourival de Miranda Godoi57

Este artigo apresenta algumas análises e discussões 
acerca do Regime de Alternância, elemento que compõe o 
formato da Licenciatura em Educação do Campo – LEdoC 
da Universidade Estadual do Centro Oeste - UNICENTRO. O 
interesse por este tema nasce da necessidade em evidenciar 
alguns aspectos com relação a esta forma de organização. 
Primeiro, pelas mudanças que ocorreram em sua configuração, 
desde suas proposições originais nas Escolas Famílias (EFAs) 
e Casas Familiares Rurais (CFRs); segundo, destacando sua 
importância na garantia do direito ao acesso à universidade. 
Principalmente para as populações do campo que não têm 
condições de acessar ou frequentar essas instituições de ensino 
pelas vias tradicionais, por condições financeiras, ou pelas 
defasagens que os excluem dos processos seletivos. 

O Regime de Alternância, que apresenta elementos 
comuns com a Pedagogia da Alternância, tem sido instrumento 
metodológico fundamental na Educação do Campo, em 
especifico nos cursos de nível médio e superior, ofertado nas 
escolas de formação dos Movimentos Sociais vinculados à Via 
55 Licenciado em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
56 Licenciado em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 
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57 Licenciado em Educação do Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste 

(UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.
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Campesina e, recentemente, nas Licenciaturas em Educação do 
Campo para formação de educadores por área do conhecimento, 
para atuação nas escolas do campo. Uma parceria que mobiliza as 
lutas sociais por acesso a políticas públicas na área da educação 
é a abertura de algumas Instituições de Ensino Superior (IES) 
públicas para o diálogo e a realização de projetos em parceria. 
Desse modo, a adoção do Regime de Alternância pelas 
universidades tem relação intrínseca com os Movimentos Sociais 
do Campo vinculados à classe trabalhadora, principalmente pela 
bagagem pedagógica sistematizada nas experiências realizadas 
no Instituto Técnico de Capacitação e Pesquisa da Reforma 
Agrária (ITERRA) em Veranópolis/RS.

O principal objetivo desta pesquisa foi verificar alguns 
resultados obtidos na experiência com o Regime de Alternância 
na LEdoC em parceria com a UNICENTRO, partindo de alguns 
elementos históricos para justificar sua pertinência no âmbito 
da educação do campo neste período histórico, destacando suas 
modificações com relação à proposta da Pedagogia da Alternância 
criada nas EFAs e CFRs, além de trazer algumas reflexões acerca dos 
elementos metodológicos que compõem o Regime de Alternância. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi necessário 
um aporte bibliográfico que apresentasse as origens do Regime 
de Alternância, sua introdução em nosso país e as mudanças 
ocorridas em relação às suas proposições iniciais, quando 
incorporada a lógica da Educação do Campo. Por isso, recorremos 
a autores como Prazeres (2008), Teixeira (2008), Trindade 
(2010) entre outros, a fim de lançar mão de dados contundentes 
que orientem a discussão do tema. Também, utilizamos, como 
instrumento de pesquisa, a observação participante58, que 
consiste na coleta de dados e sistematização destes a partir da 

58 Processo pelo qual mantém-se a presença do observador numa situação social, 
com a finalidade de realizar uma investigação científica. O observador está 
em relação face- a- face com os observados e, ao participar da vida deles, no 
seu cenário cultural, colhe dados. Assim o observador é parte do contexto sob 
observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado por esse contexto 
(SCHWARTZ apud GODOI, 2007).  
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observação do pesquisador, sendo que o mesmo está inserido 
no meio em que é realizada a pesquisa se refere. Pelo fato de os 
pesquisadores fazerem parte da turma, que é objeto de pesquisa, 
essas observações ocorreram durante todo o processo do curso 
em distintos momentos, seja, de trabalho, lazer, reuniões e 
conversas informais sobre o assunto pesquisado. 

Breve histórico da alternância

A Pedagogia da Alternância começou a tomar forma 
como método de organização escolar a partir de 1935, por meio 
de um grupo de agricultores que estavam insatisfeitos com o 
sistema educacional da França, na época, pois as especificidades 
de uma educação para o meio rural não eram atendidas. O 
grupo colocava em pauta a necessidade de uma educação 
escolar que atendesse às particularidades do meio rural tendo 
em vista três aspectos principais: as questões psicossociais dos 
adolescentes; o desenvolvimento social e econômico da região 
em que a escola estivesse inserida, e a formação profissional em 
atividades agrícolas. Desse modo, a Pedagogia da Alternância 
propunha uma organização em que se alternavam tempos em 
que os jovens permaneciam na escola e tempos em que estes 
ficavam na propriedade com a família. No tempo na escola, o 
ensino era coordenado por um técnico agrícola; no tempo na 
família, os pais se responsabilizavam pelo acompanhamento das 
atividades dos filhos. A finalidade da proposta era conciliar os 
estudos com o trabalho na propriedade da família. Em território 
brasileiro, a Pedagogia da Alternância surge no ano de

[...] 1969, por meio da ação do Movimento de Educação 
Promocional do Espírito Santo (MEPES), o qual fundou 
a então Escola Família Rural de Alfredo Chaves, Escola 
Família Rural de Rio Novo do Sul e Escola Família Rural 
de Olivânia, essa última no município de Anchieta. O ob-
jetivo primordial era atuar sobre os interesses do homem 
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do campo, principalmente no que diz respeito à eleva-
ção do seu nível cultural, social e econômico (PESSOTTI 
apud TEIXEIRA, 2008, p. 129).

A partir daí, a Pedagogia da Alternância começa a 
ganhar espaço como método de educação escolar no Brasil. Hoje 
existem diversas experiências, sendo que as mais conhecidas 
são as desenvolvidas pelas Escolas Família Agrícolas (EFAs) e 
pelas Casas Familiares Rurais (CFRs). 

De acordo com Prazeres (2008, p. 2), nas últimas 
três décadas, em diferentes estados brasileiros, vêm se 
desenvolvendo diversas experiências educativas que tomam 
como proposta de ensino a Pedagogia da Alternância. São 
experiências que reúnem diversos movimentos sociais ligados 
ao campo, e que objetivam fortalecer alternativas educacionais 
que atendam as necessidades e os desafios pautados pelo 
momento histórico. [...] A proposição tem sido utilizada como 
estratégia para garantir a participação de amplos segmentos da 
sociedade nas decisões e encaminhamentos, garantindo, assim, 
a educação aos filhos dos sujeitos do campo. Nesse sentido, 
as experiências que adotam a Pedagogia da Alternância, além 
de apontarem proposições quanto à forma e aos conteúdos a 
serem ministrados, garantem também a participação social dos 
sujeitos excluídos da oferta educacional e das decisões.

Com essa afirmativa, a autora pontua algumas das 
questões centrais que fundamentam a Pedagogia da Alternância; 
o acesso e o protagonismo dos sujeitos do campo na construção 
de uma escola que considere suas especificidades.

Por outro lado, a Pedagogia da Alternância tem sido 
alvo de muitas críticas, principalmente, com relação à qualidade 
do ensino, ao aligeiramento da formação, à ausência de profis-
sionais capacitados, além de retirar do Estado a responsabilidade 
pela oferta da educação básica para as camadas populares mais 
pobres (RIBEIRO, 2008, p. 31). De acordo com Trindade (2010, 
p. 81-82), em sua dissertação sobre a alternância nas CFRs,
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[...] a Pedagogia da Alternância, constitui-se enquanto 
forma de sistematização de um projeto de educação para 
o jovem do campo a partir de quatro finalidades: orien-
tação, adaptação ao emprego, qualificação profissional e 
formação geral; elegendo como meio para alcançar estas 
finalidades a alternância e a associação entre famílias, 
professores, monitores e instituição. [...] as finalidades a 
que se propõe a Pedagogia da Alternância, acabam in-
duzindo esta formação no sentido de reforçar a idéia de 
que é possível produzir a vida na sociedade capitalista, 
inclusive na pequena propriedade, bastando para isso 
ser um profissional, ou, como destacamos anteriormen-
te, um - capitalistinha. Não há assim espaço para a crítica 
das relações capitalista de produção muito menos para 
discutir uma alternativa para além do capital.

Pensado a partir dessa ótica, a alternância se con-
figura como estratégia capitalista para os povos do campo, 
visando oferecer uma formação profissionalizante precária, 
mascarando as contradições sociais vigentes no campo bra-
sileiro: “para a burguesia a educação deve mediar a ade-
quação ao meio e não a transformação deste (TRINDADE, 
2010, p. 73). Desse modo, ao ser incorporada aos cursos or-
ganizados pelos Movimentos Sociais vinculados à Via Cam-
pesina em parceria com as IES, a Pedagogia da Alternân-
cia assume um caráter diferenciado, não apenas conceitual, 
como podemos observar no método pedagógico do ITERRA 
como Regime de Alternância, mas de posição e concepção 
político ideológica, visando a uma formação integral e com 
mais qualidade. As experiências com a alternância, imbrica-
das nesses movimentos sociais populares, parecem sinalizar 
para um novo projeto de sociedade e de educação. O nosso 
desafio é analisar as potencialidades e as limitações dessas 
experiências, no intuito de avançar na proposta, sem perder 
a qualidade nos processos de formação (RIBEIRO, 2008).
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Aspectos legais e conceituais

O Regime de Alternância é uma forma de organização 
curricular que prevê etapas presenciais denominadas Tempo 
Escola e etapas nos locais de origem dos educandos, Tempo 
Comunidade. Essas etapas são equivalentes aos semestres 
dos cursos regulares nas Instituições de Ensino Superior 
(IES). O Regime de Alternância tem diversos elementos 
em comum com a pedagogia da alternância, metodologia 
desenvolvida nas CFRs, porém,  diferem, principalmente, 
pelo caráter político ideológico que a alternância engendra ao 
se incorporar aos cursos dos Movimentos Sociais do Campo, 
tendo como referência aqueles organizados pelo Movimento 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

O Tempo Escola é organizado em diversos tempos 
educativos (realização de aulas, estudos, leituras, seminários, 
oficinas, atividades culturais e de recreação entre outros), com 
o intuito de possibilitar a vivência coletiva e o cumprimento das 
tarefas necessárias para realização das atividades neste período, 
além da preparação do Tempo Comunidade. 

Os tempos educativos visam contribuir no processo de 
organização (acento maior no tempo escola) e a auto
-organização dos educandos (acento maior no tempo 
comunidade). É um exercício de aprender a organizar o 
tempo pessoal e o tempo coletivo em relação às tarefas 
necessárias. É um meio para se garantir os fins que se 
deseja alcançar, levando-os a gerir interesses, estabelecer 
prioridades, assumir compromissos com responsabilida-
de. Pois educar o ser humano significa capacitá-lo para 
utilizar o seu tempo imediato (ITERRA, 2004, p. 23).

A incorporação de alguns tempos educativos no curso da 
LEdoC teve adaptações de acordo com a dinâmica de cada etapa, 
não seguindo uma linearidade. Dentre eles, podemos destacar: 
tempo aula, tempo auto-organização da turma, tempo oficina, 
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tempo formatura, tempo mística e tempo organização pessoal. 
Conforme Almeida e Antônio (2008, p. 28), Tempo Escola é um 
período presencial em que “os estudantes estão juntos na Univer-
sidade ou em outro local, onde se desenvolvem as aulas e orienta-
ções para trabalhos práticos nas comunidades de origem e para o 
desenvolvimento de todos os outros tempos educativos”.

Essa forma de organização advinda de processos 
construídos pelos movimentos Sociais, principalmente o MST, 
contribui com a formação no curso da LEdoC, para além da 
aquisição do conhecimento específico das disciplinas, agregando, 
de certa forma, uma leitura mais crítica a respeito do que é 
estudado, além de realizar uma ampliação/aproximação entre 
ciência e a realidade em que vive, questionando a finalidade 
social da ciência e da educação (UEM, 2012)59. 

Já, o Tempo Comunidade, é um programa no qual 
o educando continua seu processo de formação, executando 
o plano de trabalho que elaborou juntamente com os 
educadores e supervisores. 

 [...] é o tempo em que os estudantes estão em suas 
comunidades, desenvolvendo suas práticas, bem como 
outras atividades do Curso, de estudo e pesquisa. En-
tendemos esse tempo tanto para trabalhos individuais de 
cada estudante, como tempo reservado para os coletivos 
regionais, com acompanhamento de assessoria pedagó-
gica (ALMEIDA; ANTÔNIO, 2008, p. 28).

 Na LEdoC da UNICENTRO, as principais atividades 
desenvolvidas durante o Tempo Comunidade foram: levanta-
mento e estudo de situações vivenciadas na realidade da escola 
e da própria comunidade, trabalhos das disciplinas da área co-
mum e das áreas específicas, trabalhos do PIBID-Diversidade, 
estágios supervisionados e estudos complementares. Estruturan-
do o curso dessa forma, tem-se a pretensão de oportunizar uma 

59 Projeto pedagógico do curso de Pedagogia para Educadores do Campo, 
Universidade Estadual de Maringá, 2010.
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formação acadêmica articulando suas várias dimensões e, ao 
mesmo tempo, criar, nos educandos, a prática da organização 
coletiva e pessoal do estudo, da divisão de tarefas; desenvolver 
a dimensão da pesquisa por meio de sua atuação em sua comu-
nidade e em outros espaços pedagógicos (UEM, 2012).

Nas palavras de Molina e Sá,

Ao organizar metodologicamente o currículo por alter-
nância entre tempo escola e tempo comunidade, a pro-
posta curricular do curso objetiva integrar a atuação dos 
sujeitos educandos na construção do conhecimento ne-
cessário à sua formação de educadores, não apenas nos 
espaços formativos escolares, mas também nos tempos 
de produção da vida nas comunidades onde se encon-
tram as Escolas do Campo. [...] Esta metodologia de 
oferta intenciona também evitar que o ingresso de jovens 
e adultos na educação superior reforce a alternativa de 
deixar de viver no campo, bem como objetiva facilitar 
o acesso e a permanência no curso dos professores em 
exercício (2012, p. 468).

Além de garantir o acesso da população do Campo às 
IES, o Regime de Alternância pode contribuir para a desmistifica-
ção do paradigma: “quem mora no Campo não precisa estudar, 
ou, para estudar tem que ir embora para a cidade”. No entanto, 
há que se ter o cuidado para que a alternância não signifique 
uma desqualificação dos processos de formação de educado-
res ou de outros trabalhadores que pretendam atuar no Cam-
po. Também para que o Tempo Comunidade tenha o máximo 
de intencionalidade pedagógica, caso contrário corre-se o risco 
de aumentar a exploração desse trabalhador, ou seja, trabalha 
no Tempo Comunidade e nas férias, estuda no Tempo Escola. 
Portanto, é necessário que esses trabalhadores tenham garanti-
das, por meio de Políticas Públicas, condições necessárias para 
que desenvolvam um processo formativo de boa qualidade, com 
tempo adequado, sem ter sua atividade profissional prejudicada. 
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Conforme Michelotti (2012, p. 684), o Regime de Alter-
nância também busca romper com muitos aspectos, por exemplo,

[...] com uma visão fragmentada, comum em muitas ins-
tituições de ensino de Ciências Agrárias, na qual o tempo 
no campo é o tempo da prática e o tempo na universi-
dade, o da teoria. Ao contrário, busca-se, na alternância 
de tempos e espaços, tomar a realidade do campo como 
ponto de partida, identificando-a com base em diagnós-
ticos e diálogos, dos quais emergem as questões funda-
mentais para o estudo aprofundado ao longo do curso e 
para o confronto com a abstração teórica e com a expe-
rimentação laboratorial. 

A organização curricular pelo Regime de Alternância 
ainda conta com o respaldo legal de diversas legislações 
conquistadas na luta dos Povos do Campo pelo acesso a políticas 
públicas na área da Educação. Dentre elas são destacadas, as...

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Es-
colas do Campo (Doebec nº 1 e nº 2, de 2002 e 2008 
respectivamente), expedidas pela Câmara de Educa-
ção Básica (CEB), do Conselho Nacional de Educação 
(CNE); o parecer nº 1, de 2006, também expedido pela 
CEB, que reconhece os dias letivos da alternância; e, 
mais recentemente, o decreto nº 7.352, de 2010, que 
dispõe sobre a Política Nacional de Educação do Campo 
e sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma 
Agrária (Pronera) (MOLINA, 2012, p. 454).

Além disso, a alternância tem sua possibilidade 
assegurada pela Lei Federal 9394/96, artigo 23, na qual 

A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de perío-
dos de estudos, grupos não-seriados, com base na idade, 
na competência e em outros critérios, ou por forma diver-
sa de organização, sempre que o interesse do processo de 
aprendizagem assim o recomendar (BRASIL, 1996).
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Essa legalidade, dentre outros benefícios, permite que 
a metodologia do Regime de Alternância seja incorporado até 
mesmo nos cursos desenvolvidos em parceria com as IES, como 
ocorre na LEdoC da UNICENTRO.

Limites e avanços no Regime de alternância na 
Ledoc da UNICENTRO

A proposta de alternância no curso da LEdoC – 
UNICENTRO assume as características mais gerais dos projetos 
dos cursos de Licenciatura em Educação do Campo, Pedagogia 
da Terra60 e demais cursos de nível médio organizados na 
perspectiva da Educação do Campo, incorporando elementos 
das concepções originárias da alternância no Brasil e, por outro 
lado, trazendo aspectos inovadores por meio das experiências 
desenvolvidas pelos movimentos sociais em parceria com 
algumas IES. Como exemplo, os tempos educativos e a 
intencionalidade político-pedagógica desses processos.

Por tal característica, uma organização que planeje 
etapas presenciais (Tempo Escola, equivalente aos semestres 
nos cursos regulares) e (Tempo Comunidade) períodos nas 
comunidades de origem dos educandos, permite que haja uma 
relação intrínseca entre a formação acadêmica e formação 
junto à realidade das escolas de inserção dos educandos. 
Tendo claro, que a formação dos educadores não ocorre 
apenas no Tempo Escola e sim, em todos os espaços dos quais 
participam, estando esta condição diretamente relacionada à 
intencionalidade pedagógica de cada processo.

O Regime de Alternância no curso da LEdoC, englobou 
diversos tempos/espaços educativos, visando estabelecer 
uma relação dialética entre teoria-prática, enquanto elemento 
fundamental da leitura e apropriação dos conhecimentos 

60 Pedagogia da Terra é um curso de pedagogia específico para educadores que 
atuam nas Escolas do Campo, realizado pelos Movimentos Sociais do Campo em 
parceria com algumas Instituíções de Ensino Superior.
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necessários à interpretação e transformação da realidade 
objetiva. Esse movimento dinâmico e contínuo entre os tempos/
espaços Escola e Comunidade permitiu uma reflexão contínua 
sobre a práxis, em diversos momentos do curso.

Contudo, alguns limites se apresentaram, principalmen-
te, por se tratar de uma experiência nova na universidade, em 
que os sujeitos envolvidos não tinham experiência, ou formação 
suficiente para conseguir articular todas as dimensões propostas 
nesse curso, advindas das concepções da Educação do Campo. 
Dentre elas: a formação por área, conhecimento da realidade 
do Campo, planejamento e atuação interdisciplinar. Todos esses 
aspectos dificultaram a compreensão da necessidade-indissocia-
bilidade entre o Tempo Escola e o Tempo Comunidade por parte 
dos professores da universidade. Por outro lado, a organização 
curricular do Tempo Escola, em não prever os tempos educativos 
como carga horária do curso, atrapalhou o funcionamento dos 
mesmos, descaracterizando sua intencionalidade pedagógica. 

Na avaliação dos professores, durante uma das 
reuniões do colegiado, o Regime de Alternância é produtivo, 
principalmente por oportunizar uma sequência no trabalho, mas 
é exigente para professores e educandos, pois, ao final da etapa, 
os educandos já apresentavam certo cansaço (UNICENTRO, 
2010. ATA Nº 1). Parte desse cansaço se deve ao ritmo 
intenso e à quantidade de conteúdo visto pelos educandos, 
tendo em conta que cada área compreende quatro disciplinas 
específicas, além dos demais módulos da base comum. O fato 
que se configura como uma das principais problemáticas do 
Regime de Alternância no curso da LEdoC, é a falta de tempo. 
Por outro lado, exige mais dedicação dos professores e dos 
alunos, por conta da carga horária intensa, mas esta condição 
possibilita uma relação intensa entre professores e educandos, 
aspecto incomum em outros cursos. Isso permite que os sujeitos 
se conheçam melhor e, consequentemente, desenvolvam 
certa cumplicidade, fortalecendo o comprometimento com o 
processo de ambos os lados.
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Cabe ressaltar que as limitações aqui explicitadas 
foram amenizadas a partir do acúmulo de experiência durante 
o processo. A partir da terceira etapa do curso, com o auxílio 
do Programa de Iniciação à Docência (PIBID-Diversidade61), 
os educandos iniciaram sua inserção em escolas do campo, 
desenvolvendo uma determinada carga horária mensal, 
com atividades que proporcionaram uma aproximação mais 
intensa com as escolas, fortalecendo a relação entre Tempo 
Escola e Tempo Comunidade. Para o melhor desenvolvimento 
das atividades, alguns supervisores foram designados para 
realizar o acompanhamento do Tempo Comunidade, visando 
esclarecer dúvidas, auxiliar nos planejamento, orientar a 
análise dos dados coletados e encaminhar trabalhos de 
sínteses (relatórios) para a coordenação do curso. 

Outros fatos que fortaleceram esse vínculo, foram as 
visitas às comunidades camponesas, Faxinal, Assentamentos 
e outros eventos organizados pelos Movimentos Sociais como 
encontros, Seminários etc. Do mesmo modo, a disciplina 
Seminário Integrador foi um importante mediador na relação 
entre a Licenciatura e a Educação do Campo, problematizando 
questões como Área do Conhecimento, Movimentos Sociais do 
Campo, Questão Agrária no Brasil, entre outras. 

Considerações finais 

Este artigo, não tem a pretensão de esgotar o assunto, 
pois não contempla a vasta discussão que cerca o tema da 
alternância nos processos formativos. O que foi apresentado 
vem no sentido de reunir alguns elementos para abordagem 
mais clara desse conceito, visando esclarecer a diferença 
de concepção existente entre a Pedagogia da Alternância 
originária das CFRs e o Regime de Alternância incorporado 
ao método pedagógico que rege as diversas experiências de 

61  Programa nacional de auxílio a professores que estão no início de carreira, os quais 
desenvolvem uma carga horária de 30 horas mensais nas escolas cadastradas.
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formação na Educação do Campo. Também, apresentamos 
alguns aspectos legais e conceituais, destacando o Regime de 
Alternância não só como possibilidade de garantir acesso dos 
trabalhadores do campo ao ensino superior, mas também, 
como forma de organização que qualifique os processos de 
formação, garantindo a indissociabilidade entre a teoria e a 
prática, além da permanência no Campo.

 Acreditamos que a organização de um processo 
formativo, pela alternância, permite, aos sujeitos envolvidos, 
incorporar, em seu desenvolvimento, outras dimensões. Não 
apenas a obtenção da técnica, ou dos conhecimentos científicos, 
mas aspectos próprios da formação humana como a coletividade, 
a convivência, a solidariedade, troca de experiências etc, além do 
auto reconhecimento enquanto sujeito do Campo que necessita 
se organizar e lutar pelos seus direitos. 

Desse modo, a relação entre Tempo Escola e Tempo 
Comunidade proporciona, também, uma reflexão sobre a 
realidade vivida pela população do campo e a importância 
do acesso ao conhecimento para transformar essa realidade, 
compreendendo o estudo como uma ferramenta indispensável 
na luta da classe trabalhadora, pois, neste período histórico, 
as lutas sociais estão tomando outras proporções, e as 
organizações sociais necessitam se qualificar para não serem 
desarticuladas diante do cenário político.

Sobre a dinâmica do processo pedagógico do curso 
de Licenciatura em Educação do Campo, consideramos que 
o aprendizado mais importante se deu pelo choque entre os 
conhecimentos científicos e as contradições da realidade que se 
afloraram durante o Tempo Escola por conta dessa convivência 
coletiva; durante o Tempo Comunidade, pelos enfrentamentos e 
dificuldades na realização do estudo, na prática, principalmente 
no que se refere às disciplinas Prática de Ensino, Metodologia da 
Pesquisa e Organização do Trabalho Pedagógico, o que acreditamos 
ter sido fundamental no Processo de formação, no curso.
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CAPÍTULO 14

as contribuições do diagnóstico rural ParticiPativo 
na casa Familiar rural de PinHão

Adriana Cristina Müller62 
Dejani Inês Varnier63

Os sujeitos do campo vivenciam uma realidade 
diferenciada dos sujeitos urbanos, pois suas características 
são muito específicas, particulares e, em geral, estão ligadas 
à natureza e à relação que estabelecem com ela para viver. 
As escolas do campo e/ou que trabalham com esses sujeitos 
precisam considerar as suas especificidades no momento da 
escolha de um conteúdo e da metodologia para a produção de 
conhecimento, tendo como base o trabalho desenvolvido por 
esses alunos em seu dia a dia, reforçado pela concepção de que 
aprendemos nos diversos espaços sociais aos quais estamos 
submetidos, somos produto e produtor da realidade. Conforme 
Caldart (2012), os processos sociais que estabelecemos como 
sujeitos de nosso destino, portanto, nossa educação, vincula-
se com a cultura e com as relações estabelecidas por esta para 
afirmar-se como tal. Sendo assim, as escolas (sujeitos que nela 
atuam) precisam aproximar-se da realidade vivenciada pelos 
sujeitos do campo, fortalecendo o caráter formador da escola, 
sem desconsiderar a identidade de ambas as partes envolvidas.

Diante desse contexto, realizamos um estudo teórico 
das práticas metodológicas realizadas na Casa Familiar Rural de 
Pinhão e das técnicas utilizadas na realização de um Diagnóstico 

62 Graduanda do Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade 
Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO). Bolsista do Projeto PIBID/Diversidade.

63 Graduada em Ciências Biológicas – UNICENTRO. 
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Rural Participativo, buscando estabelecer relações e possíveis 
apontamentos para a utilização deste em escolas do campo. Para tal 
estudo, recoreu-se a teóricos que analisam a Educação do Campo, 
a Pedagogia da Alternância em seus aspectos metodológicos, bem 
como, estudo aprofundado do Diagnóstico Rural Participativo.

Este relato aborda a formação do Curso Técnico 
em Agroecologia, os instrumentos trabalhados durante 
os estudos dos jovens, buscando vinculá-los às técnicas 
apresentadas pelo Diagnóstico Rural Participativo e 
associados às discussões da Educação do Campo, visando 
refletir sobre as possibilidades de ele ser utilizado como 
metodologia de trabalho que integre disciplinas afins e/ou 
momentos de formação e trabalho que discutam e pautem 
temas direcionados à realidade dos educandos camponeses, 
no intuito de incentivar a permanência deles no campo. 

Conhecendo um pouco o Curso Técnico em 
Agroecologia da Casa Familiar Rural de Pinhão 
e o Diagnóstico Rural Participativo

Visando atender a uma demanda crescente de pessoas 
que buscam uma formação de base agroecológica, cujo sistema 
de produção respeita as dinâmicas dos ecossistemas e o modo 
de vida dos povos do campo, a CFRP passa a ofertar o Cur-
so Técnico em Agroecologia com uma concepção de formação 
técnica que articula trabalho, cultura, ciência e tecnologia com 
respeito ao ambiente, como princípios que devem transversalizar 
todo o desenvolvimento curricular aliados à formação integral. 

O Curso Técnico em Agroecologia proporciona, 
ao jovem egresso da formação básica, uma perspectiva 
de totalidade, na qual os conteúdos das disciplinas são 
contextualizados, conforme visão sistêmica do processo 
produtivo. Isso significa recuperar a importância de trabalhar com 
os jovens os fundamentos científicos – tecnológicos presentes 
nas disciplinas da Base Nacional Comum (Ensino Médio) de 
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forma integrada às disciplinas da Formação Específica, evitando 
a compartimentalização na construção do conhecimento. A 
proposta encaminha para uma formação em que a teoria e a 
prática possibilitem, aos jovens, compreenderem a realidade 
para além de sua aparência e que os conteúdos não têm fim em 
si mesmos porque se constituem em sínteses da apropriação 
histórica da realidade material e social pelo homem do campo.

O Curso se justifica, por um lado, devido a uma demanda 
estimulada por iniciativa dos próprios agricultores da região, 
hoje apoiados por organizações sociais e não governamentais, 
na busca de uma agricultura voltada para o Desenvolvimento 
Sustentável. Por outro lado, entende-se que o curso pode 
contribuir para um processo de conversão da agricultura 
convencional, para um sistema agroecológico com maior ênfase 
na produção de alimentos, estimulando, inclusive, o processo 
de agregação de valor aos produtos, a partir da intervenção na 
industrialização e comercialização da produção. 

Com a perspectiva de formação unidimensional e de 
garantia na continuidade dos estudos aos jovens do campo, 
surge a Pedagogia da Alternância em meio a um grupo de 
camponeses no interior da França que procuravam fomentar 
uma estratégia de escolarização capaz de manter os filhos 
vinculados à família e à propriedade camponesa. Dessa 
forma, surge como uma proposta pedagógica a alternância de 
estudos que se propõe como uma possibilidade de educação 
mobilizadora, capaz de incentivar os jovens a irem à escola, 
sem terem que deixar o campo e a família.

A pedagogia da alternância é a base de todas as ações de-
senvolvidas na Casa Familiar Rural, a qual fundamenta todo ensi-
no-aprendizagem em temas geradores de interesse dos educandos 
(jovens rurais). Esses temas estão relacionados ao curso Técnico 
em agroecologia, ordenado pelos alunos e suas famílias, de acordo 
com as realidades. Passam a ser, também, temas transversais.

Outro ponto importante é a articulação dos tempos e 
dos espaços da formação e todos os decorrentes intermediários 
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que devem estar em perfeita interação. Para Gimonet (1999), a 
formação em alternância requer uma organização, atividades e 
instrumentos pedagógicos específicos, para articular os tempos 
e espaços, a fim de associar e colocar em sinergia as dimensões 
profissionais e gerais, para otimizar as aprendizagens. 

Uma série de instrumentos ou práticas metodológicas 
passa a ser utilizada com o intuito de assegurar o sucesso do ensino 
aprendizagem, ou seja, processo de circuito formativo. Nesse 
sentido, identifica-se estreita relação entre as técnicas do DRP e 
as práticas pedagógicas utilizadas na CFRP, possibilitando traçar 
um paralelo entre ambos, no intuito de enriquecer os trabalhos 
a serem desenvolvidos com as famílias e com a comunidade, 
em busca de uma produção alternativa e sustentável. A CFRP, 
com a sua proposta de formação integral dos jovens, busca, 
no conhecimento construído e nas experiências acumuladas, a 
elaboração de um Plano de Formação que vai ao encontro das 
necessidades das pequenas propriedades camponesas. Com 
a elaboração do Plano de Formação faz-se o planejamento 
com a comunidade, apontando as especificidades e os anseios 
das famílias em relação ao desenvolvimento das propriedades 
camponesas. Nessa ocasião, são levantados os temas geradores 
que serão abordados no decorrer do período letivo pela equipe 
de profissionais e palestrantes das áreas afins. Constata-se que 
o Plano de Formação, somado aos instrumentos pedagógicos 
já mencionados e as técnicas do DRP são ferramentas 
metodológicas que levam à reflexão sobre os desafios e as 
potencialidades das propriedades camponesas.

Para que possamos compreender a relação entre os 
instrumentos da Pedagogia da Alternância utilizadas na CFRP 
e as técnicas do DRP, faz-se necessário ter conhecimento do 
que é um DRP e o objeto de estudo que este aborda. O DRP é 
um Diagnóstico Rural Participativo composto por um conjunto 
de técnicas e ferramentas que auxiliam as comunidades 
a desenvolverem seu próprio diagnóstico e um posterior 
autogerenciamento do planejamento e desenvolvimento. Os 
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participantes (comunidade, família, entre outros) dialogam 
entre si com o auxílio de um técnico, sobre seus problemas, 
dificuldades e possibilidades visando à solução dos limites 
(problemas) e ao desenvolvimento sustentável da propriedade 
e comunidade. Surge em um contexto de saturação de técnicas 
de levantamento de informações, que acumulavam papéis e 
informações os quais não eram possíveis de serem gerenciados 
posteriormente. O objetivo é o levantamento de dados 
primários in loco que provoquem a curiosidade, estimulando 
à discussão, levando o grupo à reflexão, sempre valorizando 
os conhecimentos e capacidades locais visando avançar na 
direção de melhorias da realidade. O DRP é realizado de 
forma grupal, possui enfoque interdisciplinar levantando 
informações qualitativas e quantitativas, informações estas 
que, após a sistematização, retornam para a comunidade para 
serem compartilhadas com todos. 

As técnicas são desenvolvidas de acordo com os níveis 
de participação e com a demanda levantada pelos sujeitos 
envolvidos. É composto pelas seguintes técnicas/ferramentas: 
observação participativa que consiste na convivência, durante um 
determinado tempo, em algumas tarefas cotidianas, observando e 
dialogando com o agricultor; entrevista semiestruturada composta 
por dez a quinze perguntas-chave previamente determinadas 
que, em um diálogo aberto, permitam ao entrevistado expressar-
se livremente; mapas e maquetes sevem de planejamento, 
discussão e análise de informações da propriedade, comunidade, 
recursos naturais, fluxo econômico, entre outros; travessia, 
realizada de forma linear em uma caminhada que percorre 
diversos espaços geográficos, observando as várias áreas de 
uso e os diferentes recursos, anotando-se os aspectos que mais 
chamaram atenção. Posteriormente, elabora-se um diagrama da 
travessia considerando problemas e potencialidades; calendários 
que analisam aspectos relacionados ao tempo, podendo estar 
relacionado ao calendário agrícola, atividades, aos ciclos 
agrícolas, entre outros; Diagramas, permitem analisar aspectos 
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complexos e inter-relacionados, relação causa-efeito (árvore de 
problemas), intensidade e importância das relações institucionais 
(diagrama de Venn), comerciais ou de produção (fluxograma de 
comércio e produção); Matrizes, comparam as diferentes opções 
para poder classificá-las, hierarquizá-las ou avaliá-las tomando 
por base critérios que permitem fazer comparações (Matriz de 
comercialização, camadas sociais, organização comunitária, 
priorização de problemas, hierarquização de problemas por 
pares, senário de alternativas); Análise de Gênero, vinculado à 
vida social da comunidade, divisão do trabalho e tomadas de 
decisões (rotina diária das atividades mulher/homem, uso do 
tempo, distribuição de tarefas entre mulher e homem, tomada 
de decisão, controle e acesso, movimentos. O DRP pode fazer 
uso de outras ferramentas mais tradicionais como: questionários, 
análise de dados secundários, fotos aéreas e de satélite devendo 
ser analisados adequadamente.

Mas e a relação DRP e CFR?

Entre as várias ferramentas utilizadas para a realização 
do Diagnóstico Rural Participativo destacamos algumas delas 
e buscamos traçar um paralelo entre eslas e os instrumentos 
(ferramentas) da Pedagogia da Alternância que são trabalhados 
na Casa Familiar Rural de Pinhão.

a) Entrevistas semiestruturadas: trata-se de uma 
entrevista elaborada com questões-chave pré-determinadas, 
que criem um ambiente aberto de diálogo e permitam a pessoa 
entrevistada se expressar livremente sem limitações. Na Casa 
Familiar Rural é realizado o Atendimento personalizado, no qual 
o estudante, no primeiro dia da alternância, dialoga com um 
monitor que se utiliza de questões para analisar o desempenho 
do jovem na propriedade e suas expectativas com relação à 
semana de estudos. Nesse momento, também, são esclarecidas 
dúvidas do jovem sobre as técnicas de produção e acontece o 
estreitamento das relações entre o monitor e o jovem.



227

b) Mapas e maquetes: são utilizados para o 
planejamento, para discussão e análise de informação visualizada. 
Essa técnica envolve a participação de todos, sendo usada para 
visualizar diferentes alternativas na solução de problemas. Em 
sala de aula, os jovens apresentam as potencialidades de suas 
propriedades elaborando uma síntese coletiva com as diferentes 
realidades. Outra forma de exposição das ideias é por meio 
de desenhos (croquis), representando as diferentes atividades 
desenvolvidas nas pequenas propriedades. Essa técnica envolve 
a participação de todos, sendo usada para visualizar diferentes 
alternativas para a solução de problemas.

c) Travessia: nesta técnica são obtidas informações 
sobre os diversos componentes dos recursos naturais, a vida 
econômica, as moradias, as características de solos, entre 
outros aspectos. Na CFRP são realizadas visitas de Estudos 
em pequenas propriedades camponesas do município. Nessa 
ocasião, os estudantes são preparados para fazerem às análises 
das atividades produtivas desenvolvidas, observarem os 
recursos naturais existentes, as instalações, as características da 
família, entre outros aspectos importantes que serão estudados 
e avaliados no retorno à Escola. As técnicas utilizadas são 
fundamentais para garantir que os jovens estudantes do Curso 
Técnico façam reflexões sobre as potencialidades e ameaças que 
dificultam o trabalho nas propriedades familiares. 

d) Plano de Estudo (PE) – é um instrumento orientador 
de descoberta. O Plano de Estudo é elaborado previamente e 
orienta a pesquisa sobre o Tema Gerador proposto. Ele permite 
aos jovens o cruzamento da informação que já possuem 
com as informações novas resultantes da pesquisa. Ele é um 
conjunto de questões (um roteiro) elaborado conjuntamente e 
que os educandos utilizam durante as semanas no meio sócio 
profissional para orientar sua pesquisa, junto com a família e a 
comunidade. É com base no Plano de Estudo que os educandos 
– mediados pelos monitores – realizam a colocação em comum 
e constroem os textos coletivos sobre o tema gerador no início 
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de cada alternância. É importante lembrar que o Plano de 
Estudo permite a cada jovem: - Informa-se, pesquisar (Olhar – 
Observar); - Analisar, refletir sobre sua realidade (por que, como, 
onde, quando, consequências); e - Expressar (suas descobertas 
e reflexões). O PE orienta o jovem a fazer a relação do tema 
gerador com a sua realidade e necessidade.

e) Caderno da realidade ou da propriedade: na 
prática, este instrumento funciona como um diário, no qual 
cada jovem registra os avanços, as descobertas, dificuldades e 
necessidades sobre suas experiências produtivas, suas pesquisas 
ou aprofundamento dos temas geradores. É um instrumento de 
registro, monitoramento e acompanhamento da formação. Recebe 
essa denominação por estar diretamente ligado ao processo de 
análise e interpretação da realidade ou de acompanhamento 
do desenvolvimento das experiências produtivas, iniciadas na 
propriedade. Considera-se, também, como um instrumento de 
gestão do conhecimento e do empreendimento iniciado.

f) Caderno didático: também compreendido como 
as fichas pedagógicas, este caderno orienta o processo de 
desenvolvimento dos temas geradores com as informações 
técnicas e científicas sobre o mesmo. Serve de base e 
fundamentação teórica para o desenvolvimento do Plano de 
Estudo. Geralmente, esse caderno é elaborado pela equipe 
técnico-pedagógica durante o planejamento das alternâncias 
ou definição do plano de formação de cada turma. Pode ser 
elaborado, também, a partir das necessidades manifestadas 
pelos jovens no decorrer do processo de formação. É um 
instrumento de ensino e aprendizagem, o que permite, inclusive, 
que os jovens contribuam na sua elaboração.

g) Caderno de acompanhamento da alternância: este 
é o instrumento de registro do que acontece durante as etapas 
de formação na CFR. É por meio dele que a família poderá 
acompanhar tudo o que acontece durante a alternância, inclusive 
as demandas de pesquisa e a articulação da teoria com a prática 
na propriedade. Cada jovem possui o seu caderno e, nele, 



229

registra o que de importante acontece na CFR, especialmente 
o que está relacionado à sua formação, ao desenvolvimento de 
pesquisa e às questões orientadoras do Plano de Estudo. Esse 
caderno também é analisado pelos monitores/ tutores quando 
das intervenções pedagógicas e profissionais individuais.

h) Projeto Profissional do Jovem (PPJ): também 
chamado de projeto de Vida, o projeto profissional é o plano 
de trabalho formalizado pelo jovem sobre a experiência 
produtiva que pretende desenvolver a partir de sua formação 
ou para onde ela será direcionada. Esse projeto é construído 
desde a entrada do jovem na CFR e vai sendo aperfeiçoado 
conforme o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos a 
ele relacionados. Entendido como projeto profissional, orienta 
o jovem a inserir-se no mercado de trabalho ou a gerenciar o 
seu trabalho para aquisição de renda. No ensino fundamental, o 
projeto profissionalizante (ou projeto de Vida) começa a ganhar 
forma, definindo-se os rumos que o jovem quer seguir. No ensino 
médio, ele orienta o estágio e a formação técnico-profissional, 
ou sócio profissional como é praticada atualmente.

i) Colocação em comum: é um momento não só 
de socialização da pesquisa, mas de troca de informações e 
experiências direcionadas para a formação dos jovens. Propõe-
se, entre outras técnicas: - apresentação oral de cada plano de 
estudo/ realidade de cada família; - discussão geral com todo 
o grupo; - trabalhos em grupos; - redação de um texto com a 
síntese das discussões que representam a realidade do grupo.

j) As intervenções externas: estes são momentos 
previstos para cada uma das alternâncias, abordando-se, de 
forma mais prática, ou técnica os temas geradores. É comum e 
importante garantir uma intervenção externa de qualidade, ou 
seja, estimular o envolvimento de especialistas a compartilharem 
suas experiências com os jovens da CFR. Essa qualidade da 
intervenção é garantida, também, pela experiência prática de 
quem compartilha as informações.
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k) Atividades retorno (experiências aplicações): 
essas atividades surgem como resultado de discussão e 
encaminhamentos do ou sobre o tema gerador e cumprem 
a finalidade de trazer elementos técnicos ou informações 
necessárias para a família ou para a comunidade sobre aquele 
tema em estudo ou sobre aquelas necessidades manifestadas 
quando da pesquisa para a resolução do plano de estudo. Esses 
momentos acontecem durante as duas semanas na família/ 
comunidade e servem, também, de estímulo para o maior 
envolvimento das outras famílias na discussão e resolução dos 
problemas próprios da comunidade.

l) Visitas às famílias e comunidades: com um cunho 
mais pedagógico, a visita às famílias também é uma técnica de 
avaliação do desempenho do jovem e do envolvimento dos 
familiares no processo de formação. Não se trata de uma visita 
técnica na propriedade, mas é um momento de coleta de dados para 
a atualização do diagnóstico sobre os aspectos social e humano da 
formação desenvolvida e sobre o engajamento do educando. Esse 
momento oportuniza a aproximação da equipe técnico-pedagógica 
com os pais e contribui para que a Tutoria tenha um efeito mais 
positivo, já que os monitores captam mais e novas informações 
sobre o desempenho na família e o envolvimento do jovem no 
meio comunitário (social). Quando há necessidade, a visita às 
famílias se transforma em momento de formação complementar, 
esclarecendo dúvidas e procedimentos sobre as atividades práticas 
na propriedade, ou ainda, podem-se trabalhar as deficiências de 
aprendizagem e interação social do jovem.

m) Estágio: cumpre uma finalidade mais técnica 
do aperfeiçoamento, da formação dos jovens, de forma 
individualizada ou compartilhada e já deve ser previsto no 
Plano de Formação, assim como estabelecidas as parceiras e 
convênios para garantir a continuidade da formação pela CFR.

n) Avaliação: durante as semanas de capacitação, 
ou mesmo durante a estada na propriedade com o 
acompanhamento dos técnicos e monitores, são desenvolvidas 
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atividades de avaliação, com objetivo de acompanhar e 
mensurar o desenvolvimento dos jovens e o conhecimento por 
eles construído a partir dos temas geradores e das experiências 
produtivas. Experimentações, produções textuais, exposição e 
argumentação, debates e soluções de questões propostas em 
esquemas ou formulários constituem-se como instrumentos e 
meios de avaliação da formação desenvolvida na CFR.

DRP é um processo de pesquisa e coleta de dados em 
que pesquisador e pesquisado decidem quais e como coletar as 
informações. Ao se trabalhar essa metodologia nas escolas do 
campo, estabelece-se relação com o cotidiano dos educandos, 
em um debate direto sobre produção e desenvolvimento 
sustentável, fomentando e incentivando a permanência destes 
no campo. O camponês é proprietário dos meios de produção; 
em sua unidade produtiva, é dono do trabalho braçal e intelectual 
e, beneficiado com o fruto de seu trabalho. A autonomia 
camponesa, a valorização dos conhecimentos, da cultura 
possibilita estabelecer novas relações de produção tendo por 
base a agroecologia. A valorização dos princípios e dos valores 
camponeses é possível de se trabalhar em uma abordagem do 
DRP, bem como, o desenvolvimento significativo do agronegócio 
com consequências desastrosas para os camponeses, baixa 
resistência, renda e acesso ao crédito limitado, êxodo rural, perda 
da biodiversidade e da cultura, diminuição dos recursos naturais, 
altamente explorados para o desenvolvimento tecnológico, ou 
seja, temas ligados diretamente ao cotidiano do educando. 

A vinculação dos conteúdos a serem trabalhados nas 
escolas do campo, a realidade peculiar destes sujeitos que 
possuem uma cultura diferenciada são pautados pelas Diretrizes 
Curriculares da Educação do Campo (SEED, 2006. p. 27)

Há uma produção cultural no campo que deve se fazer 
presente na escola. Os conhecimentos desses povos 
precisam ser levados em consideração, constituindo ponto 
de partida das práticas pedagógicas nas escolas do campo.
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[...] Nesse aspecto, a escola deve realizar uma 
interpretação da realidade que considere as relações 
mediadas pelo trabalho no campo, como produção 
material e cultural da existência humana. A partir 
dessa perspectiva, deve construir conhecimentos que 
promovam novas relações de trabalho e de vida para 
os povos do campo.

Os povos do campo foram (e são) historicamente 
desconsiderados em seus conhecimentos nas diversas disciplinas,  
pois os conteúdos são geralmente desvinculados, desconectados 
de sua realidade. A escola, de acordo com Diretrizes Curriculares 
da Educação do Campo (2006, p. 25) é considerada local de 
apropriação de conhecimento científico construído historicamente 
pela humanidade e espaço de desenvolvimento de novos 
conhecimentos relacionados ao mundo da ciência e ao mundo 
cotidiano. Portanto a perspectiva de trabalho dos educadores 
deve ser a construção de conhecimentos que possibilitem novas 
ralações de trabalho e de vida para os povos do campo. Diante 
disso, visando uma efetiva valorização da cultura dos povos 
do campo na escola, o DRP, ao se associar, em um trabalho 
integrado, engajado e continuo entre as diversas disciplinas da 
base comum, apresenta-se como uma alternativa metodológica 
de trabalho nessas escolas, pois este é um processo dinâmico de 
pesquisa, no qual o educador, conjuntamente com os educandos, 
torna-se pesquisador, saindo de seu posto de detentor de todo o 
conhecimento disciplinar, passando a dialogar com os diversos 
conhecimentos e saberes, que envolvam situações da realidade 
do campo cujas soluções são interpretadas na linguagem usual 
desses povos. Por esse motivo, esta se torna uma atividade mais 
atrativa devido ter a realidade como referência, e na qual os 
educandos são convidados a participar de forma reflexiva em 
todas as fases da aprendizagem, desde o recolhimento dos dados 
ao processamento (elaboração e resolução de problemas), bem 
como, análise dos resultados finais, percebendo as potencialidades 
existentes ao seu redor. A adequação de todos os conteúdos a 
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serem trabalhados nas escolas do campo à realidade peculiar 
vivida por esses sujeitos é respaldada pela LDB nº 9394/96, 
nos artigos 26 e 28, afirmando a necessidade de adequação 
dos conteúdos, currículo, calendário escolar à realidade do 
campo, região, entre outros. A formulação de um planejamento 
diferenciado que vá além dos manuais didáticos constitui-se um 
desafio e exige maior engajamento e domínio dos conteúdos por 
parte do educador. A pesquisa e a investigação realizada pelo 
educando exige comprometimento e responsabilidade diante da 
investigação sobre a veracidade dos fatos a serem explorados.

Quando se leve em consideração o “para quê ensinar 
determinado conteúdo”, tomam-se como referência situações 
reais que o educando irá enfrentar no seu dia a dia após terminar 
o ensino médio. Nesse sentido, o DRP ganha respaldo, pois 
aborda pontos como motivação, facilitação da aprendizagem, 
desenvolvimento de habilidades gerais de exploração e 
compressão do papel sociocultural dos sujeitos do campo. As 
ferramentas abordadas pelo DRP e os instrumentos utilizados 
pela CFRP possibilitam a reflexão de algo a ser compreendido, 
expressa de alguma maneira (texto, representação gráfica, 
entre outros), estabelecem relações com o mundo ao redor, 
oportunizando, assim, a compreensão de determinada forma de 
representação e interpretação da realidade.

Considerações finais 

O DRP está diretamente vinculado às discussões da 
realidade no campo, uma abordagem técnica diferenciada 
que leva em consideração os saberes do camponês, visando à 
superação da sociedade exploradora. A CFR realiza um trabalho 
de formação técnica que valoriza o conhecimento local, a 
realidade e especificidades sendo importante que, também as 
escolas do campo realizem um trabalho similar, motivando a 
permanência dos jovens no campo.
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Como anteriormente colocado, o DRP possibilita um 
trabalho interdisciplinar vinculado às disciplinas da matriz 
curricular da base comum, a partir de um estudo aprofundado 
das potencialidades e um engajamento pleno de todos os sujeitos 
envolvidos. Materializa-se em uma perspectiva de produção de 
conhecimento, ao mesmo tempo em que intervém na situação 
real vivida pelo educando e família/comunidade, considerando 
os saberes empíricos, populares e científicos. Nessa perspectiva, 
a superação da visão pessimista do diagnóstico e assistência 
técnica de mão única, único saber, resposta já elaborada, o DRP 
se torna uma ferramenta de trabalho de base com horizonte na 
permanência dos jovens camponeses no campo, em um diálogo 
horizontal entre os sujeitos envolvidos, por meio da reflexão e 
comprovação das possibilidades de desenvolvimento no campo. 
Este método vai para além da assistência técnica, buscando 
promover ações concretas na produção agrícola, compreendido 
por todos os envolvidos, educadores, jovens e família.
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