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INTRODUÇÃO
A produção aqui apresentada é resultado do trabalho
de educadores (as) da Licenciatura em Educação do Campo, da

Universidade Estadual do Centro- Oeste do Paraná, que foi criada a
partir do Edital 02 de 23/04/2008 - Chamada pública para seleção
de projetos de instituições públicas de ensino superior para o
Procampo, da Secad/MEC e das necessidades das comunidades dos
municípios de Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Candói, Porto
Barreiro e Rio Bonito do Iguaçu e outros Municípios do Paraná. O
curso foi organizado com o objetivo de formar e habilitar educadores/
as que tinham identidade com o campo, com atuação em escolas
do campo e/ou agricultores pertencentes aos Movimentos Sociais
ligados a terra, para que possam atuar nas escolas do campo, a fim de
romper com a distância que existe entre o conteúdo e a forma escolar
e a realidade social na qual tais escolas estão inseridas.
O curso foi marcado por características diferentes do
que em geral têm as demais licenciaturas da referida instituição.
Podemos destacar a forma de organização do tempo, planejado
em Regime de Alternância, ou seja, os educandos alternavam suas
atividades entre o tempo universidade, de estudos orientados pelos
educadores das disciplinas, com carga horária total presencial
e o tempo comunidade, quando retornavam a sua comunidade.
Nesse tempo tiveram uma inserção intensa nas escolas campo de
estágio e realizaram os trabalhos complementares das disciplinas
ofertadas no tempo universidade.
Outra característica do curso foi a experiência de se trabalhar por área do conhecimento. Apesar dos limites do trabalho realizado nesse sentido, alguns resultados foram importantes,
como no caso de estabelecer, a partir da realidade, conexões com
os campos específicos do conhecimento para compreendê-la de
forma mais ampla e profunda, na perspectiva da totalidade. Essas
características provocaram vivências no interior da Universidade
bastante significativas, pois, exigiram a ruptura na forma de organização vigente, aproximando educadores de diferentes departamentos, de diferentes áreas do conhecimento.

Alguns princípios orientaram as ações realizadas
no decorrer do processo de formação. O primeiro, de caráter
epistemológico, segundo o qual consideramos o conhecimento
como construção sócio-histórico-cultural, ou seja, compreendemos
que, para realizar o trabalho, o homem criou vários instrumentos e
várias formas de fazê-lo e produziu o conhecimento necessário para
sobreviver. Assim, se ele é produto do trabalho humano, precisa
ser socializado a todos seres humanos e isso acontece por meio da
educação, que é entendida como processo de socialização do que
a sociedade já produziu, portanto, mediadora entre a sociedade e
a “pessoa”. As questões da educação são engendradas nas relações
que os homens estabelecem ao produzir sua existência. A educação,
portanto, não é neutra, é política; não é deslocada do contexto, é
processo situado social e historicamente.
A partir dessa compreensão definimos o segundo princípio
que foi estabelecer a relação dialética entre teoria e prática, ou
seja, a partir dos conteúdos formais propiciar uma reflexão sobre a
realidade próxima e ampla, contribuindo para instrumentalizar os
sujeitos para intervirem significativamente sobre ela. Para que isso
acontecesse, foi necessário ter, como processo central do trabalho
pedagógico, a pesquisa que passou a ser condição para a investigação
que foi do particular ao universal, do específico ao geral.
Se uma das principais preocupações foi a realidade,
e essa é composta de pessoas, faz-se necessário igualmente ter
como princípio, também, a consideração em relação às diferenças
étnicas, de classe, de gênero e as necessidades especiais de cada
sujeito, sejam elas de caráter físico, mental e outros. Nesse sentido,
nasceu o terceiro e talvez mais importante princípio que se refere
ao aspecto político classista da educação, explicitando-se a opção
pela população do campo na perspectiva de desvelar a sociedade de
classes e tornar a educação um instrumento importante na luta para
a superação das desigualdades.

A partir desses princípios houve um esforço intenso
no sentido de exercitar práticas de reflexão, de sistematização do
conhecimento e de auto-organização. Os textos aqui apresentados
expressam parte desse processo. Também explicitam o esforço de
construir um planejamento por área para um estágio por área no
Ensino Fundamental, que foi organizado no sentido de se trabalhar
integradamente as disciplinas de uma mesma área do conhecimento.
As escolas ainda têm o currículo organizado de forma
disciplinar e bastante fragmentada e isso, dentre outros motivos,
dificultou o avanço na proposta de se trabalhar na área do
conhecimento. Mesmo assim, podemos perceber nos textos
apresentados o esforço de, ao mesmo tempo, trazer questões da
realidade que, para serem compreendidas, exigem a apropriação de
conteúdos de diferentes campos do conhecimento. Se a realidade
é uma totalidade e se as disciplinas são olhares específicos para
ela, o esforço de compreendê-la nas suas múltiplas dimensões,
por meio de campos específicos do conhecimento, contribui
significativamente para nos aproximarmos da compreensão dessa
totalidade. Isso tem implicações na vida, pois o conhecimento
amplo e profundo da realidade pode ser instrumento no processo
de luta pela vida e por outra forma de sociabilidade.
O Estágio Curricular Supervisionado foi organizado de
acordo com o Regulamento que normatiza os Estágios Curriculares
dos Cursos de Graduação da Unicentro, RESOLUÇÃO Nº055/2008CEPE/UNICENTRO. É o instrumento que permite ao acadêmico,
futuro professor, construir as bases da sua formação profissional,
devendo possibilitar a articulação entre a teoria, a prática e a
pesquisa, bem como estabelecer a relação entre as disciplinas de cada
área do conhecimento, numa perspectiva que considere as questões
educacionais presentes no contexto escolar do campo.
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Observando a especificidade do regime de alternância que
orienta a proposta do curso, os estágios foram realizados no Tempo
Comunidade, totalizando 400 horas.
Os estágios, dos quais tratam os capítulos a seguir, foram
desenvolvidos em dupla ou individualmente, nos anos finais do
Ensino Fundamental, em escolas do campo, contemplando horas de
observação participativa e regência, participação no seminário de
estágio, bem como elaboração do Projeto de estágio e Relatório final.
Para o curso, os objetivos do Estágio Curricular
Supervisionado foram: vivenciar a prática pedagógica nos anos
finais do Ensino Fundamental, articulando conteúdos e métodos no
trabalho por área do conhecimento; planejar a prática pedagógica
por área do conhecimento com base num diagnóstico da realidade
dos estudantes; estruturar o plano de ensino por área; experimentar
métodos, técnicas, práticas de ensino, avaliação, pesquisa e
planejamento; retomar os conteúdos aprendidos no curso para
atuar na docência; registrar as reflexões cotidianas articulando os
conhecimentos da área de conhecimento, educação do campo e
a escola; produzir o relato da experiência no grupo; participar do
Seminário de Estágio.
O estágio supervisionado, enquanto elemento articulador
na formação do licenciado, por área do conhecimento, consistiu
em planejar a intervenção na realidade da escola, especificamente
na sala de aula e demais espaços educativos da escola do campo, na
perspectiva da práxis estudada- experimentada-discutida no curso.
Este livro reúne, coleciona e expressa a produção científica,
pedagógica e cultural, sempre política, da Universidade Estadual
do Centro- Oeste (Unicentro), Coordenação do laboratório da
Educação do Campo, vinculada ao Departamento de Pedagogia,
campus de Guarapuava. Ela assume com simbologia, identidade,
11

mística e luta, desde a universidade à 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 livro, escrito a muitas mãos, pretendendo-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, visando formar-se professor-educador-docente,
profissão e militância.
O livro é composto de três partes. Na primeira, apresentamos
o curso de licenciatura em Educação do Campo, explicitando como o
mesmo foi instituído e o que o caracteriza, bem como as dificuldades
e avanços vivenciados no processo de sua implementação. Na
segunda parte, composta de sete capítulos, são apresentadas registros,
reflexões, inquietações dos educandos da área da ciência da natureza
e matemática, do referido curso, resultado das práticas vivencíadas
durante a primeira etapa do Estágio, realizado em escolas do campo.
Na terceira parte, composta de cinco capítulos, da mesma forma são
apresentadas as produções dos educandos na área de linguagens,
do mesmo curso. Expressam, portanto, não só constatações sobre o
já existente, mas as potencialidades e necessidades que podem ser
motivadoras de rupturas com o atual estado de coisas da escola.
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Parte I

Apresentação do curso de
licenciatura em educação do
campo - Unicentro

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE DO
PARANÁ
Apontamentos sobre o vivido na turma “Campo em
Movimento”
Marcos Gehrke1
Marlene Lucia Siebert Sapelli2
Valdirene Manduca de Moraes3
Estudar, praticar, buscar conhecimento
são passos pra vitória do campo em
movimento.
(Palavras de ordem da turma – Campo
em Movimento)

Como os relatos e reflexões apresentados neste livro são
produções de educandos da licenciatura em Educação do Campo,
consideramos importante, neste primeiro capítulo, apresentar
elementos para que o leitor compreenda como o mesmo foi instituído
e o que o caracteriza, bem como as dificuldades e avanços vivenciados
no processo de sua implementação.
Por muito tempo o olhar para os sujeitos da classe trabalhadora do campo era baseado no preconceito do “inferior”, portanto, a
eles bastava uma escolaridade básica, pouco acesso ao conhecimento
mais amplo e mais complexo da realidade. A partir da Constituição
1

Docente do Departamento de Pedagogia da Unicentro e da licenciatura em
Educação do Campo, Guarapuava/PR, Doutor em Educação pelo PPGE da
Universidade Federal do Paraná.

2

Docente do Departamento de Pedagogia da Unicentro e da licenciatura em
Educação do Campo, Guarapuava/PR, Doutora em Educação pela Universidade
Federal de Santa Catarina.

3

Docente do Departamento de Pedagogia da Unicentro e da licenciatura em
Educação do Campo, Guarapuava/PR, Doutoranda em Educação pela Universidade Tuiuiti, Paraná.

Brasileira de 19884 e da LDB 9394/965 um grande movimento em
defesa do acesso ao Ensino fundamental, como direito de todos, foi
articulado. Porém, não era suficiente. Por isso, na II Conferência Nacional Por Uma Educação do Campo, que aconteceu de 2 a 6 de agosto de 2004, em Luziânia (GO), estabeleceram-se como metas: universalizar o acesso à Educação Básica de qualidade para a população
que trabalha e vive no campo; ampliar o acesso à educação superior;
valorizar e formar educadores(as) do campo; respeitar a especificidade da educação do campo e a diversidade de seus sujeitos6. A partir
daí, potencializou-se a luta pelo acesso ao Ensino Superior e os movimentos sociais do campo apresentaram demandas de diversos cursos
para as Universidades e para o próprio MEC.
O curso de licenciatura em educação do campo da
Unicentro foi resultado de discussão e ação conjunta entre a
Unicentro, representantes de cinco municípios (Laranjeiras do
Sul, Nova Laranjeiras, Candói, Porto Barreiro e Rio Bonito do
Iguaçu), três movimentos sociais: Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra -MST, Movimento dos Atingidos por Barragens
- MAB e Movimentos dos Pequenos Agricultores -MPA, Ceagro e
Articulação Centro-Oeste de Educação do Campo, feitas a partir do
edital número 2, de 23/04/2008/PROCAMPO/MEC. O curso iniciou
suas atividades, em regime de alternância, em 2010, com previsão de
conclusão para 2013.

4

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil Brasília, DF, Senado, 1998.

5

BRASIL. Senado Federal. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional:
9394/96. Brasília: 1996.

6

Consultar Declaração da II Conferência Nacional Por Uma Educação Básica
do Campo, 2004.
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A aprovação do curso e a organização
curricular
O curso apresentava uma organização curricular que previa
a formação de educadores para atuar nos anos finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio, tendo 3272 horas, das quais 400
horas eram de Estágio Supervisionado, e 200 horas para atividades
complementares, sendo a carga horária das disciplinas totalmente
presencial. Além disso, os educandos realizavam atividades teóricopráticas, semanalmente, junto a escolas do campo, por meio do
Pibid/Diversidade, contando com bolsa-auxílio (CAPES), com
acompanhamento de educadores/supervisores das escolas em questão
e de coordenadores da Universidade. Essas atividades possibilitavam
maior vínculo entre a Universidade e as escolas de Educação Básica,
bem como do educando com a prática pedagógica das escolas, mais
especificamente da sua área de atuação (PARANÁ, 2009).
O curso estava organizado em oito etapas e a carga horária
era dividida entre disciplinas de formação pedagógica geral e
específica. Optou-se pela formação em duas áreas do conhecimento:
Linguagens e Códigos e Ciências da Natureza e Matemática. Os
educandos fizeram a opção pela área após seminário realizado na
primeira etapa do curso.
O trâmite de aprovação do curso, nas instâncias internas
da Universidade, foi moroso e dificultado por vários fatores, dentre
eles a falta de entendimento dos conselheiros sobre a necessidade
de se ofertar um curso em regime de alternância; da própria
formação por área que, aos olhos de alguns deles, era uma afronta
à formação disciplinar feita em quatro anos; da educação do campo
que representava uma novidade, especialmente ao estar relacionada
aos movimentos sociais da classe trabalhadora organizada no
campo, o que incomodava alguns conselheiros. Esses não foram os
motivos apresentados para a não aprovação do curso. No processo,
várias exigências foram feitas, inclusive a reestruturação da matriz
19

curricular no sentido de indicar que a parte específica de formação
na área iniciasse já na segunda etapa, o que trouxe benefício à
formação; a garantia de pagamento dos educadores por parte do
governo estadual, o que foi conseguido junto à SETI7. Essas exigências
foram pertinentes, pois entendemos que contribuíram para o avanço
do curso, mas quando estavam resolvidas, mesmo assim havia um
impasse entre os conselheiros para a aprovação do curso. Houve
resistência por parte de alguns e o processo demorou nove meses
para ser finalizado e só o foi quando a verba estava depositada na
conta da Universidade, restando dizer se iriam aprovar a proposta e
aproveitar o recurso ou se iam devolvê-lo ao Estado. Esse foi um fator
decisivo diante do impasse e favoreceu a aprovação da proposta, mas
não indica que houve aprovação de fato da existência do curso na
Universidade. Depois de aprovado, foi assumido pela Reitoria, que
tem apoiado as ações necessárias para garantir a consolidação do
processo com qualidade.
Estando pronta e aprovada a proposta, deu-se início ao
processo de seleção dos candidatos para o curso. Optou-se pela
realização de um vestibular especial com prova de redação com
temáticas relacionadas às questões do campo. Houve a inscrição
de mais de 400 candidatos, dos quais 60 foram selecionados. Esta
grande procura expressava uma demanda ainda não considerada
e não atendida pela universidade.
A turma, inicialmente, era composta8 por uma maioria de
jovens com menos de 25 anos e do sexo feminino, em torno de 70%.
A escolarização no ensino médio ficou entre a formação geral (47%)
e o magistério (32%), apenas 17% fizeram curso profissionalizante
em outras áreas e 3% em agroecologia. O trabalho era uma realidade
na vida desses jovens, pois 20% deles declaram ter ingressado no
mercado de trabalho antes de completar 14 anos, 31% manifestam que
7

SETI. Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

8

Dados coletados pela professora Angela Maria Hidalgo do Departamento de
Pedagogia da Unicentro.
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começaram a trabalhar entre 14 e 18 anos e 24% após completarem
18 anos. A renda familiar é baixa, pois 93% tem renda familiar entre
um e três salários mínimos. A grande maioria 90% reside na zona
rural; destes, 30% em assentamentos e 5,4% em acampamentos e
apenas 10% na zona urbana. Quando indagados acerca dos motivos
da escolha do curso em questão, de resposta induzida, 43% assinalam
que, apesar de não atuar em movimentos sociais, desejam trabalhar
em escolas do campo, 25% por atuação nos movimentos sociais e o
desejo de trabalhar em escolas do campo e 31% respondem que, para
trabalhar com educação, mesmo que sem vínculo com o campo.
O curso foi oferecido em regime de alternância que é a combinação entre o tempo-universidade e o tempo-comunidade, ou seja,
entre os períodos nos quais os educandos ficam alojados para frequentar as aulas (que são trabalhadas nos períodos da manhã, tarde
e noite, de forma bastante intensa, por se tratar de curso totalmente
presencial) e os períodos em que voltam as suas comunidades para
realizar trabalhos teórico-práticos referentes às disciplinas trabalhadas. Essa forma de organização do tempo permitiu aos educandos
que moram em localidades muito distantes frequentar as aulas. Se
tivessem que enfrentar a frequência diária na universidade, as distâncias os impediriam de chegar até ela, impossibilitando-os de cursar o
Ensino Superior. Isso parece solução, mas tem um caráter de contradição. Segundo Trindade (2010) essa forma de organização do tempo
escolar foi criada na França, no período entre guerras (1935), para
fazer reviver o campesinato “por meio das casas familiares rurais,
da agricultura familiar, da volta à vida pura e simples do campo e da
profissionalização dos agricultores” (p.28). O autor a considera como
“experiência que tenta articular trabalho e educação num contexto
socioeconômico e político em movimento e com profundas transformações” (p.29). Apesar de considerar a pedagogia da alternância
uma alternativa no limite do próprio capital, o autor reconhece sua
importância. Em 1969, essa experiência foi trazida para o Brasil, justamente no período em que havia predomínio da atividade indus21

trial sobre a agrícola e “consolidação do processo de globalização, e
o acirramento do conflito na relação entre capital e trabalho, tanto
na cidade, quanto no campo” (p. 33). O autor também lembra que a
experiência foi trazida, curiosamente, para o Brasil, logo após a promulgação do Ato Institucional número 5 (AI 5), de 13 dezembro de
1968, que colocava em recesso, por tempo indeterminado, o Congresso Nacional e as assembleias estaduais, podendo o governo da
ditadura cassar mandatos, legislar por decreto e outros atos. Diante
desse quadro, o autor considera “que a implantação da primeira experiência em Pedagogia da alternância no Brasil com a criação da
primeira Escola Família Agrícola (EFA), no Estado do Espírito Santo” (p. 38), deve ser analisada no contexto de criação de alternativas
que não contrariassem os interesses do capital.
Entendendo tais contradições e considerando-as, percebemos, no caso da licenciatura, que a experiência contém positividade
e negatividade. Positividade no sentido de possibilitar o acesso à Universidade, mas negatividade no sentido de se trabalhar o conteúdo
das disciplinas de forma muito compacta, dificultando aos educandos a sua assimilação. Por outro lado, a convivência entre educandos
e entre educandos e educadores diariamente favorece a criação de um
vínculo importante para exercitar a vivência coletiva, a auto-organização dos estudantes e o auxílio mútuo no processo de aprendizagem.
Quando o projeto foi elaborado, definiu-se que o curso seria
itinerante, portanto, as atividades foram realizadas em diferentes
municípios, em etapas. Nas três primeiras etapas, o curso foi realizado
em Laranjeiras do Sul/PR, no Seminário dos Xaverianos, havendo,
portanto, o deslocamento da coordenação e dos educadores. Também
houve o deslocamento de materiais necessários para a realização das
atividades, não comprometendo a qualidade do curso. Na avaliação
dos educadores (as), as etapas seguintes teriam outras necessidades e
seria necessário acessar a estrutura da Universidade em Guarapuava,
para atendê-las. Na sequência , o curso foi realizado em Guarapuava/
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PR9 para que os educandos (as) pudessem usufruir mais da estrutura
da Universidade (laboratórios, quadra de esporte, biblioteca e outros)
e pudessem conviver com os demais educandos (as). Isso deu mais
visibilidade ao curso na Universidade e agregou a ele maior qualidade.
Avaliamos positivamente essa mudança de local, pois possibilitou
maior integração da turma com o contexto da Universidade e entre
os educadores, qualificando o processo educativo.
O curso foi interrompido quando a quarta etapa aconteceria,
em decorrência do não envio de verbas pelo FNDE/MEC. Os
estudantes ficaram sem aulas, de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012, o
que acarretou prejuízos ao curso e explicitou a falta de entendimento
de alguns órgãos sobre a seriedade necessária em relação às políticas
públicas de educação para os sujeitos do campo. O que possibilitou
a continuidade do curso, em 2012, foi a participação em Edital da
CAPES para realizar o PIBID/DIVERSIDADE. Esse projeto, por
atribuir bolsas aos estudantes, também contribuiu para diminuir a
evasão do curso. Para dar prosseguimento ao curso, foi necessária
uma reorganização da matriz curricular para se garantir o seu
término nos quatro anos previstos.
Na sexta etapa, em 201210, durante o tempo-comunidade,
foram iniciados os estágios supervisionados, uma experiência signi9

Quando o curso passou a ser ministrado em Guarapuava, os estudantes ficaram
hospedados na Fundação RURECO – Fundação para o Desenvolvimento
Econômico Rural da Região Centro Oeste do Paraná, local que compreende
espaços para alojamento, bem como salas de aula e área para prática de esportes e
lazer. No tempo em que as aulas eram realizadas na RURECO, os professores (as)
deslocavam-se até o local; quando as disciplinas exigiam o uso dos laboratórios,
os educandos (as) se deslocavam até os campi da universidade. Para possibilitar
maior interação entre os educandos (as) da LEdoC e os demais educandos da
Universidade, foram planejadas atividades culturais (místicas), que foram
realizadas no início do ano letivo regular, bem como a confecção de banners e
folders informativos e a publicação do Jornal da Educação do Campo.

10 Em 2013, aconteceram as duas etapas finais do curso e foram feitos alguns
encaminhamentos, dos quais destacamos: a organização de um livro que
sistematiza as práticas desenvolvidas nas escolas durante a realização do
PIBID/DIVERSIDADE, outro livro que trata das atividades realizadas no
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ficativa, tanto para os educandos (as), como para os professores (as)
supervisores (as) que acompanharam essas atividades. O momento
dos estágios foi de grande importância para avaliarmos a articulação das atividades realizadas no tempo-universidade e no tempo-comunidade, considerando que o estágio foi a primeira experiência de
docência para a maioria dos educandos (as), bem como os limites da
relação entre a teoria e a prática pedagógica.
Houve no currículo uma disciplina - Seminário Integrador como articuladora e como momento de retomada de questões centrais
para o curso: o conhecimento na perspectiva da totalidade, a formação
política e a luta social. Os seminários integradores ocorreram em
todas as etapas do curso. Num primeiro momento o seminário
integrador trouxe as discussões sobre o contexto da educação no/
do campo, apresentando-se diferentes experiências feitas (da Casa
Familiar Rural, em escola da rede estadual e no interior da Secretaria
de Estado da Educação), com o objetivo de ampliar o entendimento
dos educandos (as) sobre as questões, especialmente, no que se refere
à definição de políticas públicas para garantir a universalização da
escolarização no campo e de se atender à especificidade do mesmo.
No segundo Seminário Integrador, foram discutidas as perspectivas
pedagógicas de vários autores da Educação, com o objetivo de
problematizar a vinculação do projeto educacional com o projeto
societário. No seminário integrador III, houve um amplo debate
sobre a perspectiva de educação no contexto dos movimentos
sociais e sindicatos da classe trabalhadora no campo. No seminário
integrador IV, foi discutida a questão fundiária, justamente, para
demarcar o posicionamento político da classe trabalhadora em
Estágio Curricular Supervisionado; e as orientações finais para a elaboração
do TCC. A produção do material descrito efetiva o trabalho realizado tanto
pelos educandos como pelos docentes envolvidos no processo de idealização
e execução do curso, permitindo, assim, a disseminação dos conhecimentos
produzidos pela turma e sua contribuição para reflexões acerca do debate
pela superação do modelo de formação existente e a possibilidade de cursos
estruturados a partir das áreas de conhecimento (ANTUNES; ROCHA, 2009).
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relação à educação do campo. No seminário integrador V, a partir das
dificuldades vivenciadas no curso, houve uma discussão forte sobre
a formação por área e foi feito um exercício com os conteúdos das
disciplinas de cada área, buscando a interdisciplinaridade a partir de
questões significativas da realidade. Como a questão da área ganhou
centralidade nos debates, os seminários VI, VII e VIII também
foram destinados a esse debate, buscando promover reflexões no que
se refere aos estágios e ao planejamento.

A pesquisa como espaço de produção e
circulação do conhecimento
Neste curso, a pesquisa se colocou como elemento
constitutivo na formação dos (as) militantes-educadores (as). Wright
Mills (1982), ao referir-se ao sujeito pesquisador, chama-o de artesão
intelectual, por considerar a pesquisa um processo que precisa manter
a permanente relação entre o tema investigado e a biografia do
pesquisador. Conforme o autor, os pensadores mais admiráveis não
separam seu trabalho de suas vidas, encarnam ambos como demasiado
sérios para permitir tal dissociação e desejam usar cada uma dessas
coisas para o enriquecimento da outra. Nesse sentido, objetivou-se
articular as práticas sociais dos estudantes à ciência, à linguagem e
à arte. Nesse movimento pedagógico, os objetivos centrais foram
formar educadores (as) para a docência em escolas do campo e para
as lutas da classe trabalhadora, fortalecendo o debate nacional sobre a
formação de educadores por área do conhecimento.
A pesquisa foi trabalhada a partir dos seguintes aspectos:
processo de produção do conhecimento humano; papel da pesquisa
na formação e atuação dos profissionais da educação; levantamento
de questões da realidade e referências bibliográficas; abordagens de
pesquisa; diferentes princípios epistemológicos que orientam as
práticas de pesquisa; elaboração de projetos de pesquisa; formas e
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processos de levantamento de dados; sistematização e análise dos
dados; orientação de pesquisas e normas da ABNT; desenvolvimento
e conclusão do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. Foram
considerados, nesse sentido, os aspectos teóricos (incluindo as
questões epistemológicas) e metodológicos da pesquisa.
No decorrer das etapas do curso, foram sendo feitos os
estudos teórico-metodológicos e as opções pelos temas e perspectivas
da pesquisa. O projeto de pesquisa foi sendo produzido e orientado
pelo professor da disciplina e, a partir da sexta etapa, também pelos
orientadores (as), professores (as) do conjunto de departamentos da
universidade e por intelectuais dos movimentos sociais. Esse trabalho
foi desenvolvido com encontros presenciais, durante o tempo
universidade e atendimentos a distância no tempo comunidade.
Quanto ao método, muitos anunciaram, mesmo que com
limites, a opção pelo materialismo histórico dialético, o que expressou
importantes preocupações na busca da compreensão da materialidade
na qual as questões da educação do campo estão inseridas, buscando
explicitar suas contradições e seus determinantes.
O caminho construído no processo de pesquisa também foi
marcado pela preocupação em produzir “significados” (BOGDAN;
BIKLEN, 1994), mesmo quando estes não estão claros ou elucidados
pelos pesquisadores suficientemente, mas captar os significados que
os sujeitos investigados conferem a suas práticas, suas compreensões,
suas posições frente ao mundo, para que as hipóteses possam ser
analisadas, confrontadas, confirmadas.
As reflexões em torno da pesquisa educacional realizadas
durante o curso, bem como a aproximação com a investigação
realizada, conduziram a algumas compreensões, a muitas
inquietações e dúvidas, mas desafiaram, permanentemente, no
processo. Vários foram os limites e desafios na formação em pesquisa
nesta modalidade, das quais destacamos: a falta ou pouca leitura
foi, sem dúvida, um dos grandes desafios dos estudantes, pois ela
não é uma prática constituída na formação escolar dos mesmos;
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acesso aos livros, textos e outros documentos também foi limitante,
especialmente no tempo comunidade, no qual os estudantes ficavam
distantes fisicamente da Universidade, e poucas eram as bibliotecas no
campo; escrever, produzir, sistematizar o conhecimento e apropriarse dele com autonomia foi outro trabalho árduo; o reduzido diálogo
entre orientandos (as) e orientadores (as) também limitou o avanço; o
uso limitado da internet; a pouca compreensão da pesquisa enquanto
formação humana permanente; a falta de compreensão e articulação
do método de investigação na pesquisa entre outros, compuseram os
desafios perseguidos.
A diversidade de questões investigadas, sem organização
em eixos ou áreas de pesquisa, não possibilitou o aprofundamento
devido nas áreas de conhecimento que habilitaram os estudantes,
sendo que este era um dos objetivos formativos do curso.
Ainda na fase de produção da pesquisa, objetivava-se
publicar todos os artigos produzidos, em livro, cumprindo a função
social do conhecimento, retornar às comunidades do campo e
para o conjunto da sociedade e constituir-se como ferramenta de
transformação da realidade.

Dificuldades e avanços
No processo de construção e implementação da proposta,
além das já citadas, várias foram as dificuldades, os avanços e os desafios:

a) A abrangência da formação por área do conhecimento
Um dos aspectos que mais geraram polêmica em relação
à forma do curso foi o fato de propor o trabalho pedagógico
por área do conhecimento, especialmente quando se iniciaram os
estágios supervisionados, uma vez que as escolas que receberam
os estudantes tinham seus currículos organizados por disciplina.
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Caldart (2011), ao analisar a licenciatura em educação do campo,
realizada numa parceria entre o Iterra e a UnB, alertava para o
fato de que a docência por área era apenas uma das ferramentas
para a formação dos estudantes, mas que a questão acabou sendo
“absolutizada, exatamente pela novidade e pelos desafios de sua
implementação” (p. 97). Quando essa forma de organização curricular
foi apresentada, nos debates do grupo que organizou a proposta dos
projetos-piloto, respondia a questões de ordem prática, decorrentes
da materialidade das escolas do campo, que estava relacionada à
grande rotatividade dos educadores nessas escolas e à dificuldade de
se consolidar uma equipe de trabalho para implementar os Projetos
Políticos Pedagógicos. Visualizou-se a organização curricular por
área como alternativa para resolver, em parte, tais questões.
Rodrigues (2012), no I Encontro das LEdoCs da Região Sul,
realizado em Laranjeiras do Sul (2012), afirmou que a organização
da escola por meio de disciplinas não é natural, podendo ser
transformada. Nesse sentido, vimos que superar a resistência para
mudar a organização curricular, bem como a forma de ensinar
é um dos principais desafios. A organização curricular explicita
um determinado entendimento epistemológico, ou seja, uma
determinada forma de compreender o conhecimento. A adoção
da área como pressuposto para o trabalho pedagógico indica a
preocupação em superar a fragmentação do conhecimento, mas
ainda é uma fragmentação. Pode representar um salto qualitativo
no processo pedagógico, mas ainda fica o desafio da busca do
entendimento a partir da totalidade. Kosik (1989, p. 41 e 42) explica
como ocorre a compreensão dialética da totalidade:
[...] o pensamento dialético parte do pressuposto de que o conhecimento humano se processa num movimento em espiral, do qual
cada início é abstrato e relativo. Se a realidade é um todo dialético e
estruturado, o conhecimento concreto da realidade não consiste em
um acrescentamento sistemático de fatos a outros fatos, e de noções a
outras noções. É um processo de concretização que procede do todo
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para as partes e das partes para o todo, dos fenômenos para a essência
e da essência para os fenômenos, da totalidade para as contradições
e das contradições para a totalidade; e justamente neste processo de
correlações em espiral no qual todos os conceitos entram em movimento recíproco e se elucidam mutuamente, atinge a concreticidade. O
conhecimento dialético da realidade não deixa intactos os conceitos
no ulterior caminho do conhecer; não é uma sistematização dos conceitos que procede por soma, sistematização essa fundada sobre uma
base imutável e encontrada uma vez por todas: é um processo em
espiral de mútua compenetração e elucidação dos conceitos, no qual
a abstratividade (unilateralidade e isolamento) dos aspectos é superada em uma correlação dialética, quantitativo-qualitativa, regressivo-progressiva. A compreensão dialética da totalidade significa não
só que as partes se encontram em relação de interna interação mas
também que o todo não pode ser petrificado na abstração situada
por cima das partes, visto que o todo se cria a si mesmo na interação
das partes (Grifos do autor).

As práticas realizadas no decorrer do curso estão muito
distantes de uma mudança da base epistemológica, pois ainda se
pautam na fragmentação do conhecimento, decorrente não só
das concepções dos próprios educadores (as) envolvidos (as) no
curso, mas também na forma como algumas Universidades estão
organizadas, em departamentos estanques. Outros motivos que
explicam essa fragmentação estão para além dos propósitos internos
das instituições de ensino e podem ser buscadas nas relações de
produção, reorganizadas a partir do taylorismo/fordismo.

b) Necessidade de atendimento às especificidades do campo
Como o curso foi direcionado à formação de educadores
(as), para atuar em escolas localizadas no campo ou que atendam
os sujeitos do campo, um dos pressupostos da ação pedagógica
era que se partisse da especificidade dessas realidades ao se
trabalhar os conteúdos da área. A maior dificuldade para avançar
nesse sentido está de novo na formação e no conhecimento dos
educadores (as). O foco das Universidades, em geral, é a formação
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para atuar em escolas urbanas, portanto, os educadores (as), na sua
grande maioria, não conhecem as questões que estão envolvidas
na vida do campo. Em nenhum momento esse pressuposto foi
considerado em detrimento da garantia de acesso aos conhecimentos
universais produzidos em cada área. Pelo contrário, o acesso a eles
possibilitaria uma compreensão mais profunda tanto do caráter
singular como do universal dessa realidade, garantindo, portanto,
uma intervenção mais significativa. Interessante perceber que,
mesmo com limites, houve esforço de alguns educadores (as)em
colocar a especificidade do campo como ponto de partida, e isso
acabou influenciando o trabalho deles em outros cursos.

c) Implementação da proposta do regime de alternância
Como dissemos, a convivência proporcionada no regime
de alternância foi importante, mas o fato de não haver, na estrutura
da Universidade, o alojamento para garantir hospedagem e
alimentação impôs limites, pois parte das atividades não puderam
ser realizadas na estrutura interna. O regime de alternância
também propiciou exercícios importantes de auto-organização
dos estudantes e a construção de um vínculo forte entre eles e deles
com os educadores (as) e outras pessoas envolvidas no processo.
Também permitiu que os estudantes, que tinham filhos pequenos,
não ficassem todo tempo universidade (às vezes esse tempo
ultrapassou cinquenta dias) longe dos mesmos (foi organizada a
Ciranda Infantil para atender as crianças).

d) Concretização dos compromissos com os Movimentos Sociais
Quando o curso foi pautado para a Universidade e foram
agendadas reuniões, o diálogo foi estabelecido com representantes
de movimentos sociais e de prefeituras, que contribuíram, inclusive,
na construção da proposta, tentando imprimir, principalmente,
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uma marca política e de classe ao curso. Quando o curso iniciou,
houve a participação mais próxima de representantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e do Movimento
dos Pequenos Agricultores (MPA), especialmente, porque havia
educandos (as) vinculados aos dois movimentos, no curso. A
participação se deu de diferentes formas: houve a contratação, pelo
convênio, de pessoas para o trabalho administrativo e o cuidado
com as crianças (Ciranda Infantil), indicados pelos movimentos,
bem como, de lideranças dos movimentos da região de Laranjeiras
do Sul/PR que participaram ativamente, inclusive de reuniões com
os educadores (as) do curso, quando da apresentação dos planos
de ensino. Os militantes também contribuíram na organização
do 1º e 2º Encontros das Licenciaturas em Educação do Campo e
participaram da mesa redonda, organizada na disciplina Seminário
Integrador III, para discutir a educação no contexto dos movimentos
e sindicatos, relacionados à classe trabalhadora que vive no campo,
mas no percurso houve um desentendimento entre pessoas da
Universidade e do próprio movimento, o que criou um afastamento
entre os dois grupos. Infelizmente isso também acarretou, ao curso,
uma relativização do marco político vindo dos Movimentos Sociais.
Os conflitos entre os componentes do MST do Paraná também
refletiram em dificuldades no sentido de ampliar a parceria com a
Universidade. Apesar dos limites, o trabalho com os movimentos
foi muito importante e provocou a aproximação de educadores da
Universidade, de diferentes departamentos, que têm identidade com
as questões da classe trabalhadora e isso resultou em projetos de
extensão, em ampliação do número de pesquisadores que passaram
a se envolver com as questões e outros.

e) Relação entre Universidade e as escolas de Educação
Básica do Campo
No processo de implementação do curso foram várias as
formas de aproximação entre a Universidade e as escolas de Educação
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Básica do campo e da cidade, ambas da rede estadual de ensino,
dos Municípios de Laranjeiras do Sul, Nova Laranjeiras, Candói,
Pinhão, Quedas do Iguaçu, Rio Bonito do Iguaçu, Porto Barreiro,
Ortigueira, Maringá e Londrina. Relação nem sempre tranquila,
mas de desconfiança, e ao longo do caminho o questionamento,
crítica e descrédito no curso e na formação de professores por área
foi acompanhando e gerando desafios e a produção de argumentos e
respostas para ambos, coordenação do curso e os estudantes.
Os estágios supervisionados por área de conhecimento (400
horas durante dois anos) nos anos finais do Ensino Fundamental e
no Ensino Médio foram um dos importantes marcos dessa relação,
seja pela intervenção dos estudantes nas escolas, mediada pela orientação e formação do curso, seja pelas visitas realizadas em cada um
dos estabelecimentos que acolheram os estudantes do curso. Estes
foram momentos desafiadores para mostrar afinal, como se atuaria
por área do conhecimento. Cada escola em que atuamos foi um espaço de divulgação do ideário do curso, da educação do campo e da
Universidade. Por fim, a sistematização dessas práticas e devolução
do conhecimento (BRITO, 2003; FREIRE, 1987), em forma de livro,
para as escolas e educadores (as) foi a forma encontrada de contribuição; a educação do campo; e o fortalecimento de práticas interdisciplinares na perspectiva de outra forma escolar (FREITAS, 2002).
Todos os estudantes do curso foram beneficiados pelo
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência PIBIDDiversidade, que tinha como atividade básica atuar nas escolas
durante seu percurso formativo, juntamente com docentes, num
período de oito horas semanais. Com isso, o trabalho da Unicentro
se deu em doze escolas públicas num período dois anos. O programa
disponibilizou sete supervisores (as), professores (as) da educação
básica, que também receberam bolsas, para acompanhar grupos de
estudantes e escolas, com função de articular o trabalho de cada
estudante, a escola e a formação recebida na universidade. Tivemos
também dois coordenadores (as) de área e a coordenação geral
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para articular o trabalho com supervisores (as) e estudantes, seja
no tempo escola como no tempo universidade.
O movimento de aproximação dos estudantes do curso com
as escolas gerou, também, a produção de vinte e seis artigos (relatos
de experiência) produzidos a partir de práticas realizadas na escola,
sistematizadas e publicadas como forma de gerar e socializar o
conhecimento acerca das questões da prática pedagógica (BRITO,
2003; FREIRE, 1987). Produzimos banners de divulgação dessa
relação entre a Universidade e as escolas e o jornal da educação
do campo – Movecampo – como espaço para a escola básica e a
universidade tratarem das questões do campo e da educação.
Entre outros, esses espaços de aproximação da Universidade,
os estudantes e as escolas, via práticas pedagógicas, foram
contribuindo, em mão dupla, na formação de todos, seja no
caminho de trazer para o curso as questões das escolas para
serem tematizadas e compreendidas, bem como, levando para as
instituições as contribuições a partir das intervenções na área de
conhecimento. Talvez esse seja, quem sabe, um dos diferenciais do
curso - a vinculação entre a prática e teoria (práxis) - para educar
ambos, os educadores e educadoras, das escolas e da universidade.

f) O diálogo estabelecido entre educadores e educadoras de
diferentes departamentos de diferentes licenciaturas da
Universidade para implementação do curso
A implementação da LEdoC na Unicentro gerou debate que
envolveu diferentes setores da Universidade, pois se trata de uma
novidade para a comunidade acadêmica, porque as Licenciaturas
em Educação do Campo são cursos recentes que poucas instituições
oferecem. Algumas experiências, na formação de educadores do
campo, oferecem elementos para analisar as diversas formas e
possibilidades de superação dos modelos tradicionais que temos
visto nas Universidades. Antunes-Rocha (2009) aponta necessidade
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de profissionais qualificados para atuarem nas séries finais do Ensino
Fundamental e no Ensino Médio das escolas do campo.
[...] a demanda de formação do docente multidisciplinar exige um repensar do modelo de formação presente nas Universidades brasileiras, centrado em licenciaturas disciplinares. As licenciaturas, baseadas
num modelo de especialização, não permitem que esse educador seja
capaz de intervir globalmente no processo de formação dos seus
alunos (ANTUNES-ROCHA, 2009, p. 41).

Nesse sentido, faz-se necessário explicar a dinâmica do
curso aos pares e, para isso, foram organizadas reuniões para
discussão e elaboração do Projeto do curso, das quais participaram
representantes dos seguintes departamentos: Pedagogia, Letras,
Educação Física, Arte Educação, Matemática, Ciências Biológicas,
Química e Física. Inicialmente as discussões foram difíceis, pois
a maioria dos docentes não compreendia a organização de uma
licenciatura por área do conhecimento, regime de alternância e
articulação com os movimentos sociais do campo.
Após aprovação do projeto, o diálogo estabelecido com
os professores (as) dos diferentes departamentos envolvidos foi
para discutir as ementas das disciplinas e encaminhamentos para
a realização das etapas do curso. A cada etapa, foram realizados
encontros com os docentes, de diferentes departamentos, que
ministrariam disciplina a fim de discutir e socializar os planos
de Ensino no intuito de aproximar, por área do conhecimento,
conteúdos, metodologias, avaliações e tempo comunidade.
A cada nova etapa percebemos que as relações entre os
sujeitos envolvidos, coordenação do curso, docentes, educandos (as),
agentes universitários se estreitaram e, então, juntos aprendemos a
lidar com as questões burocráticas da instituição, bem como as
relações humanas que foram se estabelecendo ao longo do tempo e
o compromisso que cada um assumia, de acordo com seus preceitos
pessoais e teóricos. É notável a importância que a Educação do
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Campo (LEdoC) foi assumindo na instituição, diante das atividades
desenvolvidas em parcerias com os PPGE (Educação e Geografia),
grupo de pesquisa – Movecampo e com os diferentes departamentos.
Diante do exposto, consideramos que o diálogo frágil
estabelecido entre os educadores (as) no início do processo de
implementação foi se fortalecendo no decorrer do curso, resultando
na ampliação da discussão sobre organização curricular e a
especificidade das escolas do campo nos diferentes departamentos.

g) A aproximação com as demais IES do Paraná e da
região sul
Se hávia um isolamento dos departamentos dentro da
Universidade, hávia também um isolamento das Universidades,
mesmo quando ofertam o curso. Houve a realização de encontros
(2010 e 2011), com educandos (as) e educadores (as) das Universidades
do Paraná, que ofertavam o curso de Licenciatura em Educação do
Campo que, na sua terceira edição (2012), contou com a participação
de representantes da UFSC (Florianópolis/SC). Também pudemos ter
a participação de educadores (as) que fizeram a experiência no Iterra
(Veranópolis/RS), como foi o caso de Roseli Caldart e Romir Rodrigues
que trouxeram reflexões feitas a partir da experiência lá realizada,
indicando avanços, preocupações e limites. Essas ações aproximaram
as Instituições que puderam contribuir de forma recíproca para
o aprofundamento das reflexões realizadas nos cursos e para o
amadurecimento em relação a essa proposta de formação por área,
em regime de alternância e voltada para a especificidade do campo.
Isso resultou, inclusive, em produção conjunta entre os sujeitos
envolvidos. O processo que colocou em confronto de análise
as diferentes propostas possibilitou perceber os pontos comuns, as
fragilidades de cada proposta e indicou alternativas para superar os
limites encontrados.
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Considerações finais
O Curso de licenciatura em Educação do Campo provocou
um movimento interno na Universidade muito interessante e
aproximou-a de escolas de Educação Básica do campo, de movimentos
sociais e de outras Universidades (UNIOESTE, UFFS), bem como os
seus próprios departamentos. O processo de implementação do curso
exigiu uma reflexão importante sobre a organização curricular, sobre
a universalização da própria Universidade, sobre a organização da
Universidade em departamentos isolados, sobre o papel da pesquisa
na formação de educadores, sobre o tratamento dado à especificidade
da classe trabalhadora que vive no campo e outros.
Toda problemática criada no processo de implementação
do curso acabou provocando a criação de um grupo de pesquisa
(Movecampo – movimentos sociais, educação e campo) que agregou
educadores (as) e educandos (as) de diferentes departamentos e
articulou a graduação e pós- graduação; a criação da única pósgraduação gratuita da Universidade (em Educação do Campo);
a execução de vários projetos de extensão; a busca por Mestrado
e Doutorado na área de Educação, por vários professores da
Universidade, com objetivo de pesquisar sobre a Educação do
Campo; a participação em Editais para financiamento de ações
voltadas à Educação do Campo e outros.
Entendemos que não podemos aceitar o caráter burguês
da Universidade, o qual privilegia alguns no que se refere ao
acesso ao conhecimento e que promove processos educativos
“conformadores”, distantes das necessidades da classe trabalhadora,
na perspectiva de emancipação humana. É preciso, pois, explicitar
a contradição dessa instituição, fomentando mudanças nas práticas
nela realizadas, no sentido de colocá-la a serviço de um projeto
estratégico que promova o pleno desenvolvimento humano e que
a reposicione na luta de classes.
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Parte II

Estágio supervisionado
realizados pelos educandos
e educandas da área de
ciências da natureza

CAPÍTULO I
ETNOMATEMÁTICA E AGROECOLOGIA
Uma experiência desenvolvida no
estágio supervisionado
Eliane Aparecida do Valle Nunes11
Thaile Cristina Lopes Vieira12

Com a proposição da Licenciatura em Educação do
Campo, se faz necessário, em função do atendimento dos anseios das
organizações e dos movimentos sociais e populares, bem como das
populações camponesas, preparar educadores (as) para uma atuação
profissional que vá além da docência e dê conta da gestão dos
processos educativos na escola do campo e no seu entorno. Para isso,
o curso deve tanto formar educadores (as) para atuação específica
junto às populações que trabalham e vivem no e do campo, como
propiciar as bases de organização do trabalho escolar e pedagógico, a
partir de estratégias de formação para a docência interdisciplinar em
uma organização curricular por áreas do conhecimento: Linguagens
e Códigos; Ciências da Natureza e Matemática.
Pensando nessa formação, consideramos que o Estágio
Supervisionado atendeu à especificidade das habilitações, incluindo
atividades de observação, participação e docência, no ensino
fundamental, envolvendo as disciplinas de matemática e ciências.
O Colégio Estadual do Campo Iraci Salete Strozak, nossa
escola de inserção, está enraizado no campo com uma proposta que
considera as especificidades culturais, sociais e econômicas atrelada a
esse espaço de vida, e vem sendo uma instituição escolar de referência
11 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática, Unicentro, Guarapuava/PR.
12 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática, Unicentro, Guarapuava/PR.

na proposta de Educação do Campo, contribuindo na luta pela
efetivação de uma política educacional que reconheça os sujeitos do
campo, independente de serem assentados ou acampados Sem Terra.
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).
Assumir esta perspectiva, no desenvolvimento do estágio,
significa analisar, refletir e propor qual a melhor forma de abordar os
conteúdos escolares sem desconsiderar o contexto social em que os
educandos (as) estão inseridos, para contribuir na ação reflexão, desde
a prática de estágio como um processo de apreensão da realidade,
por meio de atividades de observação e experiências referenciadas
em práticas interdisciplinares. Assim, faz-se necessário entendermos
o contexto do campo e da escola do campo onde materializamos
nossa prática.
Desse modo, ao analisar o plano semestral das disciplinas
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 MST, adotamos a perspectiva da Etnomatemática
como norteadora para desenvolver os conteúdos matemáticos
(Medidas de áreas – unidades de medida de comprimento e
superfície, transformação das unidades de medidas de comprimento
e superfície, cálculo de área em figuras geométricas e medidas
agrárias). Ressalte-se que adotamos a área do conhecimento como
principio metodológico na tentativa de articular o máximo possível
os conteúdos. Em Ciências, optamos por trabalhar o conteúdo
Agroecologia, envolvendo os tipos de agricultura (agronegócio e
agricultura camponesa) e os fundamentos da Agroecologia.
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O planejamento dos conteúdos e a área do
conhecimento
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 (as)
se apropriem de conhecimentos que desenvolvam sua capacidade de
análise da realidade. Conforme aponta Molina:
[...] há que se destacar a intencionalidade maior da formação por
área do conhecimento de contribuir com a construção de processos
capazes de desencadear mudanças na lógica de utilização e de produção
de conhecimento no campo. [...] Trata-se da organização de novos
espaços curriculares que articulam componentes tradicionalmente
disciplinares por meio de uma abordagem ampliada de conhecimentos
científicos que dialogam entre si a partir de recortes complementares
da realidade. Busca-se desse modo, superar a fragmentação tradicional
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, p. 469).

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. Como ponto de partida, elencamos como porção da realidade13 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. A
13 Porção da realidade, a partir das discussões do setor de educação do MST, pode
ser 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.
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aplicação se deu numa turma do ensino fundamental, na classe intermediária14 do 9º ano – III Ciclo no Colégio Estadual do Campo Iraci
Salete Strozak no Assentamento Marcos Freire, Comunidade Centro
Novo no município de Rio Bonito do Iguaçu - Paraná.
Considerando tais fatores e a dificuldade que tivemos na
seleção dos conteúdos a serem trabalhados, pensando na articulação
da área do conhecimento, optamos por trabalhar com o tema
Medidas Agrárias, justamente por considerar a importância de
retomar essa luta, que deu origem aos assentamentos e a escola, e
estabelecer relações com conteúdos matemáticos presentes na vida
do assentamento, abordando então a dimensão histórica e cultural
do contexto dos (as) educandos (as) 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 é um conteúdo que está relacionado a essa
atividade e ao conteúdo proposto de ciências: a Agroecologia.
Os elementos históricos anteriormente mencionados
foram adaptados e aplicados como recurso didático do ensino da
matemática. Entretanto, antes de iniciarmos especificamente o
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.
14 Ao final de cada ciclo, caso o (a) educando (a) 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 (PARANÁ, 2009).
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A etnomatemática
Atualmente, a Etnomatemática diz respeito a um
conjunto de abordagens e proposições, muitas intrinsicamente
vinculadas com a proposta de educação dos movimentos sociais,
principalmente 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 significa
que o conhecimento científico é desconsiderado, pelo contrário, o
que se propõe é a articulação entre os conhecimentos populares e o
conhecimento científico historicamente produzido pela humanidade,
pois compreendemos que os trabalhadores, os educandos das escolas
do campo devem dominar as ciências para entender a realidade. Ao
ressaltar o papel da etnomatemática no processo de articulação da
ciência com a vida, Knijnik (2002, p. 106) afirma:
[...] ao contrário, no processo educativo as inter-relações entre os saberes populares e os acadêmicos foram qualificadas, possibilitando que
os adultos e jovens que dele participaram, concomitantemente compreendessem de modo mais aprofundado sua própria cultura e tivessem
também acesso à produção científica e tecnológica contemporânea.

Devemos, juntos com os educandos/as, solucionar
problemas que tenham a ver com o cotidiano, interpretando-os e
analisando-os de maneira crítica para buscar soluções. O educador
deve propiciar aos seus educandos (as) “instrumentos” que lhes
possibilitem o acesso ao saber sistematizado de uma maneira que
possam vinculá-lo à sua realidade e assim possam interpretála e buscar sua transformação, tendo em vista a superação da
dominação de uma sociedade injusta e desigual. Dessa forma podem
desenvolver uma consciência crítica e ampliar seu conhecimento,
sua capacidade de questionar, contextualizar, criar significados,
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raciocínio matemático, possibilitando o desenvolvimento de
conhecimentos práticos e universais.
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. Isto porque o ser humano é
um ser social, que aprende e se desenvolve a partir de suas relações
entre os sujeitos, com o contexto social em que está inserido. Tem
a cultura como essencial na sua constituição, num processo em que o
biológico transforma-se no sócio histórico (PARANÁ, 2010).
Entretanto, quando falamos na valorização da cultura e do
contexto dos educandos (as) e da escola, numa perspectiva etnomatemática, não significa deixar de lado a matemática científica, acadêmica.
Ao contrário, ela deve ser incorporada no processo de formação e articulada a estas 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
e, desse modo, compreendam profundamente a sua realidade.
A matemática está presente na vida, no cotidiano, nas demais
áreas do conhecimento, mas nem sempre percebemos essa relação,
devido à forma como ela é trabalhada nas escolas, na academia, onde
se prioriza a memorização, as fórmulas, como se fosse algo abstrato,
desconectado da realidade. Essa situação evidencia 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
aponta D’Ambrósio (2002, p.115):
A matemática tem sido conceituada como a ciência dos números
e das formas, das relações e das medidas, das inferências 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.
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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, que
nos trazem 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 for pensada a partir das necessidades e do
contexto do campo e de seus sujeitos, poderá ser concebida como
uma política de formação humana.

A agroecologia
Ao falarmos das escolas dos assentamentos, precisamos
compreendê- las dentro do contexto em que se encontra o
desenvolvimento do capitalismo no campo e o avanço do
agronegócio nos territórios de Reforma Agrária, os limites que ele
estabelece para o desenvolvimento das famílias assentadas e dos
assentamentos enquanto contexto, o qual influencia nos processos
formativos desenvolvidos na escola em questão, conquistada a
partir da luta e organização do MST.
Atualmente, no campo brasileiro, existem dois projetos
antagônicos de agricultura: o Agronegócio e a Agricultura Camponesa.
O agronegócio, que é o modelo capitalista de desenvolvimento para
o campo, tem apresentado sinais de crises estruturais, no âmbito
social, econômico e ambiental. Suas bases produtivas atendem às
demandas impostas pelo mercado internacional controlado por
grandes corporações, que objetivam principalmente o lucro por meio
da produção de commodities, as quais têm seus preços definidos
nas bolsas de valor. O que tem se apresentado, atualmente, por este
modelo agro-exportador é uma crise de superprodução atrelada a
crises ambientais consequentes da super exploração da terra e dos
recursos naturais, principalmente causada pelo uso intensivo de
agroquímicos e pela mecanização pesada nas lavouras.
47

Os pequenos produtores e a agricultura camponesa, de uma
forma geral, cujo desenvolvimento se faz em pequenas unidades de
produção, sofrem diretamente com o avanço do agronegócio no
campo brasileiro, destacando como um dos problemas centrais que
afetam a vida e a permanência no campo, a dificuldade da geração
de renda para as famílias. Esse é um dos fatores que tem provocado
o esvaziamento do campo, pois os camponeses (as) são forçados a
sair e ir para os centros urbanos em busca de trabalho, tornandose assalariados (as) e, na maioria das vezes, vivem e trabalham sob
condições precarizadas. Tendo em vista que a agricultura camponesa
tem sua base produtiva centrada na força de trabalho familiar, o êxodo
tem fragilizado ainda mais as pequenas unidades de produção.
Outro aspecto relevante é que os camponeses (as) têm criado
(uma) dependência das políticas públicas e do crédito, o que também
contribui para o enfraquecimento, consequentes da dependência ao
modelo do agronegócio que é atrelado aos governos, ao Estado como
um todo, por meio de suas formas de financiamento e acesso a
créditos, sendo um exemplo forte desta dependência os sistemas de
integração entre camponeses e grandes empresas capitalistas.
Por isso, a agroecologia tem um papel importante na estratégia política do MST. Torna-se, em nossas linhas políticas, um
elemento estratégico, por criar condições para o melhor desenvolvimento do trabalho social, para além do trabalho familiar
individual e da propriedade privada, contrapondo-se ao modelo
de desenvolvimento econômico capitalista para a agricultura sob a
forma do agronegócio. A produção de alimentos saudáveis, baseada
em uma matriz tecnológica de produção como a agroecologia, com
o desenvolvimento de práticas produtivas que construam conhecimento e autonomia do campesinato, desenvolvendo seus processos
de gestão das unidades de produção no intuito de fortalecer a agricultura camponesa, são elementos estratégicos para a construção da
soberania popular e alimentar dos povos do campo.
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Desenvolver ações que fortaleçam o debate da
agroecologia tem se apresentado como desafio dos trabalhadores
do campo. Nesse sentido, a escola do campo, como espaço de
referência das comunidades camponesas, pode potencializar suas
ações a fim de contribuir nesse processo, articulando ensino a
práticas que tenham como base a agroecologia.

Medidas agrárias e agroecologia em sala de
aula: a experiência desenvolvida
Este trabalho foi realizado com 10 educandos (as) 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, fizemos algumas reflexões e dialogamos
sobre os conteúdos matemáticos identificados.
Em tarjas coloridas, os educandos (as) 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 2,5 cm, uma palma
tem aproximadamente 22 cm, e um pé 30 cm. 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 sobre tema, mas de forma superficial, e 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
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para medir a sala de aula. Estudamos os múltiplos e submúltiplos
do metro e do metro quadrado, resolvemos exercícios de
fixação, trabalhos individuais e em grupo. No decorrer das
aulas percebemos algumas dificuldades de fazer cálculos com
números decimais. Assim, à medida em que víamos 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 que a escola estava realizando reformas e
havia um pedreiro trabalhando levamos os educandos (as) para
dialogar com ele, para que explicasse como realizava as medidas e
os cálculos para construir as paredes. Quando questionado pelos
educandos se ele sabia fazer cálculos utilizando o metro quadrado, disse não saber. Quando questionado de que forma ele calculou a medida da parede, disse que multiplicava o comprimento
pela altura. Verificou-se que o entrevistado sabe fazer o cálculo,
mas não associa à matemática. Os educandos (as) fizeram as medidas das paredes que ele estava construindo, calcularam a área e,
com base nas informações do pedreiro, puderam calcular o valor
que o mesmo ganharia se cobrasse em metros quadrados.
No decorrer das aulas de medidas de superfície, como uma
forma de permitir que os educandos (as)verificassem e entendessem
o que é m² e seus submúltiplos, construímos o m² (metro quadrado)
utilizando uma lona e, a partir do m², pudessem construir os dm²
(decímetros quadrados) e os cm² (centímetros quadrados).
Depois que eles construíram o m², puderam concluir
quantos dm² cabem no m² e quantos cm² cabem no m² e no dm².
Sempre a partir das atividades práticas, resolviam situações problemas envolvendo cálculos e comparações.
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Após a construção do m², os educandos (as) mediram
a quadra de diversas formas, inclusive com o metro quadrado
construído, trena e utilizaram 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.
Em virtude de já conhecerem a área do quadrado, ao
medirem 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 das quadras.
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 (as) e das discussões
realizadas na turma, foram identificadas as seguintes unidades de
medidas: alqueire, quarta, litro, corda e braça. Poucos utilizam o
hectare, o que mais 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 24200 m². Os educandos
desenharam na cartolina um retângulo e colocaram as medidas 220
m x 110m, conforme informação trazida por um educando. Calcularam a área e constaram que é equivalente a medida de 24200 m².
Procuramos outros dados sobre o alqueire que, com base nos
conhecimentos populares, um alqueire corresponde a 4 quartas. Utilizando o mesmo desenho, dividiram-no em quatro partes iguais,
cada um equivalente a uma quarta, medindo 55m x 110m, calcularam a área que resultou em 6050m².
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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, sendo uma
quarta = 10 litros, um alqueire = 4 quartas, um alqueire = 40 litros.
Foram resolvidas situações problemas envolvendo os conteúdos e
informações trabalhadas sobre medidas agrárias.
Havíamos planejado trabalhar o método da cubação da
terra. Quando perguntado se conheciam como medir um terreno
com lados desiguais fomos surpreendidas com dois educandos que
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, como calcular área de um terreno.
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. Na
sequência, multiplicaram 910x600= 546000 m2. 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 13600 m2. Após dividimos o valor por 605 (valor
do litro) e obtivemos 22 litros e sobraram ainda 290 m2. Portanto, o
resultado foi 22 alqueires, 22 litros e 290 m2. Os educandos (as), a
partir desse resultado, perceberam que poderiam colocar o resultado
de outra forma, pois uma quarta equivale a 10 litros, e concluíram
que poderiam expressar da seguinte forma: 22 alqueires, 2 quartas,
2 litros e 290 m2. Em seguida, realizamos o cálculo científico e o
resultado foi 22 alqueires, 1 quarta, 8 litros e 210m2.
Constatamos que foi pouca a diferença dos resultados
que envolveram duas maneiras um pouco diferente de calcular,
uma envolvendo a matemática presente no conhecimento popular
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dos agricultores assentados e outra a matemática científica. Foram
propostos mais alguns exercícios relacionados com questões reais
da vida no assentamento.
Para abordar as questões referentes à história da conquista
dos assentamentos, trabalhamos com 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. Após, 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 esses aspectos ligados à
vida no assentamento, os educandos apresentaram maior interesse
e participação na aula, com questionamentos, considerações,
posicionamento, iniciativa e capacidade de análise, demonstrando
apropriação do conteúdo, já estabelecendo relação com os conteúdos
propostos para a disciplina de ciências, apontando características
dos tipos de agricultura, como por exemplo, o latifúndio é uma
característica do modelo do agronegócio.
Para adentrar mais especificamente no debate da
agroecologia, solicitamos aos educandos que desenhassem um croqui
da unidade de produção (lote) da família utilizando técnicas de
medida de superfície: hectare, alqueire, quarta e litro e apontassem
a situação atual do lote, ou seja, de que forma a unidade de
produção está organizada. De maneira que pudesse proporcionar
uma visão sistêmica do todo da unidade de produção, incluindo as
atividades produtivas, meio ambiente, estrutura, localização.
A partir disso, iniciamos uma abordagem teórica, dialogando
sobre os modelos de agricultura em disputa no campo brasileiro, o
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agronegócio a agricultura camponesa, associando com as formas de
produção que prevalecem no assentamento e no próprio lote.
Abordamos os fundamentos do agronegócio, da agroecologia,
preparamos materiais, apresentações de slides e três textos sobre os
temas. Em todos os momentos buscamos estabelecer diálogo com os
educandos, problematizar as situações apresentadas.
Após abordar os conceitos sobre Agroecologia e
Agronegócio, Agricultura Camponesa e Agricultura Convencional,
outro tema muito debatido foi o uso indiscriminado de Agrotóxico.
Para fomentar a discussão, foi exibido o filme/documentário “O
veneno está na mesa”. Para que os educandos (as) pudessem fazer
uma análise das relações causa-efeito e dos problemas apresentados,
utilizamos uma das técnicas utilizada do Diagnóstico Rural
Participativo denominado Árvore dos Problemas.
Utilizando cartolina e pincel atômico os educandos (as)
desenharam uma árvore na qual a raiz simbolizaria as causas do
problema, o tronco seria o problema e os galhos e folhas, por sugestão
deles, as possíveis soluções para esses problemas. Os educandos (as)
abordaram os problemas que julgaram mais pertinentes a eles diante
das discussões sobre o agronegócio, seus efeitos e consequências
no campo, e puderam abordar questões que vão desde a própria
unidade de produção como a do assentamento de uma forma geral.
Após o término do desenho, os alunos e alunas puderam
socializar suas análises e propor algumas soluções.
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Quadro 1 – Aspectos abordados
CAUSA DO PROBLEMA

PROBLEMA

POSSÍVEIS SOLUÇÕES

Agrotóxico

Poluição, intoxicação,
morte de animais, alimentos contaminados,
câncer.

Empresas relacionadas ao
agronegócio

Pobreza, exploração do Criação de cooperativas justas
pequeno produtor.
em nossa região.

Lixo

Poluição, contaminação Reciclagem.
de rios e lençóis freáticos.

Produtos químicos

Empobrecimento do solo. Correção do solo com técnicas
agroecológicas (cobertura verde, serrapilheira, enraizamento
ativo, etc).

Falta de uma agroindústria Desemprego.

Descarte correto das embalagens de veneno, o fim do uso do
agrotóxico, a utilização de práticas agroecológicas, produção
orgânica.

Criar empresas com alimentos
naturais e sementes crioulas.

Fonte: Quadro construído pelas autoras.

Após as análises dos problemas enfrentados nas unidades
de produção, puderam constatar que o modelo agroquímico utilizado é degradante ao meio ambiente, à saúde e economicamente
inviável, e que o modelo da monocultura e da dependência de insumos externos não serve para a agricultura familiar/camponesa.
A partir dos debates sobre agroecologia, é possível identificar alguns aspectos básicos e fundamentais para reconstrução sustentável dos sistemas de produção, sendo: diversificação da produção,
produção para o autoconsumo, recomposição da fertilidade dos
sistemas, preservação da água, etc.
Diante dessas discussões, os educandos (as) retomaram o
desenho do croqui da unidade de produção atual para a tarefa de
fazer um novo desenho, agora, da condição desejada para a unidade
de produção. Buscava-se estabelecer a melhor adequação ambiental
da sua unidade (de produção), onde cada atividade é implantada no
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ambiente mais adequado (para a mesma) respeitando a área de conservação dos rios e fontes de água, diversificação da produção, prática agroflorestal, etc.
Para finalizar, os educandos (as) foram divididos em
duplas e construíram uma tabela comparativa das características
do agronegócio (agricultura convencional) e da agricultura
camponesa (agroecologia) e cada dupla apresentou, para a turma,
o trabalho e comentou sobre ele.

Considerações finais
Buscamos, por meio deste relato da experiência de Estágio
Supervisionado Curricular desenvolvido em uma escola do campo,
em um assentamento da Reforma Agrária, fazer algumas reflexões
no âmbito da educação do campo, tomando como base os conteúdos
trabalhados na perspectiva da etnomatemática e a agroecologia no
ensino de ciências, e as conexões estabelecidas com a realidade do
contexto social em questão.
Vale ressaltar que adotar a área do conhecimento como
um princípio metodológico, para planejar e desenvolver o trabalho,
foi e é uma dificuldade, sobretudo para os educadores (as) da área
de ciências da natureza e matemática, mas apesar das limitações,
apontamos algumas potencialidades e reflexões que se apresentaram
no desenvolvimento das aulas, referenciadas nas proposições da
Educação do Campo assumida pelo MST.
A etnomatemática explicita sua potencialidade para o
trabalho com os objetivos e com o conhecimento e, particularmente,
com os conteúdos matemáticos, possibilitando aos educandos
estabelecer-se uma relação dos conteúdos com a realidade,
contribuindo no processo de formação numa perspectiva crítica.
Os conteúdos devem ser trabalhos de modo articulado e
com práticas concretas para que permitam uma compreensão da
realidade atual, desde o foco dos conteúdos em si, pela abordagem
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das transformações e das relações entre os fenômenos e relação
teoria e prática. Por isso, a vinculação com a realidade, com as
problemáticas locais articuladas com os conhecimentos científicos,
historicamente produzidos pela humanidade, é de fundamental
importância, adotando a área do conhecimento como principio
metodológico para materializar a interdisciplinaridade, para que o
educando (a) possa compreender o estudo das ciências da natureza
e 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 afastar os educandos do mundo do cálculo.
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, e potencializar
nossa prática do estágio; em vez de recorrer à teorização, mostrou
a Matemática e a Ciência como instrumentos para compreender o
mundo. Um desafio para nós, futuros educadores (as), é trazer para a
sala de aula a Etnomatemática, que tenha significado e proximidade
com os educandos (as). As atividades desenvolvidas mostraram
que isso é possível e que depende de muito comprometimento e
conhecimento da realidade do educando (a) em que está inserido, e
só então fazer esse paralelo, ou seja, adaptar o assunto a ser tratado
ao contexto de sua comunidade. Envolver os educandos (as) e trazêlos (as) para possíveis discussões, inserir a comunidade de um modo
geral, fazer com que os educandos (as) se sintam corresponsáveis
pelo trabalho faz com que o ensino seja atrativo.
A tentativa de relacionar o conteúdo com a realidade vivida
pelo educando (a) possibilitou um aprendizado mais significativo,
buscando romper com a lógica disciplinar e estanque de conteúdos
sem propósitos. Buscando a integração das disciplinas, foi possível
abordar conteúdos que fizeram relação entre si, possibilitando aos
educandos uma visão de mundo mais ampla.
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A análise conjunta da realidade da unidade de produção do
lote e do assentamento, e o debate da agroecologia proporcionaram,
além da interação entre educadores (as) e educandos (as), uma
análise mais completa das condições socioambientais e da realidade
vivida no assentamento, bem como um diálogo mais concreto,
que vem possibilitando trocas mais palpáveis tanto em conteúdos
significativos como ações concretas e possíveis, visando à elaboração
de estratégias sustentáveis de uso e manejo dos recursos locais.
Ao término das aulas, os educandos demonstraram
uma visão calcada na valorização dos recursos naturais, e que o
conhecimento empiricamente produzido pelos camponeses e pela
agricultura camponesa até hoje proporciona um equilíbrio estável
na relação agricultor-natureza, compreendendo que, se o modelo de
agronegócio continuar avançando nas unidades de produção familiar,
pode ser o fim dessa relação de troca mútua e de respeito à natureza.
Demonstrando também a importância de se pensar a
formação humana para além dos conhecimentos científicos das
disciplinas em si, pois a escola compreende que a formação não se
dá apenas em sala de aula, que é necessário pensar o processo de
formação dos estudantes articulando o conhecimento da sala de
aula junto com conhecimentos de sua realidade, com a cultura e
sua participação efetiva e democrática na organização do trabalho
pedagógico. Sendo esses elementos de fundamental importância para
construção de uma escola que supere a educação tradicional da escola
capitalista, fortalecendo a escola do campo e a educação do campo.
O estágio curricular supervisionado, como um instrumento
de aproximação com a prática docente, como uma dinâmica
integrada nos saberes do contexto social dos educandos (as), oferece
a possibilidade de se desenvolverem práticas diferenciadas no ensino
da matemática e da ciência nas escolas do campo. Cabe ao educador
(a) planejar, organizar e colocar em prática essas experiências para
que os educandos desenvolvam uma visão crítica. Entretanto, é
necessário compreender o contexto onde os educandos e a escola
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estão inseridos, e nesse sentido a Educação do Campo assume de
fato 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 II
REFLEXÕES NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
A prática docente por área do conhecimento na Escola
Itinerante
Erika Elias do Nascimento15
Etison de Mello Alves16

Este capítulo tem por finalidade apresentar o relato da experiência vivenciada na Área de Ciências da Natureza e Matemática,
realizada na escola itinerante Caminhos do Saber, localizada no
Acampamento Maila Sabrina no município de Ortigueira/PR.
A docência por área do conhecimento representa uma
alternativa à organização curricular, podendo proporcionar a
reestruturação do ensino das ciências que historicamente tem sido
fragmentado. Por meio dela é possível desenvolver um trabalho mais
significativo com os educandos (as), mostrando a relação que há entre
os conteúdos, tendo em vista que todos vieram da realidade concreta.
Porém, em sua implementação, diversos limitantes se inserem e, por
vezes, tornam-se decisivos. A própria organização da escola inviabiliza
o desenvolvimento dessa prática e o coletivo envolvido mantém
concepções disciplinares sedimentadas em suas argumentações e
vivências escolares. Nesse sentido, o estágio supervisionado entra
como elemento central no processo de formação de educadores (as)
por área do conhecimento, pois é o momento da aplicação prática
dos conhecimentos adquiridos. Esse processo de experimentação
auxilia na compreensão dos limites e potencialidades intrínsecos à
atuação por área do conhecimento.
15 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática, Unicentro, Guarapuava/PR.
16 Licenciado em Educação do Campo – habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática Unicentro, Guarapuava/PR.

Caldart (2011) aponta que, apesar de ser muito importante,
a docência por área do conhecimento não deve ser central no
projeto da Licenciatura em Educação do Campo:
Ela é apenas uma das ferramentas escolhidas (dentro de circunstâncias
históricas determinadas) para desenvolver uma das dimensões (a da
docência) do projeto de formação de educadores que dê conta de pensar
os caminhos da transformação da escola desde o acúmulo de reflexões já
existente sobre isso no âmbito da Educação do Campo e, especialmente,
dos movimentos sociais camponeses (CALDART, 2011, p. 97).

Outro aspecto central apontado pela autora é que a
elaboração específica sobre a formação para a docência por área
deve ser ancorada em um projeto de transformação da forma escolar
atual. Dessa forma, altera-se a lógica de constituição do plano de
estudos para que se possa construir um vínculo mais orgânico entre o
estudo dentro da escola e as questões da vida dos sujeitos envolvidos
e reorganizando o trabalho docente de forma que o trabalho dos
professores (as) se torne menos isolado e individual.
O estágio deve ser um momento em que são colocados à
prova os conhecimentos e habilidades adquiridos durante a realização
de um curso, sendo nele possível enfrentar vários fatores que cercam
a prática docente, suas problemáticas e complexidades. Não pode
ser tratado como mero cumprimento de uma exigência legal da
Universidade, tornando-se apenas obrigatório e curricular. Tendo
clareza desses elementos, elencamos nossos objetivos: realizar 150
horas de atividades previstas na Matriz Curricular do curso, sendo
essas horas distribuídas entre planejamento, observação, regência e
elaboração de relatório, a fim de possibilitar o contato com os diversos
fatores que norteiam a prática escolar e vivenciar a docência de modo
a colocar em prática os conhecimentos adquiridos na universidade,
planejando e efetivando esse processo na perspectiva da atuação por
área do conhecimento.
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O trabalho está organizado da seguinte maneira: inicialmente trazemos uma breve contextualização sobre a escola onde o
estágio foi realizado, informando os motivos que levaram à construção da escola e as principais problemáticas vivenciadas. Em seguida, enfatizamos a importância do estágio, descrevendo elementos
das observações, planejamento e análises resultantes. Na sequência,
relatamos alguns aspectos marcantes da regência, dialogando com os
autores e refletindo sobre a prática. Por fim, trazemos nossas considerações sobre a experiência vivida.

Contextualizando a Escola Itinerante
Caminhos do Saber
O estágio supervisionado foi realizado na Escola Itinerante
Caminhos do Saber, localizada no Acampamento Maila Sabrina.
Esse espaço é ocupado por famílias integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Aproximadamente 1.000
pessoas residem nessa localidade, das quais 200 são educandos da
escola. A área pertencia, anteriormente, à fazenda Brasileira que foi
ocupada no ano de 2003 pelos trabalhadores Sem Terra17.
A denominação Escola Itinerante Caminhos do Saber é
dada às escolas localizadas em acampamentos do MST, sendo chamadas dessa forma por acompanharem a luta pela Reforma Agrária,
assegurando a escolarização dos trabalhadores do campo. Em seus
objetivos gerais não se diferencia das demais escolas do MST,
havendo alteração apenas nas circunstâncias em que se insere: um
acampamento, que, em geral, tende a ser um espaço no qual a luta de
classes é mais evidente (BAHNIUK; CAMINI, 2012, p. 333).
Essas escolas vêm responder à necessidade de assegurar
a escolarização das pessoas que vivem em acampamentos, pois
17 URQUIZA, P. R. U. História da Escola Itinerante Caminhos do Saber – Ortigueira – PR – 2005-2008. Originalmente apresentada como dissertação de
mestrado, Universidade Estadual de Londrina, 2009.
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era comum que perdessem o ano letivo devido às mudanças
constantes, à falta de vagas nas escolas próximas dos acampamentos,
e à discriminação sofrida pelo fato de serem sem-terra (BAHNIUK;
CAMINI, 2012, p. 333).
Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico do Colégio
Estadual Iraci Salete Strozak aponta como finalidade da Escola
Itinerante Caminhos do Saber.
[...] atender aos educandos que estão nos acampamentos do MST, pois
os frequentes deslocamentos para outras escolas acarretavam problemas
em relação ao aproveitamento dos educandos, a sua condição de
acampado e ao conteúdo ideológico do currículo escolar (PARANÁ,
2009, p. 16).

Nesse contexto de lutas pela garantia do acesso à educação
aos acampados, foi criada a Escola Itinerante Caminhos do Saber que,
conforme documentos da própria escola, começou a ser organizada
em outubro de 2005, para atender a necessidade da comunidade
acampada que contava com aproximadamente 180 crianças e
adolescentes em idade escolar.
No processo de construção dessa escola, alguns fatores
influenciaram e foram decisivos para sua implantação no
Acampamento Maila Sabrina. Em estudo realizado nessa escola,
Urquiza (2009) aponta
[...] a dificuldade de transportar as crianças diariamente, ida e volta, por
50 km do acampamento à escola na cidade. Além disso, as condições
de transporte eram inadequadas, as estradas precárias, deterioradas,
perigosas e quando chovia, ninguém saía ou voltava para o acampamento.
Problema maior era a dificuldade de adaptação das crianças na escola da
cidade, pois sofriam vários tipos de preconceitos e eram estigmatizados
tanto por alunos como professores (URQUIZA, 2009, p. 80).

Cabe ressaltar que a construção da escola se deu pelo trabalho
conjunto e voluntário da comunidade acampada, sendo, para isso, re64

aproveitadas as estruturas do próprio latifúndio. Somente após muita
luta com o Governo do Estado, a escola conseguiu alguns materiais.
Essa escola tem lidado com algumas dificuldades que, por
vezes, limitam a implantação de sua proposta de educação. A rotatividade dos educadores exige que a cada ano as discussões sobre o
Projeto sejam refeitas, não permitindo a continuidade e evolução do
processo. Muitos educadores, apesar de conhecerem o Projeto Político Pedagógico, não o consolidam como fora estruturado e construído, partindo dos princípios da Educação do Campo e da formação do
sujeito Sem Terra. Também é necessário mencionar as questões estruturais, pois há uma enorme demanda para ampliação dos espaços
da escola e de aquisição de materiais que auxiliem na aprendizagem.

Refletindo sobre a observação nas aulas e o
processo de planejamento
Antes de adentrar nas análises resultantes da observação
e planejamento realizados na escola, faz-se necessário trazer alguns
elementos acerca do estágio, pois conforme Fávero (1991, p. 67) “não
pode ser pensado na qualidade de mero cumprimento de uma exigência
legal, desligado de um contexto, de uma realidade. Ao contrário, deve
ser pensado tendo-se presente o papel social da universidade”.
Por vezes, esse momento se configura apenas como
obrigatório e curricular, sendo realizado para cumprir uma exigência
da Universidade, bastando realizar a carga horária prevista no plano.
Porém, o estágio deve tomar configurações diferenciadas, sendo
um espaço onde o educador possa presenciar aspectos mais amplos
como histórico de construção, relação com a comunidade, gestão,
relação educadores/educadores, educadores/educandos, podendo se
inserir na escola real.
Fávero (1991, p. 66) é contundente ao afirmar que “a
unidade teoria- prática deve ser pensada como verdadeira alternativa
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acadêmico-pedagógica no que diz respeito ao estágio curricular”. A
autora prossegue afirmando que os estágios curriculares precisam ser
urgentemente pensados, pois formar profissionais não consiste apenas
em dotá-los de “bom senso” e sim de conhecimentos sistematizados
em base científica, filosófica e tecnológica (Idem, p. 68).
Com essa compreensão, iniciamos a primeira fase do
estágio supervisionado, no qual o trabalho foi desenvolvido com as
turmas do Ensino Fundamental (Anos Finais), nas disciplinas de
Ciências e Matemática com carga horária de 150 horas, divididas
entre planejamento, observação, regência e sistematização.
No Tempo Comunidade18, o ponto de partida foi o diálogo
com a coordenação e educadores da escola para apresentar a proposta
de atuação. Decidimos a partir desse diálogo desenvolver as atividades
com o 9º ano. Aproveitando esse momento, conversamos com os educadores19 para a realização da observação em suas aulas, sendo que,
com estas, contabilizamos um total de 6 horas aula semanalmente.
A observação nas aulas trouxe elementos importantes para
nossa reflexão. Percebemos a importância de nos planejarmos para as
aulas, tanto prevendo os momentos de ensino como com o domínio
sobre o conteúdo a ser ministrado. Avaliamos ser de grandiosa
importância desenvolver o trabalho conforme o projeto da escola,
respeitando os conteúdos, metodologias e avaliação adotados.
A Escola apresenta, em seu Projeto Político Pedagógico,
atenção à especificidade do público atendido, compreendendo a
importância do estudo voltado à realidade dos educandos, porém
não se restringindo a isso e ressaltando a necessidade do trabalho
com o conhecimento historicamente sistematizado, isto é, deve-se
18 Tempo comunidade: é a continuidade do processo de formação, mantendo o
enraizamento com a comunidade ou coletivo de origem, e de participação no
Movimento que o enviou, ou onde este determinar. Momento de experimentação, socialização e pesquisa de campo, além de atividades orientadas pela
escola. Para os Sem-Terra, o MST é o pedagogo do tempo comunidade.
19 Refere-se, respectivamente, ao educador e à educadora de Ciências e
Matemática na escola.
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trabalhar com aspectos do entorno, porém sem dar menos ênfase aos
conhecimentos universais. Também apresenta valorização ao espaço
geográfico de inserção da escola, adotando concepções próprias
sobre o campo que, conforme registros no projeto,
[...] deve ser visto como um lugar de vida e não apenas de produção, com
possibilidades de construir políticas públicas e um projeto educativo
específico para seus sujeitos. Contudo, esse projeto deve estar firmado
na luta, na resistência e na organização em defesa da soberania,
humanização e acesso dos camponeses aos bens que a humanidade já
produziu (PARANÁ, 2009, p. 25).

Nesse sentido, também é enfatizada a necessidade
de construção de um projeto comprometido com as múltiplas
necessidades sociais e culturais da população e de uma escola que
esteja no campo, mas que também seja do campo, ligada à história,
à cultura, às causas sociais e humanas dos que ali vivem, com a
educação pensada pelos trabalhadores do campo, nas suas mais
diversas dimensões (PARANÁ, I., 2009, p. 8).
Outro aspecto marcante é a apropriação dos conhecimentos
por parte dos educandos. Há necessidade de tornar os conteúdos
significativos, tanto que, na escola, foram feitos esforços no sentido
de propor e definir as porções da realidade a fim de que todos as
utilizassem na preparação e execução das aulas e pudessem, dessa
forma, ao menos iniciar um processo de aproximação dos conteúdos
com a realidade dos educandos (as).
Esse fato nos remete à grande problemática enfrentada
na rede de educação básica, principalmente nas Escolas do Campo
onde, geralmente, não há trabalhadores (as) capacitados (as)
suficientemente e, por isso, é necessária a contratação de professores
(as) de outros espaços, que são os últimos nas listas dos processos
20

20 Entendidas como questões reais da materialidade trazidas para amarrar os
conteúdos das disciplinas. Precisam ser objetivas, concretas e estarem presentes na vida da comunidade em questão.
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de seleção. Com isso, muitas vezes trabalham contra sua vontade,
cumprindo apenas o necessário para ganharem o salário, sem
identificação ou compromisso com as comunidades.
Essas informações nos levam a refletir sobre a situação da
maioria dos educadores da escola em que foi desenvolvido o estágio,
pois percebemos que possuem aulas distribuídas em várias escolas
nas proximidades. Esse pode ser um dos limitantes que inviabilizam,
por exemplo, o conhecimento da realidade dos educandos.
Também é necessário apontar as precárias condições de transporte,
estradas e materiais pedagógicos disponíveis. Porém, apontar essas
problemáticas não significa dizer que os educadores (as) possam
ir à sala de aula sem domínio daquilo que têm que ensinar, pois
assumiram um compromisso e precisam garantir a aquisição dos
conhecimentos por parte dos educandos.
Também acompanhamos os educandos (as) durante o
Tempo Trabalho21 desenvolvido na horta, para averiguarmos a
dimensão educativa do trabalho, adotada como princípio na escola.
O objetivo central em realizar esse acompanhamento,
residia no fato de elencar situações que pudessem ser trabalhadas
posteriormente em sala de aula, facilitando, assim, o aprendizado
dos conteúdos, pois, dessa forma, poderiam visualizar a aplicação
de conhecimentos, principalmente matemáticos, em situações da
realidade. Por outro lado, buscávamos problematizar com a turma
a questão do trabalho como princípio educativo, tanto que nos
desafiamos a trabalhar juntamente com eles.
Conforme mostram os princípios pedagógicos do MST,
a escola precisa ter um estreito vínculo com o trabalho. Por isso,
vários espaços de trabalho fazem parte do processo educativo
desenvolvido, trabalhando a mística do trabalho e de como ele faz
parte da identidade Sem Terra. Para a escola do MST, o trabalho
é um princípio educativo fundamental que envolve o esforço
21 Ver MST - Caderno de Educação n. 9. p. 25.
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físico e mental, transforma a natureza e, ao transformá-la, nos
transforma, humaniza. Ele nos diferencia dos outros seres vivos
e, por meio dele, garantimos as condições objetivas de nossa
qualidade de vida (MST, 1999, p. 33).
Observamos também o Conselho de Classe Participativo
realizado na turma, que contou com a presença de pais e mães,
educadores (as), educandos (as), equipe pedagógica e de coordenação da escola. Esse momento foi organizado da seguinte maneira: inicialmente, os educandos (as) faziam sua auto-avaliação.
Na sequência, os educadores (as) avaliavam, em suas respectivas
disciplinas, o desenvolvimento dos educandos (as). Em momento posterior, três educandos eram indicados (as) para avaliar um
companheiro (a) e um espaço era aberto para que os pais e mães
pudessem dar suas opiniões. O momento seguinte consistia na
avaliação dos educadores (as), coordenador (a), pedagogo (a) e
das cozinheiras, feita pelos educandos (as). Ao término das avaliações, todos que quisessem podiam ajudar a encaminhar a situação de cada um dos participantes.
Esse momento foi de suma importância para nossa
atuação, pois nos possibilitou perceber situações e fatos que
talvez não fossem perceptíveis no dia-a-dia escolar. Também nos
permitiu conhecer a situação de cada educando (a) em relação aos
aprendizados e desenvolvimento. As principais problemáticas que,
de alguma forma, interferiam no aprendizado também foram
elencadas e, posteriormente, puderam ser levadas em conta desde o
planejamento inicial das aulas. Esse momento também foi propício a
alguns encaminhamentos referentes ao estágio.
A metodologia do Conselho de Classe Participativo nos
proporcionou visualizar outra forma de avaliação e de gestão. Nela,
educandos (as), educadores (as), coordenadores (as) e demais
funcionários (as) são submetidos ao processo de maneira igualitária.
Mesmo que muitos não tenham a clareza do significado e importância
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desse processo na formação dos sujeitos, acreditamos que foi um
espaço de muitas aprendizagens, das quais lançaremos mão em nossa
prática docente e incentivaremos em outros espaços.
Concomitante ao processo de observação, iniciou-se a
elaboração do Plano de Estágio para as disciplinas de Ciências e de
Matemática e, mesmo com pouca participação dos professores (as)
das respectivas disciplinas, tivemos acesso aos Planos de Trabalho
Docente (PTDs) que estavam na escola. Os professores (as) inicialmente
demonstraram certa apreensão quanto à proposta da atuação por área
do conhecimento, elemento que nos parece contraditório, tendo em
vista que o projeto pedagógico da escola vai ao encontro quando diz
‘A prática educativa pelo princípio metodológico por área visa,
principalmente superar as problemáticas do ‘currículo disciplinar’. a
partir da consideração elementar que elas são próprias dessa organização
curricular’ (URQUIZA, 2009, p. 39).

Com relação a essa aparente contradição, acreditamos que
haja certa disparidade entre as proposições do PPP da escola e a
prática docente dos educadores (as), principalmente, aqueles que
não conhecem a proposta por virem de outros espaços e não ter
tido contato com as proposições da Educação do Campo.
Esse encontro de professores (as) com formação disciplinar
e outros em processo de formação por área do conhecimento trouxe
algumas reflexões, especialmente no sentido que há muito tempo o
ensino vem sendo organizado em disciplinas e não tem garantido
a aquisição dos conhecimentos científicos de forma qualitativa nas
Escolas do Campo, ou seja, percebe-se que a formação disciplinar
é demasiadamente fragmentada não dando conta de proporcionar
uma visão de mundo mais ampla para os educandos (as), fomentada
pela articulação entre as diversas ciências. Com isso, é construída
a proposta de formação por área do conhecimento que, apesar de
ainda ser um recorte da realidade, pode ocasionar uma formação
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de maior abrangência e vinculação com a realidade, promovendo
aprendizagens mais significativas e contundentes.
Todavia, ainda é necessário pensar alternativas que realmente
articulem o conhecimento na perspectiva da totalidade, categoria que
necessita ser apreendida pelos educadores (as) para a compreensão da
realidade. Para que seja possível a aproximação com a totalidade, faz-se
necessário que o objeto de pesquisa seja visto como um todo. No caso da
Escola Itinerante é necessário compreender seu processo histórico, desde
seus problemas com infraestrutura, falta de formação dos profissionais,
até sua representação maior como afronta ao Estado e a escola burguesa.
Para discutir a totalidade, temos que conhecer nosso entorno em seus
aspectos geográficos, sociais, econômicos, políticos, entre outros. A
totalidade não é o todo, mas uma teia de ligações; precisamos olhar para
a realidade para percebê-la. Do mesmo modo precisamos ter a clareza
de que o sujeito sozinho não modifica nada; são necessários movimentos
coletivos de atuação para serem alcançadas mudanças.
Todavia, tal trabalho exige domínio do educador
também nas disciplinas, pois como aponta Rodrigues (2010,
p. 109) “cada disciplina mostra uma determinada dimensão
da realidade, aquela delimitada pelo seu objeto de estudo, seus
marcos conceituais, métodos e procedimentos específicos”.
Segue afirmando que, por maior a crítica feita à fragmentação da
ciência, para a implementação de processos interdisciplinares são
imprescindíveis as disciplinas, pois são as bases a partir das quais
se podem construir novas formas de pensar a ciência, tornando
mais permeáveis os limites que as encapsulam.
Esse autor é contundente ao afirmar que
Na busca de implementar processos interdisciplinares que articulem
as diferentes ciências, religando seus saberes, é que aparece a proposta
de organização curricular por áreas do conhecimento. O objetivo
central consiste em reestruturar pedagogicamente o ensino das ciências
de modo que os currículos escolares passem a ter sentido para os
educandos e educadores, possibilitem a construção de conhecimentos
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por meio do diálogo e da constituição de uma intersubjetividade,
rompendo, dessa forma, os estreitos limites do currículo linear
disciplinar. As áreas de conhecimento seriam um novo referencial
para a seleção dos conhecimentos integrantes dos currículos; portanto,
são um instrumental para o planejamento e a avaliação curricular.
(RODRIGUES, 2010, p. 112).

Na Educação do Campo, o ponto de partida deve ser a
realidade, ou seja, as representações que caracterizam determinada
realidade. Contudo, temos que tomar cuidado para que a
especificidade não tenha um fim em si mesma, pois os povos do
campo têm o direito a uma educação de qualidade e acesso amplo ao
conhecimento historicamente produzido. Em outras palavras, não
podemos perder o ensinamento da realidade, nem o específico dos
conhecimentos científicos na mediação dos saberes.
Para referenciar nosso plano de estágio, utilizamos os Planos
de Trabalho Docente elaborados para as disciplinas de Ciências e
Matemática e a lista de conteúdos da área de Ciências da Natureza e
Matemática para os Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio
do setor de educação do MST, ambos disponíveis na escola. Também
consultamos os conteúdos estruturantes para a disciplina de Ciências e
Matemática presentes nas Diretrizes Curriculares da Educação.
A fase estrutural do plano contou com o auxílio da
educadora de Matemática que, apresentando os conteúdos ainda
não trabalhados com a turma, nos possibilitou optar por Grandezas
e Medidas, dentro do qual ensinamos: medidas de comprimento,
massa, área, volume e tempo. Conforme o currículo da escola,
esses conteúdos necessitavam ser retomados na turma em questão.
A opção por tal abordagem se deu, primeiramente, por se tratar
de temas diretamente ligados à realidade dos educandos (as)
e que, por vezes, são rapidamente trabalhados e ensinados de
maneira fragmentada e desvinculada da realidade, não garantindo
a aquisição significativa que podem proporcionar. Nesse sentido,
Brito (2011) afirma ser necessária
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[...] a realização de uma prática pedagógica menos fragmentada, capaz
de romper com os limites entre os componentes curriculares sob a
perspectiva de uma visão mais unitária dos conhecimentos, visto que
usualmente são abordados de forma desarticulada, ou seja, estuda-se
os fenômenos do meio real como fatos isolados (BRITO, 2011, p. 169)

Essa autora aponta que os conteúdos das disciplinas
escolares das Ciências da Natureza estão distantes de uma
aproximação efetiva com a realidade dos estudantes, à medida
em que a escola se mantém sob uma perspectiva tradicional de
currículo (BRITO, 2011, p. 169).
A estruturação do planejamento de Ciências não contou
com o apoio do educador responsável pela disciplina, sendo possível
com este apenas elencar o conteúdo a ser trabalhado: Sistema Genital,
no qual enfatizamos a questão da sexualidade de forma geral. Esse
tema além de, inicialmente, despertar a curiosidade dos educandos,
possibilitou que uma problemática pudesse vir a ser trabalhada, pois
conforme apontam Moizés e Bueno (2010, p. 206)
Este assunto foi velado, ao longo dos tempos, resultando em concepções
da sexualidade relacionados à obscenidade, 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, pois os
próprios educandos se sentiram, em alguns momentos, retraídos,
chegando a mencionar que os pais e mães poderiam não gostar que
falassem sobre a questão. Isso pode ser um indicativo de que não há
abertura, na família, para o diálogo referente à sexualidade. Esse tema
também despertou interesse no sentido de fornecer informações
relevantes, como: as principais DST (Doenças Sexualmente
Transmissíveis) e métodos anticoncepcionais e contraceptivos, tendo
em vista que, nessa localidade, existe um alto índice de adolescentes
que antecipam sua vida sexual e acabam, muitas vezes, vivenciando
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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).
Na elaboração do plano de estágio, foram encontradas
diversas limitações, principalmente em estabelecer as relações entre
as disciplinas de Matemática e Ciências. Com relação às porções da
realidade foram poucas as necessidades encontradas para estabelecer
conexões com os conteúdos descritos.
Por fim, cabe uma reflexão sobre o planejamento do
conhecimento por área. Precisamos fazer o esforço máximo para
estabelecer relações entre as disciplinas, porém nem tudo está
conectado e não podemos perder de vista o compromisso que temos
com o ensino dos conhecimentos científicos escolares. Deve-se ter
atenção para que não ocorra uma indesejável extrapolação forçada,
sem possíveis mediações significativas e de sentidos, nesse aspecto
da relação, ou integração (PARANÁ, 2009, p. 43).

Docência por área do conhecimento: longo
caminho a tracejar
A regência teve início na semana seguinte ao término das
observações, com carga horária de 10 horas semanais, divididas entre
Ciências e Matemática, além dos períodos de contra turno. Porém,
o planejamento, por vezes, foi alterado devido à falta de educadores
das demais disciplinas e, para adiantar o trabalho, tendo em dia o
planejamento, acabávamos assumindo as aulas em outros períodos.
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CONTEÚDOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDOS
BÁSICOS

e Me d i d a s M1 História das medidas de compride com- mento; Instrumentos de medidas de
primento comprimento; Unidades de medidas
de comprimento: múltiplos e submúltiplos; Transformação das unidades de
medidas de comprimento;
Perímetro de um polígono; Situações
problemas que envolvam medidas de
comprimento;
Cálculo da medida de uma circunferência.
Me d i d a s M2 Unidades de medidas de massa;
de massa Instrumentos de medidas de massa;
Transformação das unidades de medidas de massa;
Situações problemas que envolvam
medidas de massa.
Me d i d a s M3 Unidades de medidas de superfícies; Transformação das unidades
de área
de medidas de superfície; Medidas
agrárias; Cálculo de áreas em figuras
geométricas: retângulo, quadrado,
paralelogramo, triângulo,

CONTEÚDOS ESTRUTURANTES

Grandezas
1.Lutas e contradições.
*Pela terra e Reforma Agrária; medidas
M3
*Pela infraestrutura (estradas,
pontes, estrutura da escola, entre outros); M1 e M3.
2.Trabalho
*Agricultura/ subsistência; M1,
M2, M3, M4 e M5.
*Comercialização (feijão, milho,
soja, algodão, entre outros); M2
e M4.
*Criação de animais; M2.
*Trabalho na horta (casa e escola); M1, M2, M3 e M5. 3.Fontes educativas
*Reserva Florestal (Brasileirinha); M1 e M3.
*Farmácia do acampamento;C1.
*Televisão; C1.
*Igreja; C1.
Jogos: (Futebol, Sinuca, Truco,
Vôlei, entre outros); M1 e M2.

PORÇÕES DA REALIDADE

Quadro 1 – Proposta de Trabalho

(...continua)

Compreender a história das medidas
de comprimento e suas evoluções,
quais são os instrumentos de medida
e como as utilizamos em nosso dia
a dia. Estabelecer relações entre as
unidades de medidas e as propriedades rurais, analisando a distribuição
agrária no país.
Conhecer e realizar a transformação de
medidas de comprimento e relacioná
-las com a realidade em que estamos
inseridos. Compreender os tipos de
medidas presentes na infraestrutura
do acampamento e como se aplicam.
Estabelecer relação entre as formas
de medidas utilizadas pelos acampados para realizar cálculo de área e os
conhecimentos científicos.
Compreender as medidas de massa e
como elas são usadas.
Compreender as diferentes unidades e
valores de medidas de massa usadas

OBJETIVOS
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Fonte: Quadro construído pelos autores.

Sistemas
Biológicos
Morfologia
e fisiologia
dos seres
vivos

Medidas
de tempo

Medidas
de volume

(...conclusão)

losango, trapézio, polígono regular no comércio de produtos cultivados no
e círculo; Situações problemas en- acampamento.
volvendo medidas de área.
Conhecer as unidades de superfície relaM4 Conceito de volume; Unidades cionando-as com a realidade do acampamento, tendo noção de que estas unide medida de volume;
Transformação das unidades de dades de medidas são universais.
Resolver cálculos de área envolvendo
medida de volume;
Cálculo do volume dos sólidos ge- diferentes figuras geométricas.
ométricos; Unidades de medidas de Compreender as principais unidades
capacidade;
de medidas agrárias usadas na região e
Resolução de situações problemas quais são seus valores. Conhecer os insenvolvendo volumes e capacidades. trumentos de medida de tempo, bem
como resolver situações problemas enM5 História da medida de tempo;
volvendo os conteúdos. Relacionar as
Unidades de medida de tempo;
atividades desenvolvidas na agricultura
Instrumentos de medidas de tempo; com as medidas de tempo.
Resolução de situações problemas
Compreender as principais caracterísenvolvendo medida de tempo.
ticas do sistema reprodutor.
C1 Sistema Genital: Sistema genital feCompreender o funcionamento dos
minino e masculino;
Ovulação e fertilização; Gravidez; órgãos que compõem o sistema genital
Doenças sexualmente transmissíveis; masculino e feminino.
Compreender os riscos e consequênContracepção.
cias da prática de relações sexuais, tais
como: gravidez indesejada, contaminação por DSTs ou infecções.
Entender a importância do uso de métodos anticoncepcionais e preservativos.

(...continuação...)

Num momento inicial, fizemos os combinados com a turma
e a apresentação do Plano de Estágio, reservando espaço para que
todos os educandos (as) pudessem opinar acerca dos conteúdos,
metodologia e avaliação, além de uma breve explicação acerca da
proposta de trabalho por área do conhecimento. Na sequência, antes
de iniciar a exposição do conteúdo, realizamos um questionamento
oral sobre os conhecimentos prévios dos educandos (as) em relação
aos tópicos apresentados, momento em que foi possível ter noções
prévias sobre conhecimento, comunicação e outros.
A primeira semana de aula nos proporcionou diversas
reflexões, principalmente no sentido de que simples mudanças na
metodologia podem propiciar um avanço enorme relacionado ao
interesse e aprendizado dos educandos (as). Ao socializarmos com
eles o Plano de Estágio percebemos que se sentiram importantes
dentro do processo e responsáveis por cobrar a realização de tudo
o que havíamos planejado. Verificar os conhecimentos prévios dos
educandos (as) auxiliou tanto no desenvolvimento da oralidade
quanto na própria verificação do que os educandos (as) já sabiam.
Do mesmo modo, o esforço em trazer outros recursos, como os
vídeos explicativos, permitiu que, de forma dinâmica e envolvente, o
conteúdo fosse assimilado.
A metodologia usual adotada durante o processo da regência
consistiu basicamente na apresentação do conteúdo, retomando
alguns aspectos da aula anterior por meio de questionários orais
e sínteses nos cadernos, situando a todos em relação ao tema em
proposto e avaliado. O que estava sendo assimilado. Outro fator
que interferiu positivamente no processo, foram alguns recursos
utilizados como: vídeos, imagens, textos, slides, etc.
Posteriormente, os educandos aplicavam os conhecimentos
em atividades e resolução de problemas feitos individualmente ou em
grupos. Sempre que possível, trazíamos o histórico do estudo em questão, principalmente nos conteúdos de Matemática. As situações pro77

blemas trabalhadas tinham valores e dados retirados das porções da
realidade elencadas no Plano de Estágio.
Referente à atuação por área do conhecimento, podemos
considerar que houve muitas limitações desde o momento do planejamento até a execução das aulas. Inicialmente, pela falta de compreensão a respeito do trabalho com a área na escola. Também acreditamos
que faltou base teórico-prática com relação a esse tipo de docência,
fator que nos possibilitaria até mesmo ter mais argumentos ao defender essa proposta perante os educadores formados por disciplinas.
Por outro lado, ficou claro que avançar na perspectiva
da área do conhecimento na escola, vai além da compreensão
e prática de alguns educadores (as), necessita que a escola esteja
minimamente engajada nesse sentido. Não somente em relação
às mudanças curriculares, mas também na alteração dos próprios
horários da escola. Caldart assegura ser necessário
[...] vincular a questão da área com as discussões sobre concepção
de escola, ou mais precisamente sobre as mudanças necessárias na
escola, debate que hoje esta sendo feito pelo conjunto da sociedade,
mas, novamente, não com as mesmas finalidades ou com as mesmas
referências de objetivos formativos e projetos mais amplos (CALDART,
2011, p. 144)

Em Matemática, trabalhamos o eixo grandezas e medidas.
Fizemos os encaminhamentos iniciais, falamos do histórico das medidas de massa, explicamos sobre as unidades e instrumentos e ensinamos como se faz a transformação das unidades. Após, para aplicar
o conhecimento adquirido, os educandos (as) receberam uma lista
com situações problemas em que constavam dados estudados durante as aulas de Ciências no tema Gestação. Ao estudar as medidas de
comprimento, tempo e volume o mesmo processo foi desenvolvido.
Apesar da tentativa em estabelecer relações entre os
conteúdos, acreditamos que estas não foram suficientes para uma
atuação na perspectiva da área do conhecimento. Todavia, a frustração
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com o trabalho na área não impediu que nos esforçássemos em
aproximar os conteúdos da realidade lançando mão de metodologias
como, por exemplo: estudar as medidas de comprimento por meio
de valores reais obtidos pelos próprios educandos, fazendo o trabalho
em grupos e com instrumentos de medidas de comprimento (trena,
metro, régua, fita métrica, etc.); também efetuaram medições da sala
de aula, quadra de areia e quiosque e trouxeram esses valores para
serem registrados e transformados nos múltiplos e submúltiplos do
metro. Foram utilizadas medidas do próprio corpo dos educandos
para estudar os conteúdos previstos (altura, massa e peso) e de
objetos conhecidos e utilizados por eles diariamente.
Com isso percebemos que, ao relacionar os conteúdos
com questões conhecidas, reais, há um interesse maior pelo próprio
estudo da Matemática, com maior concentração nas explicações e
empenho na resolução do que era proposto.
Para efetuar a avaliação, adotamos como instrumento
a síntese de aprendizados feita ao término da regência. Também,
foram realizados vários trabalhos individuais e em grupos,
avaliando o desempenho e participação de cada educando (a), além
das observações durante o período integral das aulas, com relação
ao envolvimento individual de cada um e o interesse que tinham
pelo aprendizado nos momentos de explicação oral e de resolução
das atividades propostas. Também consideramos que a escolha
da síntese de aprendizado como forma de avaliação principal,
possibilitou que não fossem contabilizados os conhecimentos em
quantidade ou somente de forma numérica, fazendo com que
pudessem assimilar conceitos nesse momento, tendo em vista que
poderiam consultar as anotações que fizeram nos cadernos.
Após a finalização do estágio, os educandos (as) fizeram a
avaliação dos estagiários, quanto à metodologia utilizada, conteúdos
propostos, relação com a turma, pontualidade e frequência. Nesse
momento, percebemos o quanto é importante uma atuação coerente
por parte dos educadores (as), pois os educandos (as) ressaltaram
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elementos, na avaliação, que nem mesmo nós tínhamos ideia de que
existiam. Percebe-se por parte deles uma vigilância constante sobre
as atitudes do educador, mesmo fora do espaço escolar. Algumas
coisas que relataram oralmente acabaram não escrevendo, talvez
pelo próprio medo que tiveram da repercussão desse registro. Outro
agente causador de tal atitude pode ter sido a apreensão que ainda
cultivam em não avaliar o educador por medo de serem prejudicados.

Considerações finais
Essa experiência foi de grande valia, pois tivemos a
oportunidade de vivenciar a tentativa de atuação por área do
conhecimento, fato que nos levou a nos aprofundarmos nos
referenciais teóricos que abordam tal temática. Pode- se dizer que
alguns conhecimentos adquiridos no curso referentes aos temas já
estudados foram aplicados no estágio.
A área do conhecimento é algo abrangente e precisamos
ir além para concretizar um trabalho com essa característica.
Porém, os esforços que realizamos em relacionar as disciplinas
de Ciências e Matemática por meio de situações problemas e com
as porções da realidade nos levaram a conquistas até então não
alcançadas com a turma, pois eles puderam perceber, em situações
vividas, a aplicação dos conteúdos, o que os levou a assimilarem
sem limitações os temas propostos.
A formação, nessa perspectiva, nasce da necessidade prática
da falta de educadores no campo. Se analisarmos a fundo e levarmos
em conta todo o contexto da sociedade atual, pode-se até mesmo
pensar que o governo esteja abrindo “brechas” para o desenvolvimento
de um trabalho dessa forma pelo interesse em diferenciar a educação
do campo da educação da cidade, isto é, equalizar os saberes.
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A disciplina não garante a aquisição dos conhecimentos
científicos escolares por parte dos educandos. Talvez a área do
conhecimento por si só também não dê conta, mas ela pode ser um
avanço se comparada à disciplina dependendo de nosso empenho
enquanto sujeitos sendo preparados para a aplicação dessa perspectiva
de atuação em escolas do campo. Temos que ter consciência da
importância de nossa atuação se dar de forma coerente, pois a área
do conhecimento pode ser um instrumento de luta, tendo em vista
que pode causar modificação no cenário educacional atual. Para
além de nos preocuparmos com o domínio da área do conhecimento,
precisamos buscar formas de articulá-la com a totalidade, analisando
e refletindo a serviço de quem nossa atuação se dá.
Para que nosso projeto seja viável, é necessário que projetos
maiores estejam sendo articulados como suportes. Precisamos
construir projetos diferenciados nas escolas e ter entusiasmo ao
concretizá-los. Isso significa dedicar tempo extra a essa execução
caso se faça necessário; também precisamos acreditar na mudança
do ser humano e na reestruturação da educação, pois pensar a área
do conhecimento em conjunto com a realidade é um processo e o
planejamento para isso não pode ser feito em um único momento.
Estamos vivenciando uma formação diferenciada em
contraponto à atual forma como os conhecimentos científicos
escolares vem sendo trabalhados. Trabalhar nessa perspectiva exige
que muitos aspectos já naturalizados na sociedade sejam mudados
e isso é muito trabalhoso, pois ainda somos um grupo pequeno e a
maioria das pessoas está tão dominada pelo capitalismo, que não tem
tempo de parar e analisar as contradições existentes na educação,
tendo que pensar em questões maiores como a própria sobrevivência
em meio a um sistema econômico predatório. Esses aspectos exigem
muita preparação de nossa parte, pois a educação está totalmente
vinculada ao modelo de sociedade vigente e buscar transformações
nela em meio à hegemonia do capitalismo não é tarefa fácil.
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CAPÍTULO III
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO DO CAMPO
Uma experiência na Escola Itinerante
Adilson Vagner de Matos22
Lourival Miranda de Godói23

Nos propomos neste capítulo relatar a experiência do
estágio supervisionado realizado no período de 04 de setembro a
04 de outubro do ano de 2012, na Escola Itinerante Caminhos do
Saber, localizada no Acampamento Maila Sabrina24, Município de
Ortigueira – PR. A escolha desse local para o desenvolvimento das
atividades foi influenciado por diversos fatores: primeiro, por ser um
espaço que centraliza os educandos (as) que residem nos municípios
do norte do estado e segundo, por ser uma oportunidade de conhecer
mais de perto a realidade da Escola Itinerante, atuando nela durante
esse período.
O estágio supervisionado teve como metodologia de
sistematização o relato de experiência, texto científico que se
caracteriza pela riqueza de detalhes dando ênfase à descrição dos
diversos sujeitos, atividades e espaços que foram objeto deste trabalho.
Consiste em apresentar a experiência, articulando o contexto da
escola com as práticas desenvolvidas no estágio, juntamente com as
teorias que embasaram o desenvolvimento das atividades.
Na sistematização, primeiramente, apresentamos o estágio
supervisionado desde as primeiras orientações, no intuito de
22 Licenciado em Educação do Campo – habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática – Unicentro.
23 Licenciado em Educação do Campo – habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática – Unicentro..
24 O nome do Acampamento é uma homenagem a uma criança que faleceu no
ano de 2003.

esclarecer a metodologia utilizada e suas finalidades. Em seguida fezse necessária uma breve contextualização do espaço em que a escola
está inserida para entendermos a dinâmica desse ambiente, tendo
em vista que é uma Escola Itinerante situada em um acampamento
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST.
O trabalho segue com a descrição detalhada de todo
o processo, passando por suas diversas fases; observação,
planejamento, regência e sistematização. Contudo, devemos salientar
que essas etapas não obedeceram a uma linearidade, estando em
constantes adequações à dinâmica escolar.
Por fim, apresentamos as considerações finais, elencando os
principais desafios do estágio supervisionado, articulando os conceitos
de educação do campo, movimento social, plano de trabalho docente,
diretrizes curriculares entre outros, no sentido de apontar limites
e avanços na prática docente, principalmente, no que diz respeito à
docência por área do conhecimento nas Escolas do Campo.

Contextualização, observações e
planejamento
O estágio teve início no dia 04 de setembro de 2012, na
localidade do Acampamento Maila Sabrina, acampamento do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, onde residem 370
famílias, somando aproximadamente um total de 1.000 pessoas, das
quais 200 são educandos da escola. A área pertencia, anteriormente,
à fazenda Brasileira que foi ocupada no ano de 2003, pelos
trabalhadores e trabalhadoras Sem Terra25.
A Escola Itinerante Caminhos do Saber surge da mesma
luta pelo direito ao acesso à educação, que culminou na construção de
25 Dados retirados de documentos da escola.

86

diversas escolas em acampamentos no Paraná. Conforme o Projeto
Político Pedagógico da escola-base,26 Colégio Iraci Salete Strozak:
A proposta da Escola Itinerante implementada no Paraná tem como
finalidade atender os educandos que estão nos acampamentos
do MST, pois os frequentes deslocamentos para outras escolas
acarretavam problemas em relação ao aproveitamento dos educandos,
a sua condição de acampado e ao conteúdo ideológico do currículo
escolar (PARANÁ, 2009, p. 16).

Desse mesmo modo, as crianças que moravam no
acampamento se deslocavam cerca de 15 km até a escola mais
próxima. Sem transporte adequado, eram obrigadas a percorrer o
trajeto em um caminhão-baú.
A Escola Itinerante Caminhos do Saber não contou
com nenhum recurso do estado, sendo edificada totalmente por
trabalho voluntário dos acampados e utilizando as estruturas da
antiga fazenda.
Após as devidas apresentações, a tarefa inicial do estágio
foi a elaboração do planejamento das observações. Na sequência,
apresentamos a proposta do estágio, bem como a metodologia a
ser utilizada para seu desenvolvimento. A coordenação sugeriu que
nos reuníssemos com os educadores (as) das disciplinas ocupadas
para apresentar a proposta e dar continuidade ao planejamento.
No primeiro momento combinamos com a educadora que leciona
matemática no 8° ano, (turma onde realizamos o estágio), pois o
educador da disciplina de ciências não pôde comparecer devido
problemas pessoais.
As ideias gerais do plano de trabalho docente foram
elaboradas em conjunto com a educadora de matemática que nos
mostrou seu planejamento anual apresentando os conteúdos que
ainda não havia trabalhado. Desse modo, optamos pelo conteúdo de
26 Escola Base que responde juridicamente pelas Escolas Itinerantes junto á Secretaria Estadual de Educação.
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grandezas e medidas o qual está previsto nas diretrizes como conteúdo
a ser revisado e concluído no 8º ano. Já o planejamento dos conteúdos
de Ciências foi elaborado com o auxílio do coordenador pedagógico
que nos forneceu o plano de trabalho docente do primeiro semestre.
Também, utilizamos os conteúdos estruturantes para a disciplina de
Ciências, presentes nas Diretrizes Curriculares da Educação.
Além das atividades em sala de aula, também observamos
o tempo-trabalho na horta da escola, que é feito pela turma no
período de contra turno.
De acordo com a proposta pedagógica do MST, o trabalho
é um instrumento essencialmente pedagógico e educativo na
medida em que ele é desenvolvido a partir do ponto de vista de
relações voltadas à existência humana. E no caso da Escola Itinerante
Caminhos do Saber, o trabalho é realizado intencionalmente como um
tempo educativo, importante na formação dos sujeitos envolvidos:
educadores (as), educandos (as) e outras pessoas da comunidade.
Além de estar voltado para suprir uma necessidade imediata, que
é a alimentação na escola, tem a função prática de despertar, nas
crianças e adolescentes, o interesse e o gosto pelo trabalho com a
terra, principalmente na perspectiva da Agroecologia.
Paralelamente às observações, foi construído o
planejamento, o qual teve início ainda na quinta etapa com a oficina
apresentada pelos coordenadores do curso. Nesse primeiro momento,
foram repassadas as informações de como seria desenvolvido
o estágio supervisionado, bem como a metodologia utilizada
para a sistematização da experiência. Nos demais momentos, o
planejamento seguiu a dinâmica das observações e, nos períodos de
intervalos, eram priorizados os planos de aula.
Um dos maiores desafios do estágio foi a atuação por área
do conhecimento, principalmente por se tratar de uma proposta
inovadora que não conta com muitas referências para orientar a
prática e que exige um esforço especial desde o planejamento,
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tendo em vista que a Licenciatura em Educação do Campo é
um curso específico para formação de educadores (as) para atuar
nas escolas do campo por área do conhecimento. Esse foi o
momento no qual as dúvidas começaram a surgir ante o desafio de
elaborar um plano de trabalho articulando as disciplinas de ciências
e matemática, o qual teve sua elaboração baseada nas leituras
e discussões que afloraram durante o XI Seminário Integrador,
disciplina do curso que tem auxiliado na compreensão do trabalho
por área do conhecimento.
Na formação proposta pela Licenciatura em Educação do
Campo, busca-se
[...] superar a fragmentação tradicional 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, p. 471).

Contudo, essas mudanças devem ocorrer gradativamente
devido à forte resistência pela mudança na forma escolar atual e
exige persistência e dedicação na atuação desse novo educador.
Outro desafio foi planejar e atuar em alguns momentos
na perspectiva da etnomatemática, principalmente nas aulas do
contra- turno na horta ou no parque da escola, pois permaneciam
algumas indagações a respeito de como ensinar englobando
área do conhecimento e etnomatemática. Ora discutíamos se era
etnomatemática ou se era matemática do cotidiano as atividades
que estavam sendo planejadas. Acreditamos que as maiores dúvidas
ou angústias se devem ao fato de que não tínhamos experiência em
sala de aula, nem mesmo na forma tradicional. Para fundamentar,
utilizamos o referencial teórico de autores como Ubiratan D’Ambrósio,
um dos principais pesquisadores sobre a etnomatemática. Segundo
ele, a “aproximação etimológica a que se referimos nos permite dizer
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que etnomatemática é a arte ou técnica (techné+tica) de explicar, de
entender, de se desempenhar na realidade (matema), dentro de um
contexto cultural próprio (etno)” (1993, p. 9).
Com essa definição podemos subentender etnomatemática
como todo conhecimento cultural próprio de determinada
comunidade. A partir daí, cabe ao educador compreender o contexto
sociocultural em que os educandos (as) estão inseridos para,
então se dispor à construção de conhecimentos na perspectiva
etnomatematica, valorizando a cultura local.
As atividades semanais da turma do 8º ano nas disciplinas
de Ciências e Matemática somavam um total de 10 horas; 7 horas
de aula e 3 horas de trabalho.27. Por isso, ocupamos duas semanas
para completar toda a carga horária prevista para observações. Essa
fase do estágio supervisionado foi marcada por muita expectativa
em conhecer a dinâmica da escola, como se organizam seus espaços
e seus tempos educativos. Também foi o momento em que nos
aproximamos da turma e dos professores buscando informações
fundamentais para realização da regência.
Iniciamos as observações nas atividades que são
desenvolvidas durante o trabalho na horta da escola que fica localizada
aproximadamente 500 metros do acampamento. Todas as turmas da
escola, exceto os anos iniciais do ensino fundamental, trabalham
nesse espaço, mas em períodos diferentes, sendo organizados de
acordo com a idade e os horários das aulas.
O 8º ano realiza as atividades em conjunto com o 9º ano.
Contudo, nem todos os educandos (as) participam do contra-turno
devido à falta de compreensão dos pais sobre a importância do
trabalho na formação dos filhos, e por conta de que este tempo não é
registrado na lista de presença.
27 A Escola Itinerante, como parte do MST, concebe o trabalho para além do
seu aspecto materialmente produtivo, tomando-o, também, como princípio educativo.
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As atividades desenvolvidas são acompanhadas por uma
senhora que é responsável pela horta, a qual possui formação em
Agroecologia por um centro de formação do MST e, por isso, é muito
exigente no que diz respeito ao manejo que desenvolve nesse espaço,
além dela demonstrar muito conhecimento empírico devido a sua
experiência. Além disso de um educador tem a tarefa de acompanhar
as turmas durante a realização do trabalho pelos educandos.
Sobre a questão do trabalho na escola Pistrak apud Freitas
(2003, p. 138), é contundente em afirmar que
[...] o trabalho como aspecto educativo na escola é fundamental,
no sentido de articular questões da realidade vivida pelos educandos
na comunidade perpassando pela discussão de classe social [...]
imaginar o trabalho do homem como socialmente indispensável,
colocando o problema do trabalho livre e do trabalho dependente
[...] o problema da alimentação pode ser colocado, por exemplo, em
relação ao problema cooperativo; o estudo da proteção à saúde levará
ao problema das doenças sociais, da luta que se trava contra elas, entre
nós e nos países burgueses.

Ainda no período da observação tivemos a oportunidade
de acompanhar o conselho de classe participativo, momento esse
que foi de muita importância para termos um breve conhecimento
dos educandos, principalmente no que diz respeito às dificuldades
de aprendizagem aos problemas com relação à disciplina da turma.
O conselho de classe participativo, na Escola Itinerante
Caminhos do Saber, é realizado no final do semestre. Nele participarão
os pais, educadores (as) e educandos (as). Este se configura como
uma atividade de destaque na escola, pois oportuniza a realização
da crítica e autocrítica entre os sujeitos, oportunidade em que os
educandos realizam a autoavaliação e, posteriormente, são avaliados
pelos colegas da turma, pelos educadores (as) e pelos pais.
As observações em sala de aula foram realizadas em duas
semanas obedecendo à carga horária de cada disciplina, ou seja, 3 aulas
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de ciências e 4 de matemática. Nas aulas de matemática, a educadora
se mostrou bastante comprometida em auxiliar no desenvolvimento
do estágio, principalmente na elaboração do planejamento,
organização dos conteúdos e a partir de suas observações, dando
dicas sobre a docência. Desse mesmo modo, concluímos que a
mesma demonstrou domínio dos conteúdos que lecionou, além de
controlar com facilidade as diversas situações que surgem na sala
de aula. Apesar de não variar muito da forma tradicional de ensinar
matemática, percebemos certo esforço em aproximar os conteúdos
com as questões do cotidiano, tendo em vista as porções da realidade
previstas nos Planos de Trabalho Docente da Escola Itinerante.
Contudo, observamos que os educandos (as) aparentam
certa aversão pela disciplina de matemática, fato que nos revela o
que poderíamos chamar de uma “cultura do horror” que impera nas
escolas e, principalmente, nas escolas da rede pública de educação
com relação à disciplina de matemática.
Sobre essa problemática, D’Ambrósio apud Goulart (2007,
p, 13) afirma que
[...] o conhecimento matemático costuma ser apresentado ao aluno de
forma desvinculada das outras disciplinas, como se fosse um ramo à
parte, isolado em seus teoremas e problemas e com caráter tecnicista,
onde a técnica prevalece ao raciocínio lógico. [...] a matemática é
normalmente ensinada dissociada do seu tão necessário sentido lógico
e, talvez por isso mesmo, seja uma das disciplinas mais temidas pelos
educandos, considerada uma das mais complicadas.

Assim, o processo de ensino aprendizagem da matemática
acaba por deixar uma lacuna na formação dos educandos, causando
defasagens quase que irreversíveis em sua formação. “Ela costuma ser
ensinada de maneira repetitiva, automática e desligada da realidade,
num processo semelhante ao adestramento” (GOULART, 2007 p.
13) sem estabelecer relações com outras disciplinas que abordam
questões históricas, sociais e políticas, entre outras. As consequências
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desses processos podem ser observadas pelos números trazidos pela
mesma autora, os quais mostram que
Os testes de rendimento em matemática aplicados pelo Sistema
Nacional de Avaliação Escolar da Educação Básica (MEC) ilustram
muito bem essa situação. Em 1993, eles revelaram que 67,7% dos alunos
da 1ª série do Ensino Fundamental acertavam pelo menos metade
dos testes. Esse índice caía para 17,9% na 3ª série, tornava a cair para
3,1% na 5ª série e subia para 5,9% na 7ª série. Em 1995, numa avaliação
que abrangeu alunos de quartas e oitavas séries, os percentuais de acerto
evidenciaram, além de um baixo desempenho global, que as maiores
dificuldades são encontradas em questões relacionadas à aplicação de
conceitos e à resolução de problemas, o que mostra certa apatia do
aluno em relação a essa disciplina (GOULART, 2007, p, 15).

É fato que a educação pública tem melhorado em alguns
aspectos, como infraestrutura, transporte, materiais didáticos
entre outros. No entanto, a questão do processo de ensino
e aprendizagem continua sendo a maior das problemáticas,
refletindo diretamente na formação dos educandos (as).
Em relação ao desenvolvimento do processo de ensino
aprendizagem na escola, mesmo sendo esta inserida num contexto
de lutas e com condições favoráveis ao ensino contextualizado e de
qualidade, persistem algumas lacunas, como o fato da rotatividade
dos professores (as), por conta dos contratos temporários feitos por
meios do Processo Seletivo Simplificado - PSS, impossibilitando
um maior envolvimento dos docentes com a vida no campo, estreitando os laços de relações com a comunidade, que o espaço da
Escola Itinerante propicia.
As fases das observações foram cruciais para o desenvolvimento da docência, pois nela podemos ter clareza de algumas
dimensões da prática docente, como metodologias para trabalhar
os conteúdos, avaliação e as atividades que facilitam e incentivam
a aprendizagem.
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A prática em sala de aula
A regência no estágio supervisionado é um momento
em que os estagiários colocam em prática, na sala de aula, seus
conhecimentos e habilidades adquiridas no curso, enfrentando
seus limites e desafios. Também se configura como um espaço de
aprimoramento, de estudo e reflexões que acarretarão avanços
qualitativos na sua formação. Nesse processo, como apresentamos
anteriormente, um dos maiores desafios é a tentativa de atuação por
área, tendo em vista que a formação ofertada no curso é por área.
Esse projeto se propõe como uma estratégia para superação da
fragmentação do conhecimento, enraizado pela forma disciplinar
(ARROYO, 2012, p. 366).
Na primeira aula, foi apresentada a ementa das atividades
de estágio, mostrando os conteúdos e discutindo os combinados com
os educandos (as) a respeito da atuação e avaliação. Com isso, percebemos que os mesmos ficaram curiosos com a metodologia, mas, por
outro lado, houve uma pequena confusão na “cabecinha” deles em relação à proposta de atuação por área do conhecimento. Nesse início,
percebemos a importância de entrar em sala de aula com o conteúdo
planejado e com a metodologia bem definida, pois isso proporciona um bom desenvolvimento da aula despertando o interesse dos
educandos, tornando o processo de ensino aprendizagem agradável.
Sobre esse aspecto, Freire (1996, p. 51) nos adverte:
O bom clima pedagógico-democrático é o em que o educando vai
aprendendo a custa de sua prática mesma que sua curiosidade como
sua liberdade deve estar sujeita a limites, mas em permanente exercício.
[...] Como professor devo saber que sem a curiosidade que me move,
que me inquieta, que me insere na busca, não aprendo nem ensino.

Freire nos chama atenção sobre a importância do exercício
de instigar a curiosidade dos educandos (as), bem como de os
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educadores (as) serem curiosos em relação ao conhecimento.
Pudemos ver isso na prática, pois quando o educador (a)consegue
despertar a curiosidade dos educandos (as) a respeito do assunto
discutido há um melhor desempenho na sala de aula, de maneira
que facilita o alcance dos objetivos de aprendizagem esperados.
Na continuação do estágio, organizamos a docência da
seguinte maneira; como estávamos em dupla, preparamos todas
as aulas em conjunto, mas, durante a regência, para evitar que
os educandos (as) ficassem confusos, apenas um conduzia o
processo e o outro ficava com a tarefa de auxiliar os educandos
(as) com as dúvidas, atender as conversas paralelas além de
algumas intervenções convenientes durante a exposição. Todavia,
ambos estudavam os conteúdos, caso contrário não teria como
se ajudarem em caso de dúvidas. Também se tomou o devido
cuidado para que as atividades fossem divididas de forma que
ninguém fosse prejudicado, seja por falta ou excesso de trabalho.
A partir da segunda semana, os educandos (as) já estavam
mais acostumados (as) com as mudanças nos horários. Desse modo,
conseguimos estabelecer uma boa relação por meio de singelas
mudanças no cotidiano da escola como, docência em duplas no
ensino fundamental; acompanhamento e regência no contra turno;
atividades práticas fora da sala de aula, entre outras.
Já no planejamento, agrupamos os conteúdos estruturantes
de ciências e matemática que poderiam ser trabalhados em
conjunto numa mesma porção da realidade, ou na perspectiva
da etnomatemática. Exemplo: Agroecologia e Grandezas e
Medidas, a partir da horta da escola, agricultura de autossustento,
comercialização entre outros. De início, houve imprevistos, pois nem
todos os conteúdos podem ser agrupados e mesmo estabelecendo
relação entre eles, em muitos momentos reproduzimos a forma
disciplinar. Contudo fica a lição, não é o agrupamento de conteúdos
de uma mesma área que irá potencializar a aprendizagem e sim,
a proximidade do conhecimento mediado entre a prática educativa
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e a realidade objetiva constituída historicamente. Nas palavras de
Caldart (2010, p. 129)
[...] o trabalho por área do conhecimento deve ser “ancorado” num
propósito maior, de transformação da escola. E desta maneira cumprir
duas funções principais: a de superar a fragmentação do conhecimento
exercido pela lógica disciplinar e, a de proporcionar o envolvimento
coletivo dos educadores, superando assim a ação individualista em que
o ensino por disciplina condiciona.

Outro momento importante da regência foram as diversas
formas que utilizamos para realizar a avaliação, assunto tão polêmico
na escola. Como as Escolas Itinerantes trabalham com parecer
descritivo e com Ciclos de formação humana, o educador (a) não tem
o argumento da reprovação e da nota na hora de fazer a avaliação,
tendo que lançar mão de metodologias que deem significado e
desperte o interesse do educando para os processos avaliativos e para
que esses sejam produtivos e tenham intencionalidade pedagógica.
Conforme Freitas (2003, p.18)
Os ciclos procuram contrariar a lógica da escola seriada e sua avaliação
[...]. Não elimina a avaliação formal, muito menos a informal, mas
redefinem seu papel e associam com ações complementares- reforço
ou recuperação paralela, por exemplo,[...] Os ciclos propõem alterar
os tempos e os espaços da escola [...] incorpora a concepção de
formação global do sujeito partindo do pressuposto da diversidade e
dos ritmos diferenciados no processo educativo.

Estas atividades avaliativas foram desenvolvidas no decorrer
da regência, de modo que, a cada conteúdo encerrado, optávamos
pela metodologia mais apropriada, levando em consideração os
critérios e buscando contemplar todos os métodos apontados no
PTD. Dessa maneira, conseguiu-se experimentar diversas formas
de avaliação, como trabalhos individuais e em grupos, avaliação,
correção no caderno etc.
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Podemos considerar que a avaliação inicia-se em verificar a
assiduidade dos educandos (as), preocupando-se em saber quais os
motivos das faltas, tendo em vista que o excesso de faltas é um grande
limitador da aprendizagem na turma em questão, pois alguns deles
ajudam seus pais no trabalho ou não são incentivados a frequentar
a escola todos os dias. Por essas diversas interrupções, o educando
acaba por não acompanhar os demais colegas, ocasionando um
desnível no conhecimento geral da turma. Junto a isso, buscamos
sempre incentivar a participação em sala de aula para desenvolver
a expressão dos educandos (as), por meio de questionamentos e
tentativas de aproximação do conteúdo com as porções da realidade.
A esse respeito, as Diretrizes Curriculares da Educação do
Campo (PARANÁ, 2006, p. 49) afirmam que
A escola é o lugar das relações educativas formais. O mundo atual,
porém, exige que na escola sejam valorizados lugares em que acontece a
educação, na sua vertente informal e não formal. A roça, a mata, os rios
ou o mar, as associações comunitárias etc. são lugares educativos que,
às vezes, justamente por causa do contato diário, passam despercebidos,
esquecidos no momento da elaboração dos planejamentos de ensino.

Com relação aos trabalhos em grupos, tivemos dificuldades
em dar intencionalidade a esse momento de avaliação, a qual
pretendia avaliar a assimilação do conteúdo e, ao mesmo tempo,
desenvolver nos educandos (as) a noção do estudo coletivo, da
divisão de tarefas etc. Dessa experiência, conclui- se que o estudo
em grupo é uma excelente ferramenta educativa, porém necessita
ser trabalhada cada vez mais com intencionalidade pedagógica e não
puramente avaliativa, caso contrário os mesmos seguirão cultivando
a prática do “grupismo” e do individualismo.
Durante esse período, outro aspecto que chamou atenção
e que chega a ser preocupante é a dificuldade que os adolescentes
têm em se manterem concentrados nos estudos, além da defasagem
de conteúdos que supostamente já deveriam pelo menos conhecer,
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principalmente no que diz respeito à leitura, interpretação e escrita.
Contudo, acreditamos que isso não seja um problema apenas dessa
escola, e que existe uma série de elementos que contribuem para
tal situação, que vão desde a falta de formação e de compromisso
dos educadores até o nível cultural das famílias da comunidade
condicionadas por sua histórica condição material de exclusão e
desigualdades social.
Da regência, ficaram as lições de que a prática pedagógica
exige um estudo permanente; praticamente, gastou-se mais tempo
estudando e planejando as aulas do que qualquer outra atividade
realizada no estágio, pois apesar de os conteúdos serem básicos,
sempre parece que está faltando alguma coisa para complementar.
Freire (1996, p, 13), no livro Pedagogia da Autonomia,
afirma o seguinte:
Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinaraprender, participamos de uma experiência total, diretiva, política,
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza
deve achar se de mãos dadas com a decência e com a seriedade.

Nesse sentido, reforçamos a não neutralidade da educação,
principalmente quando se pretende atuar na perspectiva e com os
princípios da educação do campo projetando a atuação docente como
um processo que fomente mudanças concretas na escola e que reflita diretamente a formação dos educandos (as), construindo um ser
humano melhor para compreender, atuar e intervir em sua realidade.

Um espaço para refletir
Podemos considerar que concluímos a carga horária
prevista para as atividades do estágio supervisionado, desde a
realização do planejamento, observações até a regência. Conforme
citado no decorrer do texto, esses momentos não seguiram uma
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linearidade, mas obedeceram à dinâmica da escola entre tempos
educativos, contra-turno e reuniões.
Também, com relação ao planejamento, não conseguimos
aplicar todos os conteúdos programados, primeiro, pela falta
de prática enquanto educador (a) e, segundo, pelas dificuldades
apresentadas pelos educandos. Assim, quando se percebia alguma
dificuldade geral da turma no entendimento de algum conteúdo,
retomávamos ou se explicava melhor, o que exigiu mais tempo do
que o previsto.
Sempre que se discutia um plano de aula tínhamos o
cuidado de ter como horizonte a articulação dos conteúdos com
as questões da realidade e a área do conhecimento, de forma a
garantir coerente entre o planejado e a prática. Assim, mesmo com
dificuldades, consideramos que o objetivo de trabalhar por área do
conhecimento foi atingido. Claro que de forma bastante limitada,
pois ainda há carência na compreensão de operacionalizar essa
articulação. Contudo, houve um esforço em compreender elementos
comuns às duas disciplinas e, principalmente, com a realidade do
acampamento, ora com mais facilidade, ora com maior limitação.
Além disso, há que ter cuidado para que a aula não se torne maçante
aos educandos (as), dando a aparência de repetição dos conteúdos.
Por outro lado, pudemos perceber que, apenas trabalhar
por área do conhecimento não é o suficiente para a superação das
dificuldades encontradas no âmbito da educação escolar. Na forma
escolar, atual sua importância está no momento em que se exige do
educador (a) maior empenho e mais articulação dos conhecimentos
com a realidade.
Também buscamos incorporar, no planejamento e em sala de
aula, alguns elementos do trabalho na perspectiva da etnomatemática,
relacionando os conteúdos de matemática com os conhecimentos ou
situações existentes na realidade do acampamento como o trabalho
na horta, parque da escola etc. Mesmo com limitações em articular
todas essas dimensões, introduzimos algo novo no estudo da
99

matemática com essa turma e o resultado foi o aumento de interesse e
participação, além de proporcionar uma aproximação dos conteúdos
matemáticos com o meio social em que a escola está inserida.
Outro aspecto positivo do estágio supervisionado foi
conhecer melhor a experiência da escola itinerante, a qual mesmo
que inserida em uma estrutura estatal engessada possui um
diferencial, ou seja, por ser uma escola que se encontra em uma
realidade de conflitos e lutas sociais, transmite uma intencionalidade
pedagógica diferenciada. Como exemplo, citamos a participação da
comunidade na escola, o estudo semanal dos educadores (as), a autoorganização dos educandos (as), o conselho de classe participativo,
entre outros. Por outro lado, devemos reconhecer que a precariedade
nas estruturas físicas, rotatividade e formação dos educadores (as),
falta de materiais didáticos, entre outros, acabam comprometendo
significativamente a aprendizagem dos educandos (as).
Também podemos considerar que a realização do estágio
é uma experiência fundamental na formação de educadores (as),
quebrando alguns preconceitos com relação à prática docente,
principalmente sobre a atuação por área e o trabalho com a
matemática. Elencamos isso porque a opção pela área de ciências da
natureza e matemática não foi por afinidade e sim como desafio, o qual
podemos afirmar que está sendo superado. Com isso, um dos maiores
aprendizados foi a percepção de que o conhecimento do educador
se solidifica gradativamente em sua prática cotidiana de preparação,
atuação e avaliação. A experiência do estágio serviu para quebrar
a barreira do medo em não conseguir atuar em sala de aula como
educador (a), oportunizando a vivência a responsabilidade e o prazer
de ser educador no meio do povo.
Por fim, destacamos que o estágio supervisionado se apresenta
como um momento em que o futuro educador (a) entra em choque com
a realidade, tempo em que se afloram os medos e as angústias. Enfim,
evidenciam-se as problemáticas que existem na escola. Na Escola
Itinerante, essas questões tomam configurações ainda mais drásticas,
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porque se pretende construir uma proposta diferenciada de educação
visando a um rompimento com a escola tradicional, fato que exige um
comprometimento maior por parte do educador (a). Por outro lado, as
condições materiais para o desenvolvimento do trabalho docente são
muito precárias, o que também exige uma dedicação especial. Enfim,
podemos concluir que ser educador (a) no campo é ser educador no
sentido mais aprofundado do termo, é ser um (a)militante social.
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CAPÍTULO IV
O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA DE CIÊNCIAS DA
NATUREZA E MATEMÁTICA
Contribuições para formação docente
Ana Paula Nahirne28
Sirlei Olkoski29

Neste capítulo apresentamos a experiência vivenciada no
estágio dos anos finais do Ensino Fundamental no Colégio Estadual
do Campo de Rio da Prata. A escolha do campo de estágio deu-se
devido ao conhecimento que temos da realidade do estabelecimento
de ensino e seu entorno, bem como dos educandos (as), pais, professores e funcionários, pois residimos nas proximidades da escola.
A prática em sala de aula nos leva a refletir como será nosso
dia a dia como educadoras. Enquanto estamos estudando apenas as
teorias, não temos ideia do que é estar à frente de uma turma e ser
o responsável pela mediação do conhecimento aos educandos. Só a
partir daí, entendemos quão grande é nossa a responsabilidade.
A experiência vivida na sala nos mostrou claramente o
significado de ser educador (a), saber como trabalhar determinados
conteúdos de forma que estes tenham sentido na vida dos educandos
(as) para que se tornem sujeitos críticos capazes de intervir e mudar
a sociedade tornando-a mais justa e igualitária.
Durante a regência, percebemos que o educador (a) deve
sempre buscar aperfeiçoar sua prática aplicando novas metodologias
para tornar a sala de aula um lugar atrativo onde os educandos
(as) sintam-se integrados ao processo de aprendizagem para que
o educador possa exercer com êxito sua profissão. Segundo Silva,
28 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e Matemática – Unicentro. Educadora da Rede Pública Estadual em Nova Laranjeiras/PR;
29 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza
e Matemática – Unicentro. Educadora da Rede Pública Estadual em Nova
Laranjeiras/PR.

“a primeira concepção que deve nortear o papel do educador é:
“aprender e ensinar” e “ensinar e aprender”. Ambas constituem um
importante processo dinâmico, no qual um não existe sem o outro,
pois ensinar é um aprendizado” (SILVA, 2007, p.35).
Portanto, o estágio nos proporcionou uma reflexão sobre o
trabalho que estamos realizando em sala de aula; a nos questionarmos
a respeito da dedicação docente com os nossos adolescentes, visto que
somos responsáveis pela formação de sujeitos. O educador (a) deve
perceber o quanto isso é importante para o desenvolvimento ético
e moral de cada um deles sempre respeitando as individualidades
de cada educando proporcionando um ambiente propício para a
aprendizagem. Educador (a) e educandos (as) são sujeitos no processo
pedagógico, cada um precisa conhecer as suas responsabilidades
e agir de acordo com as estratégias que foram planejadas. O
educador (a) tem o compromisso com o conhecimento, cabe a ele a
responsabilidade de desenvolver, construir o conhecimento científico
com o educando.
Diante disso, vimos que a formação do educador (a) deve ser
voltada para o pleno desenvolvimento da capacidade física, mental,
intelectual levando em consideração suas habilidades, a forma de pensar, agir, organizar o conhecimento levando em conta o aspecto afetivo.
O trabalho desenvolvido pelos educadores (as) precisa
orientar-se por uma visão dos educandos (as) como seres sociais,
indivíduos que vivem em sociedade. Reconhecer os educandos (as)
como seres sociais que são, implica não ignorar as diferenças, mas se
colocar em sala de aula como um instrumento a mais no processo de
ensino, informação e aprendizagem.

Aprendizagens significativas no estágio
curricular supervisionado
O Colégio Estadual do Campo de Rio de Rio da Prata
– E.F.M., local de realização do Estágio Supervisionado I, possui
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educandos (as) oriundos do campo. Nesse sentido, os sujeitos do
campo são diversos e essa diversidade precisa ser incorporada em
nossa reflexão político-pedagógica, contudo sem cair nas práticas
liberais de fragmentação da classe trabalhadora camponesa que exclui
o olhar e a prática da totalidade. As diferenças são elos pedagógicos
e curriculares para ligar e articular os trabalhadores (as) de forma
solidária e coletiva na busca de emancipação e transformação social.
Nesse sentido, falar de Educação do Campo, segundo
as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do
Campo (BRASIL, 2002, p.92), seria falar de
[...] lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar
com dignidade de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O
campo não é só o espaço da produção agropecuária e agroindustrial, do
latifúndio e da grilagem de terras. O campo é o espaço e território dos
camponeses e dos quilombolas. É no campo que estão as florestas, onde
vivem as diversas nações indígenas. Por tudo isso, o campo é o lugar de
vida e sobretudo de educação.

Dessa forma, a Educação do Campo se caracteriza como
prática social contra as concepções hegemônicas da atual escola, pois
se trata de uma educação voltada para as práticas dos trabalhadores
(as) do e no campo.
Como a prática é fundamental na formação docente, entendo
que é no decorrer do estágio que o futuro educador compreenderá a
importância de sua atuação em sala de aula. Por esse motivo o período
de estágio é muito importante, pois é a partir de sua atuação, ação e
planejamento das atividades que o docente descobrirá meios e métodos
para a sua ação pedagógica como futuro educador (a).
O estágio supervisionado tem um significado muito
importante no desenvolvimento e na aprendizagem do estagiário,
porque é partilhando a realidade do educador (a) em sala de aula
com os educandos (as) que o futuro educador se confrontará
com as experiências necessárias para exercer adequadamente a
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docência. É um vivenciar a realidade da escola, aprofundando
suas habilidades e conhecimentos em sua área de formação, além
de conhecer o futuro ambiente de trabalho.
Sabendo da importância do estágio, vários autores
afirmam que ele faz parte do currículo acadêmico. Segundo
Moura (p.11), o estágio configura-se como um
[...] pressuposto básico é que a atividade de ensino, ao ser planejada
conjuntamente, é capaz de gerar elementos de reflexão, proporcionando
o desenvolvimento de consciência do futuro educador sobre os vários
aspectos a serem considerados na atividade pedagógica. A tomada
de decisão sobre os conteúdos a serem adotados, qual a metodologia
a ser empregada e como avaliar as ações formativas e os seus
resultados são, potencialmente, importantes momentos de formação,
no educador, de competências que transcendem o já complexo domínio
dos conteúdos.

Durante o estágio, tudo deve ser cuidadosamente analisado.
Nesse sentido, de acordo com Pimenta e Lima, a educação é um
processo único, em que cada educador (a) deve buscar metodologias
de ensino que contemple o processo de ensinar e aprender.
Educação como processo transformador e o educador como agente
desse processo, é preciso situar o estágio nessa ponte ou nessa
passagem, entre a licenciatura e o exercício da profissão, como espaço de
reflexão sobre as próprias contradições e problemas da prática docente
desenvolvida por ocasião da PE e dos locais onde o estágio se realiza
(PIMENTA; LIMA, 2004, p.251).

Nesse sentido, não há como desvincular tal compreensão
sobre o estágio no contexto da pesquisa da formação de educadores (as),
configurando-se como uma postura a ser assumida para a concepção do
estágio na formação de educadores (as), considerando-se “o estágio na
pesquisa e a pesquisa no estágio” (PIMENTA; LIMA, 2004, p.46).
As autoras enfocam que os estágios, na formação do
educador, têm por objetivo:
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[...] preparar o estagiário para a realização das atividades nas escolas,
com os educadores nas salas de aulas, bem como a análise, avaliação
e críticas que possibilitem a preposição de projetos de intervenção a
partir dos desafios e dificuldades que a rotina do estágio nas escolas
revela (PIMENTA; LIMA, 2004, p.102).

O estágio como componente curricular visa superar a
tradicional visão redutora de prática instrumental, ampliando para
espaço de aprendizagem da profissão na formação inicial e atividade
de pesquisa. No entanto, o estágio não tem sido disciplina obrigatória
para todos os cursos, o que causa prejuízo na formação de alguns
profissionais, dissociando a teoria e prática.
Para que o educador (a) possua esses múltiplos
conhecimentos, pautados na proposta de Educação do Campo, o
estágio baseia-se na área do conhecimento para tentar superar a visão
fragmentada de ensino. Caldart (2010, p.127) indica potencialidades
importantes da opção pela área, relacionadas a um
[...] processo de desestabilização de um ordem dada e de
desnaturalização de uma forma curricular (a disciplina) que é histórica,
mas passa a ser assumida como a única possível no trabalho
com o conhecimento, principalmente no âmbito da universidade e,
consequentemente, para a formação dos docentes.

A interdisciplinaridade possui a finalidade de corrigir
possíveis erros acarretados por um sistema de produção capitalista
da sociedade, um sistema fragmentado em todos os aspectos, seja no
trabalho ou dentro da escola.
Nesse sentido, a área do conhecimento objetiva ampliar as
possibilidades de oferta da Educação Básica no campo construindo,
assim, novas perspectivas educacionais para o campo. Porém, essa
formação alternativa para o Estágio Supervisionado possui alguns
limites em sua implementação.
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Primeiramente, para se desenvolver a formação por área do
conhecimento, é necessário romper com o eixo principal que cerca
essa formação; a visão positivista da educação tradicional, a partir
da qual se desdobram outras limitações. Essas limitações implicam
romper com a visão disciplinar (disciplinarização dos conhecimentos)
pautada pela lógica da linearidade, ou seja, disciplinas fragmentadas,
das quais o fenômeno do real esta desarticulada, com fatos isolados
genericamente fora da realidade dos estudantes.
Outra limitação refere-se ao planejamento didático
coletivo, o que não acontece no colégio, pois dentro dele cada um
possui uma função/cargo, sendo um trabalho individualizado,
“cada um faz a sua parte”, dificultando, assim, pensar a área sem
estabelecer relação entre as disciplinas, restrição essa que vem da
própria formação dos professores (as).
Pensando na área do conhecimento, Rodrigues (p.121) compreende “uma forma de implementar processos interdisciplinares com
vistas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas do que, efetivamente, como forma de produção de conhecimentos científicos”.
A interdisciplinaridade não supõe a eliminação das
disciplinas, somente busca articulá-las, chegando a modificar ou
mesmo criar novas disciplinas. Nesse sentido, para a efetivação da
área, é necessário um trabalho coletivo e articulado entre a equipe
docente visando integrar as disciplinas numa perspectiva globalizada,
produzida a partir da interação entre sujeito e realidade social e local,
comprometida com a história de quem vive e trabalha no campo.
Dessa forma, o professor (a) não pode ser neutro, ele deve ter a
compreensão da totalidade da realidade envolvida.
Buscando alcançar os objetivos propostos pela área do
conhecimento, Machado (1995, p.193) explica que
[...] a interdisciplinaridade é hoje uma palavra-chave para a organização escolar, pretende-se com isso uma intercomunicação efetiva
entre as disciplinas, através da fixação de um objeto comum diante do
qual os objetos particulares de cada uma delas constituem sub objetos.
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Dessa forma, o estágio é um momento de reflexão, e relação
entre teoria e prática, surpreendente e muitas vezes marcante. Muitos
educandos marcam profundamente com o jeito simples e humilde
de serem, com aquele sorriso no rosto que cativa e nos faz acreditar
que muitas das nossas ações e práticas não foram neutras, não foram
em vão, mas tiveram algum significado e provocaram mudanças,
enriquecimento e lembranças, fazendo com que os resultados da
docência sejam frutos da paciência e amor pela profissão.
Portanto, pensando na perspectiva da formação por área
articulada pela Educação do Campo como proposta para o Estágio
Supervisionado, é importante compreender que não se irá negar a
disciplina mas ampliar as possibilidades de se ter um currículo por
disciplinas, trabalhando por área a partir de práticas interdisciplinares,
permitindo transitar o conhecimento entre as disciplinas para uma
leitura complexa da realidade do campo.

Caracterização da instituição escolar: uma
história de luta e conquista
Ao descrevermos a escola a partir do que consta no Projeto
Político Pedagógico, constatamos as dificuldades que a instituição
de ensino enfrentou na questão estrutural, pois o que existe hoje foi
conquistado com muita luta, primeiramente dos moradores (as) da
comunidade e, também, de todos os envolvidos sejam professores
(as), funcionários (as), APMF, afinal, toda a comunidade escolar.
O distrito de Rio da Prata está localizado a 23 km da sede do
Município de Nova Laranjeiras, sendo apenas 8 km de estradas não
pavimentadas, fundado por imigrantes descendentes de Ucranianos
vindos de Irati – PR. na década de 1940.
Apesar de esses primeiros moradores (as), na época, serem
analfabetos (as), sempre tiveram como prioridade a educação para
seus filhos, tanto que todos os prédios escolares até hoje construídos
foram em terrenos doados pela comunidade.
A primeira escola foi construída pelos membros da
comunidade no ano de 1952, num espaço cedido pela Igreja. Essa
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escola recebeu o nome de Escola Municipal Rio da Prata, que contava
com uma turma multisseriada com poucos educandos (as), sendo o
primeiro professor Antônio Eduardo de Souza.
Com o aumento da demanda, foi construída outra escola, com
duas salas de aula, uma secretaria, dois banheiros e uma cozinha, num
terreno doado pela Igreja, na gestão do então Prefeito de Laranjeiras
do Sul, Alcindo Natel de Camargo, com recursos administrados pela
FUNDEPAR, em convênio com a Prefeitura, durante o governo de
Ney Braga.
Atualmente, estão em funcionamento dezesseis turmas,
em período matutino e vespertino. Além das turmas regulares,
estão em funcionamento três turmas do Programa de Atividades
Complementares Curriculares em Contra Turno - PACC, duas turmas
do Centro de Línguas Estrangeiras Modernas - CELEM e uma sala de
recursos, totalizando vinte e quatro educadores.
O Colégio funciona em prédio cedido pela prefeitura
municipal, dividindo espaço com educandos do município, sendo que
apresenta um espaço físico inadequado para a prática pedagógica. As
salas são pequenas, sem ventilação e com pouca visibilidade devido
à claridade das janelas. Para as aulas práticas de educação física,
não dispõe de espaço suficiente, pois conta apenas com uma quadra
poliesportiva, sem cobertura, dificultando as aulas nos dias de chuva.
Em 2012, o colégio passou por reformas e foram construídas
oito salas novas, sendo que seis para salas de aulas e uma para
funcionar o laboratório de ciências da natureza e matemática e outra
para biblioteca. Além disso, foram construídas rampas de acesso
para educandos (as) deficientes (que poderão mais tarde fazer parte
do corpo discente do colégio.) Neste ano, a disponibilidade das salas
novas contribuiu para o melhor funcionamento das turmas, sem
transtornos, podendo o acesso ao aprendizado ser mais eficiente.
A organização da biblioteca proporcionou acesso à leitura e a mais
leitores e o laboratório que está sendo organizado pelas estagiárias é
uma conquista tanto na escola, como na comunidade.
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Caracterização da turma: a diversidade em
sala de aula
A turma com a qual realizamos as atividades de estágio
supervisionado foi a do 6º ano A, que tem seu funcionamento no
período da manhã dos anos finais do Ensino Fundamental. É
constituída por doze educandos (as), sendo nove do sexo feminino
e três do sexo masculino, com idade variando entre dez e onze anos.
São filhos de pequenos agricultores que também têm como
atividade a lavoura e a produção leiteira, sendo esta uma renda
extra. As famílias dos educandos (as) são de classe média e baixa,
tendo a pequena propriedade como a única fonte de renda. Os pais
desses educandos, por falta de oportunidade, acesso e também por
terem que ajudar no sustento da família, frequentaram a sala de aula
somente com o objetivo da alfabetização.
A turma é heterogênea. Alguns educandos (as) têm mais
facilidades, outros mais dificuldades para entender o conteúdo;
uns são mais participativos (as) na aula e outros mais tímidos (as)
que quase nunca questionam; alguns gostam de realizar atividades
no quadro para correção, outros nunca querem; deparamos com
educandos (as) que, no 6º ano, ainda não conseguem escrever
corretamente e isso nos mostrou quão frágil é a formação que esses
educandos (as) tiveram até agora, o que compromete toda a sequência
do aprendizado desses educandos (as).

Princípios orientadores para a ação
pedagógica em sala de aula
O estágio obedeceu às seguintes etapas: observação e regência
nas disciplinas de Matemática e Ciências no Ensino Fundamental
dos anos finais, oportunidade em que aplicamos os conhecimentos
adquiridos durante o período de curso. O estágio caracteriza-se,
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fundamentalmente, na aprendizagem, pois oportuniza ao acadêmico
(a) segurança e conhecimento na atuação em sala de aula. Também
nessa etapa, foi importante a experiência em organizar e planejar os
conteúdos, as metodologias e a avaliação a serem desenvolvidas na
aplicação da regência.
O planejamento teve auxílio, apoio e aprovação da professora regente. Podemos considerar a importância de conhecer, além dos
conteúdos científicos, a estrutura e o funcionamento do estabelecimento de ensino, os elementos que interferem direta ou indiretamente
no processo de ensino aprendizagem e na interação da sala de aula. É
importante salientar o diferencial que o curso realizado por um professor da Universidade o que não acontece na maioria dos cursos, e
isso requer do estagiário maior responsabilidade e comprometimento.

Observação: contribuições pedagógicas para
a formação do educador
Realizamos o estágio de observação nos anos finais do nível
fundamental, no período compreendido entre 29 de Agosto de 2012
e 24 de Setembro de 2012, na turma do 6º ano A. Devido à reforma
do Colégio, as aulas aconteceram no espaço cedido pela igreja,
no centro catequético que, apesar de possuir cadeiras e carteiras
suficientes, é um local inadequado. Observamos que as professoras
mantêm um bom relacionamento com os educandos, de maneira
afetiva, incentivando e interagindo com eles, de forma que os alunos
(as) agem de forma recíproca. O relacionamento entre os colegas é de
amizade e colaboração.
Com as professoras das disciplinas, tivemos um
relacionamento de colaboração e auxílio sempre que necessário. A
partir dos seus planos de trabalho, elaboramos o nosso planejamento,
tentando, sempre que possível, trabalhar de forma interdisciplinar
e relacionando os conteúdos das disciplinas com o cotidiano dos
educandos (as).
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Avaliamos que é de suma importância a etapa de observação,
pois nos possibilitou interagir e conhecer a turma, criando um clima
de amizade e cooperação, imprescindível para estabelecer a relação entre ensino e aprendizagem, que proporciona uma vivência significativa tanto para os educandos (as) como para as educadoras estagiárias.
Com o estágio de observação, percebemos que as educadoras,
a todo o momento, procuram fazer ligação da realidade com o
conteúdo trabalhado, tornando-o significativo para o educando (a).
Com isso, as professoras conseguiram a atenção deles, sem precisar
serem autoritárias; somente com carinho tiveram domínio de toda a
turma. É preciso que o educador tenha sempre presente para si que
o conhecimento não é algo pronto e acabado, mas algo em constante
movimento, transformação e aperfeiçoamento.

Regência: interdisciplinaridade e
contextualização na prática docente
O período de regência teve seu início com a elaboração
do plano de trabalho que tinha como requisito estar de acordo
com o plano do professor regente, sendo possível adequar as nossas
metodologias e estratégias para o intercâmbio da aprendizagem. O
estágio de regência realizou-se entre o dia 16 de Outubro de 2012 a 05
de Dezembro de 2012, seguindo o horário das disciplinas organizado
pela escola.
A elaboração do plano de Trabalho foi baseado no Conteúdo
Estruturante: Tratamento da Informação, Números e Álgebra e
Ambiente, nos conteúdos de Porcentagem, Números Decimais e
Biodiversidade.
Durante a regência, pudemos pôr em prática os
conhecimentos teóricos adquiridos ao longo de nossa formação
acadêmica, procurando metodologias adequadas.
Buscou-se, neste plano de ensino, contextualizar atividades
ligadas à realidade dos educandos envolvidos, fazendo a seleção e
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adaptação de conteúdos voltados às especificidades dos mesmos,
com investigação, discussão e levantamento de ideias voltados a
realidade do campo.
Nesse sentido, foram realizadas atividades referentes à
confecção de cartazes sobre a diversidade de plantas e animais
existentes em nossa região, debate sobre a Cultura Afro e Indígena,
tema da região local do município por meio da construção de gráficos
e porcentagens da população indígena e de suas línguas. Além disso,
foi trabalhada a Conta de Luz das residências dos educandos como
forma de contextualização e conscientização para cortes de gastos .
O cálculo do Índice de Massa Corporal - IMC foi realizado
no sentido de verificar se algum educando estava com alteração de
peso, comprometendo futuramente sua saúde, por meio da utilização
de uma balança e de um estaquiomêtro. Dessa forma, cada educando
(a) ficava sabendo sua altura e o seu peso, e, em seguida, calculava
seu índice de massa corporal.
Outra atividade realizada foi a confecção do terrário,
demonstrando a relação entre os ecossistemas naturais e suas
diversidades, os quais fazem parte do dia a dia dos educandos. Nas
imagens a seguir, foi registrada a atividade realizada pelos educandos
(as). e educadoras no processo de confecção de terrário, desde o
preparo do solo com as diferentes camadas, passando pelo plantio
das mudas, colocação de pequenos animais, introdução da água e
fechamento das garrafas para provocar a ocorrência do ciclo da água.
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Figura 1.1: Momentos da atividade com o terrário

Figura 1.2: Momentos da atividade com o terrário
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Figura 1.3: Momentos da atividade com o terrá

Figura 1.4: Momentos da atividade com o terrário

Fonte: Autores
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No momento da regência, elaboramos a construção de
gráficos de barras com informações nutricionais de embalagens
de produtos alimentícios, que trazem as informações em números
decimais. Utilizamos metodologias como jogos matemáticos,
confecção de cartazes, aula expositiva, debates, vídeo, resolução
de atividades, TV pendrive, cruzadinhas com números decimais,
confecção de jogos, confecção de gráficos.
A avaliação considerou o desenvolvimento do educando
(a), valorizando seu conhecimento prévio, além de contextualizar
os diversos conceitos em situações do cotidiano. Foi levado em
consideração, no processo avaliativo, não somente a aprendizagem de
conceitos, mas também de procedimentos e atitudes, os quais foram
avaliados por meio de atividades desenvolvidas durante as aulas.
É importante salientar que o período da regência é o tempo
que temos para aprimorar nossa prática em sala de aula, testar nossos
conhecimentos e, também, aplicar novas metodologias, favorecendo
ao educando (a) o contato com o conhecimento científico completo,
sempre adequando a sua realidade, de modo que aprender seja algo
significativo e transforme sua vida.
Por isso, avaliamos que a regência nos proporcionou
um momento importantíssimo de troca de aprendizagem e nos
mostrou que a sala de aula traz muitos desafios, como a relação
entre as áreas, mas é um processo que estamos construindo e que
exige muita luta pautada numa educação menos excludente, na qual
todos tenham acesso, independente da condição social do sujeito.
Portanto, por meio da regência, conseguimos transmitir
aos educandos a utilização da matemática e das ciências de maneira
prática na vida de todos, cujos conteúdos propostos são voltados à
realidade do campo.
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Considerações finais
O estágio nos proporcionou a oportunidade de vivenciar,
durante 40 horas, a prática pedagógica adotada pelos educadores,
possibilitando fazer uma análise crítica e reflexiva sobre qual prática
pedagógica queremos adotar. Durante o estágio, observamos o
carinho e a dedicação das professoras regentes e dos profissionais
envolvidos com os educandos (as), evidenciando o quanto é
importante para formação e o desenvolvimento cognitivo de cada
uma delas, o respeito à individualidade e o ambiente propício para a
aprendizagem. Daí ser necessária boa formação do educador que irá
ocupar um significativo papel na Educação, visto que ser educador
é ensinar e, ao mesmo tempo, aprender; é conhecer os limites do
outro; é acreditar que um mundo melhor é possível.
Entendemos que o trabalho realizado pelos educadores (as)
deve considerar que os educandos (as) são seres sociais, indivíduos
que vivem em sociedade. Devem-se reconhecer as diferenças e
lembrar sempre que estamos trabalhando com a formação de sujeitos,
o que torna este trabalho de imensa responsabilidade. Portanto, o
Estágio Supervisionado tem um significado muito importante no
desenvolvimento da capacidade intelectual e crítica do estagiário,
pois é partilhando a realidade do professor (a) em sala de aula
com os educandos (as), que o futuro educador (a) confrontará as
experiências necessárias para exercer sua docência.
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CAPÍTULO V
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Articulando matemática e ciências à vida do campo
Ademir Moyses30
Michelli Fermiano dos Santos31
Neste capítulo, apresentamos as atividades desenvolvidas e
a experiência vivida durante o estágio, realizado no Colégio Estadual
Ireno Alves dos Santos – Ensino Fundamental e Médio, situado no
município de Rio Bonito do Iguaçu no Assentamento Ireno Alves,
na turma do 6º ano “B” - tarde, na área de Ciências da Natureza e
Matemática. De acordo com o proposto no programa de formação, o
objetivo é realizar uma prática por área do conhecimento, tentando
articular as disciplinas de forma que se compreenda o conhecimento
em sua totalidade, partindo do contexto em que os educandos
(as) estão inseridos, para que eles se apropriem do conhecimento
científico e possam relacioná-los com questões que estão presentes
em seu dia a dia.
O Colégio foi criado em 1999, a partir de uma ocupação
organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST). Apesar disso, percebemos que, atualmente, a vinculação
com o movimento é muito pequena. O vínculo foi se perdendo,
pois muitas pessoas venderam os lotes, sendo substituídos por
moradores (as) que não possuíam relação alguma com o movimento
inicial. Outro aspecto está relacionado aos educadores (as), já que
a maioria é constituída por professores (as) que provêm do meio
urbano, não possuindo nenhuma ligação com o MST, portanto, suas
30 Licenciado em Educação do Campo, habilitado em Ciências da Natureza e Matemática Unicentro.
31 Licenciado em Educação do Campo, habilitado em Ciências da Natureza e Matemática Unicentro.

práticas pedagógicas não contribuem para o enraizamento cultural
dos sujeitos. O estágio foi realizado a partir da organização por área
do conhecimento. Caldart (2011) traz uma importante contribuição
sobre a formação por área do conhecimento, quando destaca que
essa formação visa contribuir na
[...] alteração da lógica de constituição do plano de estudos, visando
à desfragmentação curricular pela construção de um vínculo mais
orgânico entre o estudo que se faz dentro da escola e as questões da
vida dos seus sujeitos concretos; e a reorganização do trabalho docente,
objetivando superar a cultura do trabalho individual e isolado dos
professores (CALDART, 2011, p. 97).

O trabalho por área do conhecimento é uma proposta de
superação da lógica da fragmentação curricular e superação do
distanciamento do conhecimento científico em relação aos saberes
culturais. A busca pela superação da fragmentação do conhecimento
necessita de uma prática pedagógica que relacione o conhecimento
científico com dimensões da prática social.
É necessário que se faça uma análise crítica e reflexiva das
experiências vivenciadas no estágio, para que os futuros educadores
possam elaborar sua própria prática docente e não se deixem levar
por imitações de práticas convencionais, as quais podem ocasionar
limitações no fazer pedagógico do futuro docente, pois cabe
ressaltar que cada escola está inserida em um contexto diferente e,
consequentemente, possui demandas diferentes. A prática de ensino
é uma proposta que precisa emergir da realidade local de cada escola,
para isso é necesserário que os estagiários (as) tenham contato e
conhecimento do espaço educativo pois
[…] a falta de um vínculo mais efetivo dos alunos com a realidade
da escola ainda tem restringido a vivência pedagógica a um contato
artificial de cumprimento formal da prática de ensino, o que não
garante uma reflexão aprofundada sobre o vivido (BARROS, SILVA,
VÁSQUEZ, 2011, p. 514).
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O Estágio Supervisionado I teve uma carga horária de 125
horas, sendo que, em vinte delas, foram realizadas observações em
sala de aula; 40 horas de regência; oito horas foram destinadas ao
Seminário Integrador e as outras horas restantes foram utilizadas
para elaborar o planejamento de ensino das regências e para
sistematizar as atividades propostas neste estágio.
Para apresentar as atividades realizadas no Estágio
Supervisionado I, o trabalho foi organizado da seguinte maneira:
primeiramente apresentamos um relato sobre as observações realizadas
em sala de aula; na sequência, indicamos como se deu a elaboração dos
planos de aula para a regência, e finalizamos com uma demonstração
de como foi a experiência da regência, incluindo nossas reflexões.

Percepções acerca da metodologia de ensino
trabalhado em sala de aula
As observações feitas em sala de aula aconteceram no
período de 03 a 24 de setembro de 2012. O estágio foi realizado
na turma do 6º ano, na qual os educandos são todos moradores
(as) do assentamento, vindos das mais diversas comunidades. A
turma era composta por vinte e cinco educandos (as). Muitas vezes,
percebemos o desinteresse da turma em relação ao ensino, resultado
do processo que a escola vem realizando, distante, por vezes, da
realidade desses sujeitos. As maiores dificuldades percebidas
foram na disciplina de matemática, havendo dificuldades para
realizar questões de multiplicação e divisão, o que interfere na
aprendizagem dos outros conteúdos, já que as operações básicas
são pré-requisitos na aprendizagem de matemática. Um dos fatores
que podem contribuir para que o educando tenha dificuldades
e desinteresse pelas aulas está relacionado às metodologias
tradicionais de ensino adotadas pelo educadores (as), pois, às
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vezes, estas não condizem com as necessidades dos sujeitos, não
despertando o interesse pelo que está sendo estudado.
Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares de Matemática
(PARANÁ, 2008) destacam algumas tendências metodológicas
que podem ser adotadas para tornar as aulas mais interessantes
e contextualizadas: Etnomatemática, Modelagem Matemática, a
resolução de problemas, o uso de mídias tecnológicas, a História da
Matemática e a investigação Matemática.
No que se trata das observações feitas em relação aos
educadores (as) da área de Ciências da Natureza e Matemática,
percebeu-se que as metodologias de ensino adotadas por eles eram
bem tradicionais. As aulas eram baseadas na resolução de listas de
exercícios, a qual exigia apenas a memorização de fórmulas sem
estimular um pensar crítico do que estava sendo estudado, portanto,
realizando um trabalho descontextualizado e fragmentado. Em
apenas uma das aulas observadas, visualizamos uma tentativa de
trabalhar com o conteúdo de forma contextualizada. Nessa aula, o
conteúdo que a professora estava trabalhando era sobre as fases da lua
e as estações do ano o que possibilitou fazer alguns questionamentos.,
como: em quais estações do ano, na agricultura, são plantadas e
colhidas as sementes de milho, feijão, arroz, mandioca, soja, entre
outras sementes. Os recursos didáticos utilizados pelos educadores
(as) eram quadro de giz, giz, livro didático, pendrive e TV pendrive.
As Diretrizes Curriculares da Educação do Campo do Paraná
apontam que um dos caminhos para superar o trabalho pedagógico
fragmentado e descontextualizado é adotar uma prática docente
interdisciplinar. Entendemos que nem a formação do educador (as)
tem contribuído muito para que essa prática aconteça.
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Planejando e consolidando o processo de
apropriação dos conteúdos relacionado à
realidade local
As regências do estágio aconteceram no período de 26 de
setembro a 08 de novembro de 2012. Ao elaborarmos o plano de
ensino, buscamos levar em consideração que os sujeitos possuem
diversidades culturais, portanto, entendemos que devemos trabalhar
de forma diferenciada em cada espaço, ou seja, a maneira com que
trabalhamos no meio rural deve ser diferenciada da maneira de
trabalhar no meio urbano. Isso “[...] possibilita criar uma identidade
sociocultural que leva o educando a compreender o mundo e
transformá-lo” (PARANÁ, 2006, p.38).
A seguir, apresentamos o resumo do trabalho proposto:
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OBJETIVOS

-Perceber que podemos resolver
situações problemas do nosso dia a dia
usando o Mínimo Múltiplo Comum;
-Calcular o mmc de dois ou mais
números como o menor dos múltiplos
comuns, diferente de zero, pela
decomposição em fatores primos e pela
decomposição simultânea em fatores
primos;
-Utilizar frações para resolver situações
Produção de Leite problemas na produção de leite;
-Conhecer e aplicar a propriedade
fundamental das frações para obter
Uso de Agrotóxicos frações equivalentes; -Aplicar a
equivalência de frações para escrever
duas ou mais frações com o mesmo
denominador;
-Reduzir duas ou mais frações ao
menor denominador comum;
-Resolver problemas da produção de
leite que envolvam a adição, subtração,
multiplicação e divisão de frações;

PORÇÃO DA
REALIDADE
Múltiplos e divisores:
-Mínimo Múltiplo Comum; Frações:
-Frações equivalentes;
-Fração Própria;
-Operações com frações
(adição, subtração, multiplicação e divisão de
frações;
Ar atmosférico:
-Principais gases que
compõem o ar;
-O ar e a saúde; Propriedades do ar:-Pressão atmosférica; Pressão do ar;
Previsão do tempo: Noções de meteorologia;

CONTEÚDOS
ESTRUTURANTES
As aulas serão dialogadas. Haverá resolução de exercícios envolvendo questões da realidade do campo.
Serão realizados experimentos para
comprovar que a combustão necessita
do gás oxigênio para ocorrer. Com o
mesmo experimento, trabalharemos a
fração de segundos que as velas demorarão para queimar nos recipientes.
Trabalharemos a fração de litro de leite
que cada educando consegue obter em
sua propriedade por dia na produção;
em relação à subtração de frações; será
trabalhada a perda dessa produção com
o uso de agrotóxicos na limpa das pastagens, pois, haverá perda de nutrientes dessas plantas. Os educandos serão
questionados sobre sua realidade e realizarão exercícios com hipóteses como,
por exemplo: calcularão qual é a fração
de ração que ficará em uma bolsa de
25 kg, após serem utilizados 2 kg para
cada vaca em uma ordenhada, sendo
que o plantel é de 8 cabeças.

METODOLOGIA

Quadro 1 – Trabalho proposto

(continua)

- Participação
em sala de
aula;
-Trabalhos individuais;
-Tarefas de casa;

AVALIAÇÃO
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Fonte: Quadro elaborado pelos dos autores em 2013

-Aplicar a técnica do cancelamento
como uma forma de simplificar a multiplicação com frações;
-Identificar a melhor condição climática para a plantação de pastagens;
-Compreender a importância de não
usar agrotóxicos para não causar mal
a nossa saúde.
Relacionaremos o que o uso de agrotóxicos causa ao contaminar o ar, provocando doenças que são transmitidas
pelo ar; Será trabalhada a previsão do
tempo levando em consideração quais
são as condições climáticas para o
plantio das pastagens.

(conclusão)

(continuação)

A proposta de Educação do Campo tem em vista um
trabalho pedagógico que parta das necessidades e da realidade
dos sujeitos, considerando que eles possuem diferentes saberes.
Kinijinik (2000) também descreve sobre a necessidade de
valorizar a realidade e os conhecimentos prévios que os educandos
(as)já possuem das práticas sociais, afirmando que
[…] duas coisas são fundamentais para se ter presente no trabalho
pedagógico em matemática: a primeira delas é a necessidade de se
valorizar e de se levar em conta a bagagem matemática que os alunos
trazem com eles, os seus diferentes “jeitos” matemáticos de resolver
os problemas que a vida lhes propõe. Estes “jeitos” fazem parte
de sua cultura, estão diretamente ligados aos seus modos de produzir,
de conviver com a natureza e com os companheiros, enfim, com sua
maneira específica de viver (KINIJINIK, 2000, p. 3).

Nesse sentido, elencamos dois temas da porção da realidade,
que estão presentes na dia a dia da comunidade, para tentarmos
contextualizar o conhecimento científico. Os temas escolhidos
foram “Produção leiteira”, por ser a atividade agrícola predominante
no assentamento, desenvolvida na maioria das propriedades dos
educandos(as); o outro tema, que também afeta as propriedades do
assentamento, é “Uso de agrotóxicos”, que foi escolhido com objetivo
de conscientizar sobre os males que o uso de agrotóxicos causa a
nossa saúde e ao meio ambiente.
Trabalhamos com os conteúdos “o ar e a saúde” e “frações”.
Ao trabalharmos o conteúdo “o ar e a saúde”, conseguimos inserir a
questão do uso de agrotóxicos, tema que está presente na realidade dos
assentamentos, abordando e tentando conscientizar sobre os males
que o uso de agrotóxicos causa à nossa saúde, ao meio ambiente e aos
animais. Também conseguimos relacionar o conteúdo “frações” com
produção leiteira. Ao trabalharmos esses conteúdos, tínhamos como
objetivo que os educandos percebessem que o conteúdo “frações”
está presente em nosso cotidiano e que podemos utilizá-lo para
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resolver situações problemas da produção leiteira; outro objetivo
era que compreendessem, a partir do conteúdo “ar atmosférico”,
a importância de não usar agrotóxicos, os males que os mesmos
causam a nossa saúde, ao solo e aos animais.
Em relação à metodologia de ensino, as aulas foram
dialogadas; foram realizadas aulas práticas com manipulação de
materiais simples; experimentos; questionamentos sobre a realidade
dos educandos e exercícios de raciocínio lógico. Por meio de
vídeos, trabalhamos a questão da contaminação do ar e doenças
causadas pelo uso de agrotóxicos e, também, outras doenças que
são transmitidas pelo ar, os sintomas causados por essas doenças e
a prevenção. Nesse mesmo conteúdo, trabalhamos com a previsão
do tempo, debatendo, em sala de aula, quais eram as condições
climáticas favoráveis para o plantio de pastagens.
Ao trabalhar essas questões, a turma do 6º ano demonstrou
interesse nas aulas, pois são questões que estão presentes no cotidiano
deles. Dessa maneira, os alunos conseguiram enxergar a relação
que existe entre os conhecimentos científicos e a realidade na qual
eles estão inseridos, consequentemente, isso despertou um maior
interesse pelo que estava sendo estudado.
No decorrer das regências, como dissemos, percebemos que
alguns educandos (as) tinham grandes dificuldades em matemática,
pois alguns não sabiam nem resolver as quatros operações básicas,
o que tornava difícil um maior desenvolvimento na aprendizagem
dos conteúdos que estavam sendo estudados. Para tentar suprir
essas dificuldades, conversamos com o professor dessa turma e com a
equipe pedagógica do colégio e organizamos uma oficina, em contraturno. Para desenvolver as atividades, utilizamos a metodologia
da Modelagem Matemática, tendo os educandos escolhido o tema
“Produção Leiteira” para a modelagem. Trabalhar com a Modelagem
Matemática é muito significativo no ensino-aprendizagem, pois ela
parte dos interesses e das necessidades encontrados no cotidiano
dos sujeitos. Segundo as Diretrizes Curriculares de Matemática
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A modelagem matemática tem como pressuposto a problematização de
situações do cotidiano. Ao mesmo tempo em que propõe a valorização
do aluno no contexto social, procura levar problemas que sugerem
questionamentos sobre situações de vida (PARANÁ, 2008 b, p. 64).

A modelagem matemática contribui para que os sujeitos,
por meio das problematizações, tenham uma aprendizagem crítica,
a qual possibilita a resolução de situações-problema presentes
no cotidiano. Essa metodologia contribui com o rompimento de
alguns paradigmas da proposta pedagógica da escola tradicional,
pela qual o conhecimento é descontextualizado, sem estimular um
pensamento crítico dos indivíduos, baseado apenas na memorização
dos conteúdos.
Segundo Bassanezi (2002, p. 16), a modelagem matemática
é “a arte de transformar problemas da realidade em problemas
matemáticos e resolvê-los interpretando suas soluções na
linguagem do mundo real”. Os temas a serem estudados partem do
interesse dos educandos. Dessa maneira, os educandos ficam mais
interessados pelo que está sendo estudado, pois, assim, perceberão
a contextualização da matemática com suas vivências. Entendendo
o que está sendo estudado, isso os ajudará resolverem situaçõesproblema presentes no seu cotidiano.
Na modelagem matemática, necessita-se de empenho e
pesquisa por parte do educador (a), assumindo o papel de mediador
(a), orientador e problematizador do conhecimento. Mediador (a),
no sentido de fazer a construção do conhecimento, orientando as
atividades a serem desenvolvidas, proporcionando uma reflexão
e análise do conteúdo que está sendo estudado, desafiando os
educandos (as) a resolverem situações-problema, para que o
educando compreenda criticamente o mundo que o cerca.
Para tornar as aulas mais dinâmicas e comprovarmos algumas
afirmações feitas em sala de aula, em relação aos conteúdos que
estavam sendo estudados, realizamos alguns experimentos. Segundo
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as Diretrizes Curriculares de Ciências, as atividades experimentais
“podem contribuir para a superação de obstáculos na aprendizagem
de conceitos científicos, não somente por propiciar interpretações,
discussões e confrontos de ideias entre os estudantes, mas também pela
natureza investigativa” (PARANÁ, 2008 p.71). Fizemos experimentos
para comprovarmos que a combustão necessita do gás oxigênio para
ocorrer e para demonstrar as propriedades do ar. Por meio desses
experimentos realizados em sala de aula, percebemos que, com essas
práticas, o ensino fica mais interessante, despertando a curiosidade
para saber o que vai acontecer em cada experimento. Assim, há maior
participação da turma nas aulas, pois a aula não fica limitada
somente às explicações dos educadores (as), já que, por meio dos
experimentos, os educandos podem tirar suas próprias conclusões,
construindo suas hipóteses.
As escolas do campo, muitas vezes, possuem uma infraestrutura bem precária, sem laboratórios para desenvolver experimentos entre outras necessidades, o que poderá limitar o desenvolvimento de algumas práticas pedagógicas. Porém, os educadores
das escolas do campo precisam superar essas dificuldades, trazendo
para sala de aula outros materiais que substituam os materiais dos
laboratórios, pois as atividades laboratoriais não precisam, necessariamente, ser realizadas em laboratórios.

Considerações finais
Com as experiências obtidas nesse estágio, percebemos
que o ensino no âmbito escolar encontra-se bem tradicional e
fragmentado, necessitando de novas propostas pedagógicas para
superar essa fragmentação do saber, porém percebemos que, para
superar esse sistema tradicional de ensino, há alguns limites que
necessitam de uma luta coletiva para serem superados.
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Encontramos algumas dificuldades para trabalhar por área
do conhecimento, articulando as disciplinas para que o conhecimento
seja compreendido em sua totalidade. Entretanto, acreditamos que,
isso se deve ao fato de a escola estar organizada por um currículo
disciplinar, o qual torna o conhecimento fragmentado e impossibilita
que haja interação entre as disciplinas.
Em relação à contextualização do conhecimento científico,
conseguimos relacioná-los com a produção leiteira e com o uso de
agrotóxicos. Notou-se que os educandos (as) ficavam interessados
(as) pelo que estava sendo estudado. Nessa perspectiva, as crianças
encontravam sentido no que estava sendo estudado, pois percebiam
que os conteúdos tinham tudo a ver com a realidade deles. Essa
prática de estágio contribuiu muito para nossa futura docência, pois
pudemos compreender melhor a realidade da proposta pedagógica
da escola do campo e percebemos que um educador (a) precisa
saber bem mais do que o conteúdo científico; necessita conhecer a
realidade dos educandos (as), da comunidade em que a escola está
inserida. Pudemos também visualizar um pouco dos limites que
encontraremos para trabalhar por área do conhecimento quando
estivermos atuando em sala de aula.
É de suma importância que o conhecimento seja
contextualizado, para que os sujeitos consigam encontrar sentido
sociocultural no ensino, podendo utilizá-los para resolverem
situações-problema do seu cotidiano. Contudo, a escola deve ser
um ambiente de formação humana, no qual o educando (a) seja
preparado (a) para ser um sujeito autônomo, capaz de intervir sobre
as injustiças presentes na sociedade, para que possa transformá-la
em uma sociedade mais justa e mais humanizada.
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CAPÍTULO VI
PRÁTICA DE ENSINO
Uma experiência docente
Simoni Pergher32

O presente capítulo traz alguns elementos importantes da
reflexão feita sobre o estágio supervisionado realizado no Colégio
Estadual do Campo de Rio da Prata, no curso de Licenciatura em
Educação do Campo, na área de Ciências da Natureza e Matemática,
pela Universidade Estadual do Centro- Oeste.
O objetivo do estágio é dar embasamento aos acadêmicos
(as) no processo ensino-aprendizagem para que eles se insiram na
escola e conheçam o trabalho de forma a perceberem a necessidade
de trabalharem de forma criativa amparados pelas teorias
aprendidas em sala de aula.
Sabemos que a educação é um dos instrumentos principais
na formação do sujeito e deve ser um elo entre o saber e o fazer.
Ela precisa estar também voltada para as necessidades do cidadão,
necessidades essas sociais, políticas, econômicas e culturais, para que
assim possa formar um sujeito que tenha consciência do seu papel
perante o mundo em que vive, participando ativamente de todas
as tarefas delegadas a ele.
Partindo desse pressuposto, acompanhamos a reflexão
de Oliveira (1999) que afirma que “o que se requer hoje da escola
é um ensino dinâmico e adaptado às circunstâncias do momento
histórico pelo qual a humanidade está passando”. Diello (2009, p. 34)
afirmando que

32 Licenciada em Educação do Campo, Guarapuava/PR, habilitação em
Ciências da Natureza e Matemática, bolsista Capes/Pibid/Diversidade.

Por todos esses motivos, a escola deve ser um espaço privilegiado, rico
em recursos que promova a aprendizagem, num ambiente onde os
alunos possam construir os seus conhecimentos levando em consideração suas experiências cotidianas.

Dessa forma, compreendemos que a bagagem cultural do
estudante deve ser valorizada de forma a fazê-lo refletir sobre suas
ações na sociedade, assim é nossa função de prepará-los para isso.
À escola, compete o papel de sistematizar os conhecimentos
a fim de contribuir na formação do sujeito para a vida. Oliveira aponta
[...] como objetivo primordial a formação global do aluno, abrangendo
os aspectos físicos, intelectual, social, ético, cultural e profissional,
visando sua inserção na sociedade de maneira sintonizada com seus
aspectos, dotando-o de um posicionamento crítico, participativo,
fraterno e, principalmente, transformador (OLIVEIRA, 1999, p.11).

Nesse sentido, cabe ressaltar que a nossa tarefa, enquanto
estagiários, é pensarmos em possibilidades reais de fazer com que
a educação seja de qualidade, pela qual consigamos transformar
os conhecimentos adquiridos na universidade em experiências de
trabalho. O estágio nos proporciona o início da construção da
nossa prática docente.
O estágio supervisionado, realizado nos anos finais do ensino
fundamental, foi organizado da seguinte forma: primeiramente o
reconhecimento da turma, por meio da observação em sala de aula;
em seguida, auxílio aos professores regentes em sua prática docente.
Esse caminho percorrido possibilitou-nos construir o entendimento
que teoria e prática caminham juntas.
O Colégio Estadual do Campo do Rio da Prata, instituição
onde realizamos o estágio, oferta Ensino Fundamental e Ensino
Médio. O estágio foi realizado na turma do 8° Ano B, composta por
treze educandos (as).
O planejamento das atividades de estágio nos faz
perceber que devemos sempre estar em busca de novas formas de
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aperfeiçoarmos nossa metodologia de ensino. Nesse sentido, ensinar
também é aprender. De acordo com Silva (2007, p.35) “a primeira
concepção que deve nortear o papel do professor é: “aprender e
ensinar” e “ensinar e aprender”. Ambas constituem um importante
processo dinâmico”.
O estágio proporcionou-nos uma reflexão do trabalho
que estamos realizando em sala de aula, levando-nos a questionar a
respeito da responsabilidade dos profissionais com seus educandos
(as), qual é o seu papel de professor responsável pela formação de
sujeitos e na construção do desenvolvimento ético, crítico e moral
de cada criança e adolescente, sempre levando em consideração e
respeitando a individualidade de cada educando proporcionando,
assim, um ambiente agradável e dinâmico que leve à aprendizagem.
Dessa forma, independente da faixa etária com a qual
iremos atuar, devemos sempre estar em busca de conhecimentos
e alternativas para trazer à tona a realidade de nossos educandos
(as), e assim fazer com que o processo ensino aprendizagem seja
significativo, e que possa desenvolver todas as suas dimensões.
O papel do professor (a), nesse contexto, é ser um mediador
(a). Para tanto, é imprescindível que o educador esteja preparado,
tendo um amplo conhecimento sobre o conteúdo a ser trabalhado
e a realidade dos seus educandos (as) e, também, uma metodologia
de trabalho que envolva o estudante, sua realidade e os conteúdos
científicos, de modo que eles participem das aulas.
Nesse sentido, ao observar a sociedade de hoje, suas constantes transformações, principalmente na estrutura escolar, percebe-se a necessidade de educadores nesse processo de formação que
sejam sujeitos da própria história, que valorizem seus educandos e
seus conhecimentos adquiridos nas experiências diárias e que se proponham a relacionar esses conhecimentos com os conteúdos a serem
aprendidos, para garantir uma educação de qualidade que faça sentido para todas as pessoas que compõem esse contexto escolar.
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O encontro com a prática de ensino
O Estágio supervisionado é compreendido como um
“conjunto de condutas e procedimentos pedagógicos, vivenciados
e experimentados dentro das instituições escolares” (PENTEADO,
1999, p.08). Dessa forma, pode-se afirmar que este compreende “as
atividades que os educandos deverão realizar durante o seu curso
de formação, junto ao campo futuro de trabalho” (PIMENTA, 1999,
p.21). O estágio pode ser visto como um instrumento de reflexão
sobre a prática, ou seja, a efetivação da prática docente.
Passamos a considerar que tais concepções são norteadoras
das várias formas de opções metodológicas, bem como das instruções
dos trabalhos de estágio, contribuindo para uma melhor compreensão
do processo de ensino- aprendizagem. Partindo desse pressuposto, as
atividades de estágio, denominadas de vivências, foram elaboradas,
considerando-se simultaneamente as expectativas da licenciatura,
bem como os propósitos da prática de estágio.
O curso de Licenciatura em Educação do Campo ao qual
estamos vinculadas contempla uma formação por área do conhecimento, na intenção de romper com a fragmentação dos conteúdos
escolares, visando trabalhar as disciplinas na sua totalidade. Sendo
assim, o estágio supervisionado nos anos Finais do Ensino Fundamental não espera abranger todos os aspectos do conhecimento, mas
buscamos compreender o conhecimento como um todo. As aulas foram pensadas a partir da realidade dos educandos com articulação
dos conhecimentos entre os conteúdos das disciplinas de Matemática e Ciências.
No primeiro momento do estágio, trabalhamos abordando
a área de conhecimento “Ciências da Natureza e Matemática”, com
maior ênfase nas disciplinas de ciências e matemática, visto que o
estágio foi realizado no ensino fundamental. Partindo desse ponto,
cabe explicar que, na disciplina de Matemática, os grandes objetivos
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prendem-se ao desenvolvimento das capacidades de raciocínio, comunicação e resolução de problemas, fundamentais para a estruturação do pensamento lógico e da ação pedagógica. A grande tônica
é colocada no interesse e na curiosidade dos educandos (as) que se
sentirão mais motivados com a resolução de problemas práticos, relacionados com as suas vivências cotidianas. Assim, desde cedo, será
importante que os educandos percebam a utilidade da matemática
na sua vida diária e que possam sugerir atividades relacionadas com
a realidade local, de forma a torná-las mais significativas.
Compreendemos, assim, que o estágio supervisionado é
um componente do currículo que se caracteriza como atividade de
ensino. Moura afirma que
[...] o pressuposto básico é que a atividade de ensino, ao ser planejada
conjuntamente, é capaz de gerar elementos de reflexão, proporcionando
o desenvolvimento de consciência do futuro professor sobre os vários
aspectos a serem considerados na atividade pedagógica. A tomada de
decisão sobre os conteúdos a serem adotados, qual a metodologia a ser
empregada e como avaliar as ações formativas e os seus resultados são,
potencialmente, importantes momentos de formação, no professor, de
competências que transcendem o já complexo domínio dos conteúdos
(MOURA, 1999, p. 11).

Um grande desafio da educação é que se valorize o
conhecimento que o educando (a) já possui, buscando, na sua
realidade, dados culturais e relacionando com os conteúdos
científicos, conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional número 9.394/96 em seu Art. 1º, que a educação
escolar “deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”.
Procuramos desenvolver uma prática pedagógica que
valorizasse a bagagem cultural dos educandos, relacionada às
disciplinas trabalhadas, no caso a matemática e as ciências e, a
partir de seus conhecimentos práticos e das disciplinas elencadas,
tratar os conceitos e construir o conhecimento teórico, usando a
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maior quantidade de recursos disponíveis, fazendo da sala de aula
um ambiente agradável e propício para a construção e reconstrução
do conhecimento, ou seja, “[...] ensinar não apenas conteúdos
programados, mas sim educar para promoção de um mundo melhor,
mais humano e digno para todos” (DIELLO, 2009, p.35).
É de fundamental importância tornar os estudantes sujeitos
ativos na construção do conhecimento, pois
Ser sujeito de seu processo de aprendizagem não elimina a importância
do educador, que ajudara a conduzir o trabalho através da mediação
entre o problema e o pesquisador, a partir de sua competência e
articulação de idéias e uma relação horizontal (LIMA, 2005, p. 184).

Assim, relacionar disciplinas e os conhecimentos culturais
dos educandos é um grande desafio, pois precisamos buscar práticas
e alternativas para fazer uma educação centralizada nos sujeitos que
compõem o contexto escolar.
Dessa forma, por meio da observação, buscamos analisar as
características da escola, com o intuito de perceber e criar uma prática
educativa desenvolvida, partindo do princípio de que o educando
(a) é um ser participativo, que possui conhecimentos importantes.
Assim, o professor (a) deve desenvolver uma ação pedagógica
comprometida com as necessidades da escola, com a realidade da
comunidade local e mostrar o sentido entre as disciplinas, ação que
exige a participação de todas as pessoas envolvidas no processo.

Breves considerações sobre a escola:
contextualização
A fonte de consulta para a descrição do espaço escolar
foi a importância de se conhecer o Projeto Político Pedagógico,
considerando a história da sua formação e quais os passos
primordiais no processo de democratização escolar. Logo,
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percebemos que o PPP é fruto de uma construção coletiva e fica à
disposição dos professores e também da comunidade.
A construção do projeto político-pedagógico parte dos princípios de
igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do
magistério. A escola é concebida como um espaço social marcado pela
manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/
ou acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho
pedagógico (VEIGA, 2004, p. 22)

O Colégio Estadual do Campo de Rio da Prata foi fundado
por imigrantes ucranianos vindos de Irati-PR, na década de 1940, e está
localizado a 23 quilômetros da sede do município de Nova Laranjeiras,
sendo apenas oito quilômetros de estradas não pavimentadas.
A primeira escola foi construída pelos membros da
comunidade no ano de 1952, num espaço cedido pela Igreja, tendo
como construtores Paulo Nairne e Júlio Nairne. Esta escola recebeu
o nome de Escola Municipal Rio da Prata, que contava com uma
turma multisseriada com poucos educandos, sendo o primeiro
professor Antônio Eduardo de Souza.
Com relação à infra-estrutura da Escola, destacamos
que se encontra em reforma e estão sendo construídas seis salas
de aula, uma biblioteca e um laboratório de física e química. O
espaço físico passará a ser amplo, distribuindo-se em dez salas de
aula, uma cozinha, uma secretaria, uma sala de professores (as),
uma biblioteca, um laboratório de informática e um laboratório de
química e física, um depósito para merenda escolar, banheiros e uma
quadra poliesportiva.
O colégio conta com o conselho escolar que é o órgão máximo
da gestão, pois se trata de uma instância colegiada que representa a
comunidade escolar, de natureza deliberativa, consultiva, avaliativa
e fiscalizadora, no qual todas as decisões financeiras, pedagógicas e
administrativas devem ser discutidas.
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O colégio também conta com a Associação de Pais, Mestres
e Funcionários (as) que tem uma grande importância para escola,
porque tem como objetivo principal a defesa dos interesses morais e
materiais da escola e representa os pais em nível local. A participação
dos pais ou responsáveis pelos educandos (as) é evidenciada
como de fundamental importância, pois é um meio pelo qual os
pais acompanham e se tornam cientes quanto à trajetória escolar
dos filhos e das políticas educacionais atuais. Embora a maioria
dos pais trabalhe e, muitas vezes, esteja atarefada, deve procurar
comparecer com mais frequência à escola, para que, assim, tenha
informações sobre o desempenho de seu filho, podendo tirar as
dúvidas e realizar questionamentos à escola, aos professores (as) e
à equipe pedagógica. Com a comunidade participando ativamente
na escola, podemos melhorar a educação significativamente.
A merenda escolar tem um cardápio elaborado pela
própria escola, com orientações da nutricionista, com a finalidade
de suprir as necessidades alimentares dos educandos (as).
O Colégio funciona com vinte e quatro turmas, sendo
quatro de Ensino Fundamental no período matutino. Nesse período
tem duas turmas de Sala de Apoio à Aprendizagem e duas turmas do
Programa de Atividades Complementares em Contraturno - PAAC.
No período vespertino tem oito turmas de salas regulares e duas
turmas de Sala de Apoio à Aprendizagem. Duas salas PAAC com
Atividades Curriculares e duas salas com o CELEM – Centro de
Línguas Estrangeiras e Modernas com o curso de Espanhol, que é
desenvolvido com o Ensino Médio, com duas turmas.
O Colégio funciona em prédio cedido pela prefeitura
municipal, dividindo espaço com educandos do município,
consequentemente há restrição do espaço físico, o que se torna
inadequado para a prática pedagógica.
O quadro de professores (as) dessa Instituição de Ensino
é composto de vinte e quatro profissionais de ensino, a maioria
com curso superior completo e alguns ainda em curso. O quadro
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se completa com uma diretora, uma pedagoga, um secretário e
um técnico administrativo, juntamente com quatro auxiliares de
serviços gerais.
Enfim, quanto ao ambiente educativo cabe destacar que,
nessa Instituição de Ensino, não tem nenhum educando com necessidades especiais.

As especificidades da turma: campo de
estágio
O estágio supervisionado foi realizado com a turma do 8°
ano B, cujos educandos (as) são filhos (as) de agricultores (as)que auxiliam seus pais em atividades relacionadas com o campo, conhecendo, assim, de forma bem clara, a realidade das pessoas que sobrevivem
no campo, bem como as dificuldades enfrentadas pelos camponeses.
A turma é constituída por treze educandos (as), sendo cinco
do sexo feminino e oito do sexo masculino, cujas idades variam entre
treze e quinze anos. Somente um educando da turma era repetente,
pela primeira vez, havendo outros dois que já repetiram anos
anteriores. Na turma hà quatro educandos que se beneficiaram de
apoio pedagógico na disciplina de Matemática.
As famílias dos educandos (as) enquadram-se num
nível sócio-econômico- cultural médio e produzem na terra o seu
sustento. A maioria dos pais dos educandos (as) são pessoas simples
que tiveram pouco acesso à escola, por isso cobram bastante de seus
filhos o empenho nos estudos, visando a uma vida mais digna e
menos sofrida para eles.
Dessa forma, compreende-se a importância da família no
contexto escolar, pois quando os pais participam ativamente da
educação dos seus filhos (as), repassam valores éticos e morais que
refletem na aprendizagem dos educandos.
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Constatamos que, praticamente, todos os educandos (as)
da turma só possuem acesso à Internet no interior do colégio,
mostrando, dessa forma, um grande interesse em realizar pesquisas
e em buscar novas informações e possibilidades de aprendizagem.
A turma é bem heterogênea e existem vários níveis de
aprendizagem claramente visíveis. De acordo com a professora
regente, alguns educandos (as) apresentam necessidade de apoio
à aprendizagem, principalmente no que se refere à disciplina de
matemática, manifestando dificuldades de atenção e concentração,
que acabam refletindo em suas aprendizagens.
No entanto, as dificuldades da turma podem ser sanadas
com uma atenção especial que respeite o nível de aprendizado dos
educandos, sabendo-se que uns necessitam de maior estimulação por
parte do professor. Todos (as) são educados (as) e participam ativamente, perguntando ou respondendo questões relacionadas com a
aula, gostam bastante de conversar, mas nada que prejudique (de forma
significativa) o aprendizado dos educandos (as) e da turma em geral.

A vivência, encontros e desencontros nesse
caminho observação
A observação em sala de aula na turma anteriormente
apresentada aconteceu no período de 28 de agosto a setembro de
2012, totalizando 20h/a intercalando as disciplinas de ciências e
matemática. A sala de aula, infelizmente, é inadequada, tendo em vista
a reforma da escola. As aulas dessa turma estavam sendo realizadas
num espaço cedido pela Igreja que são as salas da catequese. Além
de pequenas, no período da tarde, o Sol aquece muito a sala que tem
somente uma janela.
No que se refere às professoras, vimos que se estabelece uma
relação de parceria com os educandos (as) e o trabalho é realizado
de forma criativa, sempre buscando sanar todas as dúvidas dos
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educandos, incentivando e interagindo com eles o tempo todo. A
maioria dos educandos é atenciosa e prestativa, embora em alguns
momentos se distraíssem e perdessem o foco, mas após a chamada
de atenção da professora voltavam as suas atividades sem maiores
questionamentos.
Após a observação das aulas das professoras regentes, foi
desenvolvida uma análise dos conteúdos que precisavam ser abordados nas disciplinas de matemática e ciências durante o período de
estágio. Tal análise oportunizou ver em que momentos os conteúdos
poderiam se relacionar.
O objetivo dessa observação é levar o estagiário a conhecer
a turma escolhida e detectar os problemas da prática pedagógica,
criando estratégias e metodologias de ensino que possam levar em
consideração a realidade dos educandos e transformá-la em práticas
docentes. Essa etapa foi reveladora e de suma importância, pois partir
da observação e análise das aulas para a prática de ensino é dar vida
aos conhecimentos adquiridos na caminhada acadêmica.
A observação também é um momento de reflexão e de
escolhas metodológicas a serem aplicadas. Nesse sentido, nosso
papel como observadoras foi apenas de reflexão e de aprendizagem,
pois pudemos destacar o que será interessante utilizar como
referência. Nossa tarefa, em momento algum, foi de interferir no
desenvolvimento das atividades da aula, pois não se faz necessário
julgar as práticas das professoras observadas. Mantivemos um olhar
crítico e reflexivo sobre o que estávamos observando, para assim
trazer o que fosse necessário em nossas metodologias de ensino.
A partir dessas observações, passamos a acreditar ainda
mais num ensino interdisciplinar e contextualizado, que valorize os
sujeitos (que a compõem). As relações no mundo fora da escola são
feitas como fios que se interligam, portanto o conhecimento cada vez
mais se constrói desta forma, ou seja, interligado. Assim, a escola,
enquanto instituição social formadora de pessoas, não pode negar
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a realidade, e continuar fragmentando o conhecimento, e privando
seus educandos (as) de plena participação social.

Planejamento
Partindo da observação e tendo em mãos os conteúdos
das disciplinas de matemática e ciências, começamos a desenvolver
nosso plano de trabalho docente. Para a elaboração dos planos de
aula no estágio supervisionado, a princípio, foram utilizados os livros
didáticos adotados pela escola e pelas professoras.
Em Matemática, foram utilizados os livros do projeto Araribá; o livro “A Conquista da Matemática”, as diretrizes de matemática
e o livro “Matemática e realidade”, bem como atividades relacionadas
com a realidade do campo, juntamente com os dados dos conteúdos
estudados em ciências.
Em ciências, foram utilizadas as diretrizes da disciplina, o
livro “Ciências naturais: Aprendendo com o cotidiano” e o livro do
projeto Araribá, bem como atividades que se relacionavam com os
conteúdos matemáticos e com a realidade dos educandos e pesquisas
a sites educativos, no intuito de aprofundar os conhecimentos a
serem ministrados.
Nesse sentido, a partir dos livros didáticos mencionados,
começamos a procurar maneiras para relacionar as disciplinas
elencadas, levando em consideração que os conteúdos programáticos
eram bem distintos, sem muita afinidade ou opção de relação entre
ambos. Mas, em vários momentos essa relação apareceu, sendo
possível criar momentos de total entrosamento dos conteúdos
estudados em sala de aula, fazendo com que as disciplinas se
tornassem únicas e não distintas.
Apesar das dificuldades na elaboração do plano de trabalho
ao relacionar as disciplinas, é muito gratificante trazer sentido
para as aulas, ou seja, mostrar aos educandos (as) que a realidade
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que os cerca é muito rica e dinâmica e que podemos adaptá-la em
nossa vida escolar, deixando um pouco de lado os livros didáticos e
abordando os conteúdos disciplinares com novas metodologias de
ensino que valorize a vida cotidiana dos educandos (as) que são as
peças fundamentais nesse processo de ensino aprendizagem.

Intervenções em sala de aula
As regências, realizadas na turma do 8°ano do Ensino
Fundamental, ocorreram entre os dias 18 de Outubro de 2012 a 05 de
Dezembro de 2012, totalizando 40h/a, divididas entre as disciplinas
de ciências e matemática.
Os conteúdos trabalhados na disciplina de matemática
foram: números e álgebra; sistemas de equações do 1° grau com
duas incógnitas; geometria; noção de ponto, reta e plano, semi-reta
e segmento de reta; reta transversal; ângulos (opostos pelo vértice,
adjacentes e suplementares) e em Ciências foram abordados os
seguintes conteúdos: biodiversidade; evolução dos seres vivos; teorias
evolutivas; energia; formas de energia: ondas sonoras e propagação
do som; características e tipos de ondas.
Os conteúdos citados eram bem distintos o que dificultava
uma ligação entre eles, mas, em muitos momentos foi possível
abordar ambas as disciplinas, visto que todos os conteúdos
foram trabalhados a partir de uma porção da realidade a qual
caracterizava um tema local que envolvesse os educandos (as).
O tema escolhido foi a cultura indígena compreendendo que o
colégio tinha como projeto abordar essa cultura para sua melhor
compreensão e valorização. Dessa forma, em matemática, foi
trabalhada a geometria utilizada no artesanato indígena e qual a
sua finalidade, compreendendo os conteúdos acima propostos;
já em ciências, foi abordada a evolução das espécies com maior
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ênfase à biodiversidade existente nas aldeias indígenas. Também
foram trabalhados os tipos de som e as músicas que fazem parte da
realidade cultural dos índios que moram no município.
A metodologia utilizada foram aulas expositivas dialogadas;
trabalhos em grupos e individuais; leitura e explicação de textos;
debates; pesquisas; confecção de cartazes e gráficos; resolução
de exercícios e situações problemas que contemplavam a cultura
indígena e a realidade do campo; vídeos e realização de atividades
experimentais simples. A avaliação foi contínua, sendo que os
instrumentos utilizados foram a realização de tarefas em casa,
realização de trabalhos individuais ou em grupo feitos em sala de
aula e a avaliação escrita individual ou em duplas.
De acordo com o exposto, cabe ressaltar a grande preocupação na realização do trabalho. Por mais que o ambiente escolar
seja conhecido, é difícil trabalhar buscando contemplar o mesmo
tema em ambas as disciplinas e outro ponto crucial era a presença
das professoras regentes da turma, pois, o medo de algum deslize é
bem perceptível.
A primeira dificuldade era estabelecer uma relação
adequada com os estudantes. Evidentemente, isso remete a uma
concepção do nosso papel de professora, visto que, particularmente,
não nos agrada a postura autoritária, a qual se pauta numa forma
natural de saber e poder, que inúmeros professores utilizam, pois,
é preciso compreender ser o respeito algo que não podemos impor
e sim conquistá-lo com a qualidade de nosso trabalho (podemos
conquistá-lo.)
Dessa forma, o primeiro passo no sentido de conquistar
o respeito de alguém é, antes de tudo, respeitá-lo, e isso significa
reconhecer no educando (a) um ser que possui experiência e
conhecimentos de vida, e que dessa experiência e conhecimentos
são capazes de produzir reflexão acerca da prática docente. Assim,
nesse sentido, o professor (a) não pode ser o detentor (a) de
nenhuma verdade suprema, e deve buscar, antes de tudo, interagir
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com os educandos (as) no sentido de aumentar sua visão intelectual,
estimulando sempre a reflexão crítica do meio social e cultural do
educando. Essa é uma condição fundamental para evitar reproduzir
mecanicamente a concepção de um ensino tradicional e fragmentado.
Outra característica da postura do professor (a) em sala que
pode ser instrumento de uma maior proximidade com o educando
é o uso de determinadas formas de linguagem. Fazer uso de
piadas, brincadeiras, tom de voz, gestual, enfim, tanto a linguagem
corporal quanto a oral é fundamental no desenvolvimento de uma
comunicação eficaz com os educandos (as).
Para além da preparação das aulas, em que sempre nos
empenhamos, sentíamos no início delas, alguma insegurança em
relação ao modo com que os educandos (as) iriam reagir. Esse
sentimento foi sendo superado, pois a turma, de forma geral,
sempre se mostrou muito receptiva às propostas de trabalho que
desenvolvemos ao longo do estágio.
Observamos, em segundo lugar, pela descrição feita das
diversas semanas de intervenção pedagógica, que entre as aulas
da professora regente e as nossas, houve continuidade do trabalho
realizado, isto é, seguimos a forma de organização das aulas que
observamos e, de certo modo, estruturamos as aulas de forma
semelhante, porém, buscando adaptar nossa metodologia de ensino,
trazendo para dentro da sala de aula a realidade dos educandos e
tentando relacionar, no que foi possível, às disciplinas de ciências e
matemática.
Como o sistema de ensino está organizado de forma
disciplinar, não tivemos o suporte pedagógico para conseguirmos
relacionar de forma satisfatória as disciplinas trabalhadas.
Foram vários os dilemas enfrentados, entre eles, questões
como indisciplina, dificuldades de aprendizagem, e conteúdos fragmentados, mas, aos poucos, conseguimos ir modificando, inovando,
percebendo o que apresentava maior efeito e o que não fazia tanto
efeito assim. Compreendemos, com isso, que não existem receitas
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prontas, mas que, a cada dia, a sala de aula reserva alguma novidade,
alguma surpresa e que temos que nos preparar, planejar, pois a sala
de aula é um espaço variado e cheio de surpresas.
Partindo do pressuposto de que o educando (a) não é uma
tábula rasa na qual o professor (a) pode livremente traçar as marcas
do seu conhecimento, reconhecendo que o educando possui uma
experiência de vida particular, cheia de conhecimento e autonomia
para refletir sobre o mundo no qual está inserido, revela-se necessário ao professor que ele se posicione em sala de aula e que respeite,
sobretudo, as especificidades de cada educando, suas experiências e
conhecimentos acerca da realidade cotidiana e escolar.
Salientamos, por fim, aspectos relacionados com a forma
como foram tratados alguns conteúdos e as dificuldades específicas
com as quais nos deparávamos. Toda vez que propusemos uma
atividade diferente ficava perceptível a curiosidade dos educandos
(as), e, ao trazer a realidade local como atividade, estes mostravam
um maior interesse na realização desta, possibilitando, assim,
posteriormente, uma reflexão mais aprofundada.
O fato de lecionar tendo as professoras regentes da turma
como expectadoras proporcionaram aprendizagens afetivas e a
oportunidade de um trabalho inovador, baseado nos conhecimentos
locais, abordando a realidade dos educandos. Foi uma maneira de
desenvolver uma proposta de educação diferenciada, voltada para a
realidade dos sujeitos do campo e para eles próprios.
É, portanto, numa perspectiva de aprendizagem e desenvolvimento profissional que encaramos esse percurso, ciente, de que a
Prática Supervisionada foi apenas o início de uma longa caminhada
que temos ainda a percorrer e que a luta pela Educação do Campo
está apenas no começo, pois trabalhar na concepção de um trabalho
que aborde a área do conhecimento é um grande desafio que temos
pela frente.
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Considerações finais
Nos estágios supervisionados nós, enquanto educandos
(as), pretendemos pôr em prática o que estudamos na teoria, mas
a realidade é bem mais complicada, pois ao entrar em sala de aula
deparamo-nos com algo totalmente diferente.
Durante as aulas de observação, pudemos conhecer a
metodologia das professoras regentes e analisar criticamente como
pôr em prática os conteúdos que precisávamos ministrar.
Compreendemos, também, que o tempo para ministrar as
aulas é curto, o que não dá para abordar todo o conteúdo previsto
naquela série, até porque, muitas vezes, a escola não oferece toda
estrutura necessária para um bom processo de ensino-aprendizagem.
Esse foi um grande obstáculo enfrentado nesta turma, pois de um
lado tínhamos que avançar nos conteúdos, devido aos inúmeros
feriados e dias sem aula que tivemos nesse período, para que assim,
mais à frente, o educando não se sentisse prejudicado. Por outro lado,
muitas vezes havia a necessidade de recuarmos, explicarmos várias
vezes o mesmo conteúdo e rever assuntos que eles não lembravam
mais, porque alguns deles não estavam entendendo nada.
Além disso, a possibilidade de estabelecer relação entre as
disciplinas de ciências e matemática foi limitada, porque os conteúdos
eram bem distintos, podendo relacioná-lo somente em alguns
momentos. Momentos esses muitos produtivos em que os educandos
(as) se dedicavam e interagiam da melhor forma possível, mostrando
a real possibilidade de se trabalhar com a área do conhecimento,
desde que os conteúdos científicos sejam organizados para haver
uma melhor relação entre eles.
A experiência do estágio foi muito importante para a
formação como docente. Não encontramos dificuldades com os
conteúdos, nem tampouco com a interação professor (a)-educando
(a); a maior dificuldade foi relacionar as disciplinas de matemática
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e ciências, pois os conteúdos trabalhados eram bem distintos, não
havendo muita relação entre eles.
Conseguimos perceber a grande dificuldade que a maioria
dos educandos (as) tem com a Matemática e como eles a consideram
como um “bicho de sete cabeças”. Algumas vezes isso acontece por
culpa do professor (a), que apresenta ao educando (a) uma disciplina
apenas abstrata, esquecendo de mostrar sua importância e as
aplicações no cotidiano, trazendo à realidade dos educandos para
dentro das salas de aula. Nesse sentido, é importante trabalhar essa
disciplina de forma contextualizada, no que diz respeito às práticas
sociais e interação dela com as outras áreas do conhecimento.
Um fato que ficou claro é a dificuldade de trazer conteúdos
da matemática para dentro das ciências ou vice versa, pois todas as
vezes que propúnhamos uma metodologia diferente, como análise
de um gráfico em ciências ou leitura de um texto em matemática,
ficava visível o espanto dos educandos, porque era a primeira vez que
faziam uso desse tipo de relação entre as duas disciplinas.
Sabendo que o estágio supervisionado é uma passagem
e que quando as perguntas e dificuldades básicas começam a ser
superadas com algumas discussões, registros e relatórios, a carga
horária prevista para o estágio que parecia ser mais longa chega
ao seu fim, antes mesmo que encontremos todas as respostas para
as perguntas iniciais. Assim, dessa forma, ingressamos em outros
desafios acadêmicos e novas perguntas e reflexões vão surgindo, para
que busquemos novas respostas e novas possibilidades de ensino.
Essa fase de estágio nos permitiu novas descobertas, novos
conhecimentos. Esperamos ter contribuído de forma eficaz para
a aprendizagem dos nossos educandos (as), contribuindo para
o fortalecimento deles enquanto pessoa, para a sua autonomia,
ajudando-os a se tornarem críticos, entendendo que eles próprios
são atores da sua história. Esperamos não apenas ter transmitido
os conhecimentos, pois aprendemos com eles que, nessa relação,
professor(a) e educando (a), todos têm o que aprender e o que ensinar.
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Aprendemos com o estágio, que o professor (a) é um mediador
(a) e precisa dominar o conteúdo, respeitar os educandos (as), ser
interativo, comunicativo e dinâmico. Precisa, sobretudo, respeitar o
ritmo da turma e sua forma de aprender. Enfim, acima de tudo tem
que amar o que faz.
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CAPÍTULO VII
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA LICENCIATURA EM
EDUCAÇÃO DO CAMPO
Ana Claudia Candiotto dos Santos33
Andréia Demenech34
Este trabalho relata a experiência vivenciada durante o
estágio supervisionado do curso de Licenciatura em Educação do
Campo – Unicentro, realizado no Colégio Estadual do Campo Rio
do Tigre, em uma turma de 8º ano, composta por 10 educandos (as)
que desenvolvem suas atividades no período da tarde.
As atividades de estágio foram planejadas na área de Ciências da
Natureza e Matemática buscando estabelecer uma relação entre a área do
conhecimento e a vivência cotidiana dos educandos (as), tendo em vista
a especificidade do curso, de que formação pretende formar e habilitar
educadores (as) que tenham identidade com o campo e trabalhadores
(as) pertencentes aos movimentos sociais ligados à terra, para que, dessa
forma, possam ser qualificados (as) para atuarem nas escolas do campo,
a fim de romper com os muros imaginários que separam a escola da
vida e da cultura. Para isso, o curso adota, como base metodológica, a
formação docente por área do conhecimento, visando a “uma formação
de educadores que dê conta de pensar os caminhos da transformação da
escola desde o acúmulo de reflexões já existentes sobre isso no âmbito da
educação do campo” (CALDART, 2002, p.97).
O Curso de Licenciatura em Educação do Campo da
Unicentro oferece uma formação em duas áreas do conhecimento:
Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos
e habilita os educadores (as) para atuarem nos anos finais do
33 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática, Unicentro, Guarapuava/PR.
34 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Ciências da Natureza e
Matemática, Unicentro, Guarapuava/PR.

Ensino Fundamental e no Ensino Médio das escolas do campo, na
perspectiva da superação da fragmentação das disciplinas escolares,
de modo que esses educadores busquem abordar a totalidade do
conhecimento. Entretanto, não se trata de compreender todos os
aspectos do conhecimento, mas de compreender o conhecimento
como um todo. Espera-se que, com essa visão totalitária da
realidade, os futuros professores (as) tenham a preocupação
e o comprometimento de trabalhar não apenas os conteúdos
curriculares obrigatórios, mas também de propor uma formação
crítica e política.
No momento dos estágio cursavamos a sexta etapa do
curso, que equivale ao terceiro período de um curso, com aulas
diárias. Nesse período, tivemos a oportunidade de realizar a práxis,
ou seja, um momento em que a teoria foi colocada em prática para,
a partir de então, analisar e refletir sobre os resultados.
A escolha do colégio para o desenvolvimento do estágio se
deu pelo vínculo direto com o campo, propiciando a nossa inserção
na realidade escolar e cotidiana dos educandos (as), contribuindo no
planejamento e realização das atividades pedagógicas, pois a nossa
vivência cotidiana contribuiu na contextualização dos conteúdos
curriculares com a realidade local dos educandos (as).
No decorrer do estágio, buscamos pautar nossas ações
na concepção de Educação do Campo. Concepção esta proposta
pelos movimentos sociais, que objetiva uma formação humana
omnilateral para os sujeitos do campo. O estágio tem por finalidade
oportunizar o contato do futuro professor (a) com a realidade do
ensino, constituindo-se no espaço de vinculação entre a formação
teórico-prática e a atuação docente nas salas de aula.
Nesse sentido, o estágio passa a ser valorizado como espaço
de investigação e ação, sendo que se configura como o momento em
que o aprendiz age sobre seu objeto de aprendizagem, ou seja, coloca
em prática os conhecimentos teóricos adquiridos, contribuindo,
assim, para a construção de uma nova perspectiva de formação
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que possa englobar tanto as atividades de cunho teórico-prático,
desenvolvidas em escolas de Educação Básica, como também, a
possibilidade de construção dos saberes docentes a partir da inserção
na prática docente cotidiana.
À escola, sendo o espaço da realização das atividades de
estágio cabe, portanto, a tarefa de abrir seus espaços para a inserção
do educando (a) estagiário (a), possibilitando, assim, que professores
(as) experientes tomem para si a responsabilidade pela orientação e
supervisão da aprendizagem do ofício docente do futuro professor
(a), estabelecendo uma relação harmônica de troca de experiências.
É nesse momento que o futuro professor (a) entra em contato com
a prática docente propriamente dita, constituindo-se na dimensão
prática da formação do futuro professor(a).
Dessa forma, é importante que o estagiário (a) observe
o professor (a) regente, analisando as suas práticas pedagógicas,
a metodologia adotada, sua postura diante de situações diversas
enfrentadas em sala de aula, tomando para si como referencial para
a sua prática docente, constituindo-se em um importante momento
de troca de experiência.
No entanto, antes de iniciarmos o período de estágio,
procuramos nos familiarizar com a rotina escolar bem como com o
ambiente desse colégio.

Familiarizando-se com o espaço escolar
O estágio foi realizado no Colégio Estadual do Campo Rio
do Tigre localizado na comunidade Rio do Tigre, no interior do
município de Laranjeiras do Sul, a uma distância de 40 quilômetros
da sede do município. O Colégio iniciou suas atividades como Escola
Estadual Rio do Tigre - Ensino Fundamental, em 1993, para atender
a comunidade que, em sua maioria, era constituída por pequenos
agricultores (PARANÁ, 2010).
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Ao terminarem o Ensino Fundamental, os educandos (as)
precisavam deslocar-se para os colégios da cidade para cursarem o
Ensino Médio e, em virtude da distância, muitos acabavam desistindo
dos estudos. Diante dessa realidade, a direção da escola, em conjunto
com a comunidade escolar, reivindicou junto ao Núcleo Regional de
Educação trazer para a comunidade o Ensino Médio. Foi então que,
no ano de 2008, a Escola Estadual Rio do Tigre teve autorização para
funcionamento do Ensino Médio, continuando até os dias atuais.
Em relação à estrutura física, o estabelecimento é composto
de quatro salas de aulas; área coberta que serve de refeitório;
laboratório de informática; dois banheiros, sendo um masculino e
um feminino; uma cozinha pequena; uma sala “multiuso” que serve
como biblioteca, sala de professores, equipe pedagógica e secretaria;
quadra poliesportiva coberta. No mesmo prédio da escola, funciona
o posto comunitário de saúde, no qual há atendimento médico e
odontológico uma vez por semana e o telecentro da comunidade
que é um espaço no qual funciona uma biblioteca multifuncional,
na qual são disponibilizados livros para leitura e pesquisa e onde a
comunidade tem livre acesso à internet, sendo este um espaço de
desenvolvimento cultural.
Devido ao pouco espaço físico da escola, o laboratório de
informática é utilizado como sala de aula. Por esse motivo, quando
os professores (as) ministram trabalhos que necessitam de pesquisa,
faz-se revezamento das salas, o que dificulta o acesso dos educandos
(as) à internet como fonte de pesquisa. Outra dificuldade enfrentada
na escola é o fato de a biblioteca estar no mesmo espaço da sala dos
professores (as) e da direção,
Por ser uma escola localizada no campo e não haver
professores que residam na comunidade, toda a equipe pedagógica
se desloca da sede do município até a escola. Por esse motivo, há
uma grande dificuldade de conseguir professores para trabalhar na
escola, pois eles precisam sair de casa muito cedo e só retornam para
sua residência à noite. Dessa forma, há uma grande rotatividade de
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professores (as) na escola, pois a maioria são docentes contratados
pelo Processo de Seleção Simplificado - PSS que, muitas vezes, vão
para a escola por falta de opção, não tendo nenhum vínculo com a
realidade dos educandos (as).
A escola tem um total de 70 educandos (as), com uma
média de 10 educandos (as) por sala, do Ensino Fundamental e
Médio, o que facilita o trabalho dos professores (as). No entanto,
mesmo com um número baixo de educandos (as), pode-se perceber
um alto índice de reprovação na escola, o que ocorre por vários
fatores, tais como: a falta de comprometimento de alguns professores
(as), falta de motivação dos educandos (as), muitas vezes pelo fato de
os conteúdos estarem desvinculados da realidade ou por não terem
apoio da família; o difícil acesso à escola em dias de chuva, devido
às péssimas condições das estradas o que impossibilita o transporte
escolar, ocasionando um elevado número de faltas, além de uma
grande defasagem de conteúdos; no período de safra, há um elevado
número de faltas, pois muitos educandos precisam ajudar os pais ou
já possuem sua própria lavoura.
Esse colégio, assim como outros localizados no campo, não
está apenas inserido na comunidade, pelo contrário, é o ponto de
referência do local. Sendo assim, além de ter como função a produção e
a socialização do conhecimento, torna-se também espaço de convívio
social, no qual acontecem reuniões, festas, atividades comunitárias
– como bazar, vacinação, entre outros, possibilitando a permanente
reconstrução de uma identidade cultural. Essa forma de organização
pode ser considerada proveitosa, pois possibilita integração entre a
escola e a comunidade; em contrapartida o acúmulo de atividades no
espaço escolar dificulta a organização do trabalho pedagógico.
Passado o momento de familiarização, que é de extrema
importância no momento de planejar a ação docente, iniciamos as
observações acerca da prática docente escolar na área de Ciências da
Natureza e Matemática.
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Reflexões acerca da prática pedagógica
O período de observação proporciona ao acadêmico (a) um
panorama das situações cotidianas da sala de aula, além de fornecer
elementos para a prática pedagógica. Também nos proporciona uma
reflexão a respeito das dificuldades encontradas na sala de aula e
quais as possíveis soluções, por isso é imprescindível que o futuro
professor aprenda a não se acomodar frente às diversas dificuldades
encontradas, ao contrário, que ele possa perceber nelas o caminho
para mudanças significativas.
A partir da análise do Projeto Político Pedagógico e das
observações realizadas, entendemos que a compreensão de campo
vai além de uma definição jurídica, configurando-se como um
conceito político ao considerar as especificidades dos sujeitos e não
apenas sua localização espacial e geográfica. Compreendemos ainda
que a concepção de Educação do Campo tem como objetivo renovar
os valores e atitudes, recriando a identidade dos sujeitos do campo.
Consideramos que, apesar de o colégio estar situado “no” campo não
pode ser considerado “do” campo, pois, para isso, os conhecimentos
desses povos precisam ser levados em consideração, ou melhor,
deveriam ser o ponto de partida das práticas pedagógicas dessa escola.
De acordo Caldart,
A Educação do Campo é um projeto educacional compreendido a
partir dos sujeitos que têm o campo como seu espaço de vida. Nesse
sentido, ela é uma educação que deve ser no e do campo – No, porque
“o povo tem o direito de ser educado no lugar onde vive”; Do, pois “o
povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a
sua participação, vinculada à sua cultura e às necessidades humanas e
sociais (CALDART, 2002, p.26).

A educação para os povos do campo, geralmente, é
trabalhada a partir de um currículo que quase sempre está deslocado
das necessidades e da realidade do campo, porque a dinâmica do
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cotidiano dos povos do campo raramente é tomada como referência
para o trabalho pedagógico. A luta pela educação dos povos do
campo vai muito além da garantia do acesso à escola; vêm no sentido
de desconstruir paradigmas, conceitos e pré-conceitos estabelecidos.
Essas mudanças de paradigmas vão além da educação “dita
escolar”, pois é, também, a mudança de um modelo de desenvolvimento
para o campo, que busque superar o antagonismo entre o campo
e a cidade, no qual ambos passam a ter o mesmo valor. É, também,
a garantia de ser considerada e respeitada a existência de tempos e
modos diferentes de ser, viver e produzir.
A atual Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 estabelece:
Art.28. Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas
de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente.
– conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
– organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
– adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996).

Apesar da regulamentação em lei, do respeito às
peculiaridades do meio rural, as escolas ainda seguem um modelo
urbanocêntrico, com políticas públicas criadas para suprir as
demandas da cidade, o que leva as crianças e os adolescentes do meio
rural a desvalorizar o lugar aonde vive. Essas questões aqui explicitadas
puderam ser vivenciadas durante o período de observação.
Nesse período, percebemos, presente nas falas dos educandos
(as), a angústia de não compreenderem por que estudar conteúdos
tão complexos e se algum dia os utilizariam em seu cotidiano. Diante
dessa realidade, percebemos a necessidade de se trabalhar a partir da
vivência dos educandos.
As observações tiveram a duração de três semanas, sendo
que acompanhamos as aulas de Ciências e Matemática. Nesse
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período, a professora de Matemática trabalhava com o tema “Estudo
dos quadriláteros”. Já a professora de Ciências abordava o tema “Luz,
olho humano e óculos”. Na disciplina de Ciências constatamos que
os conteúdos foram abordados estabelecendo algumas relações com
o cotidiano, pois o próprio tema favorecia essa abordagem; já nos
conteúdos Matemáticos não percebemos relações com a vivência
cotidiana. Devido a esta falta de relação, os educandos questionavam
para que serviria aquele aprendizado e qual a sua aplicabilidade.
Segundo Libâneo,
A escola tem, pois, o compromisso de reduzir a distância entre
a ciência cada vez mais complexa e a cultura de base produzida
no cotidiano, e a provida pela escolarização. Junto a isso tem, também,
o compromisso de ajudar os alunos a tornarem se sujeitos pensantes,
capazes de construir elementos e categorias de compreensão e
apropriação crítica da realidade (LIBÂNEO, 2001, p. 10).

Nesse processo, é importante que o professor (a), no
ambiente da sala de aula, transforme o conceito do cotidiano
em conceito científico e o conceito científico em explicações do
cotidiano, dando mais significado à escolarização.
Sendo assim, no período em que estávamos realizando
as observações em sala de aula, elaboramos o nosso projeto de
intervenção, procurando adequar os conteúdos selecionados pelas
professoras regentes com a realidade local da comunidade, tendo
como objetivo despertar um maior interesse e participação nas
aulas por parte dos educandos (as).

Planejando a prática
Planejar é uma das condições básicas para se obter um bom
desenvolvimento em qualquer atividade humana. Planejar significa
fazer o plano, traçar as ações em uma sequência lógica, definir os
caminhos a seguir, projetar, para executar com maior segurança as
162

tarefas. Portanto, esse processo é essencial em diferentes setores da
vida social, tornando-se imprescindível também na atividade docente.
O planejamento das aulas é de fundamental importância
para que se tenha êxito no processo de ensino-aprendizagem. Uma
aula mal planejada pode ter como consequência, a monotonia e
desorganização, desencadeando o desinteresse dos educandos pelo
conteúdo e tornando as aulas desestimulantes.
Portanto, o planejamento de aula é um instrumento essencial
para o professor definir sua metodologia conforme o objetivo a ser
alcançado, tendo que ser criteriosamente adequado para as diferentes
turmas, havendo flexibilidade caso necessite de alterações.
Alguns aspectos são indispensáveis no planejamento
como: conhecimento da realidade daquilo que se deseja planejar;
as principais necessidades que precisam ser trabalhadas; sondagem da realidade do foco do planejamento; definição dos objetivos, meios e recursos disponíveis para que se consiga alcançá-los
e a avaliação do planejamento que dá suporte, no sentido de não
deixar falhas na hora de sua execução.
Partindo desses pressupostos, propusemo-nos a
desenvolver o nosso planejamento, buscando materializar a
concepção de Educação do Campo, com vistas a estabelecer
relações entre os conteúdos curriculares obrigatórios e a porção
da realidade local, a valorização do campo como espaço de vida,
trabalho e cultura, bem como a valorização dos sujeitos que ali
vivem, na tentativa de desconstruir o antagonismo entre o campo
e a cidade. O objetivo é o ensino a partir da área do conhecimento,
ou seja, relacionar os conteúdos curriculares das duas disciplinas
entre si e com a realidade cotidiana dos educandos (as), buscando
compreender a totalidade dos conteúdos abordados.
Entretanto, percebemos que esta não é uma tarefa fácil,
pois demanda muito estudo, tempo e dedicação por parte do
professor (a), tempo esse que, muitas vezes, os professores que
estão atuando nas escolas do campo não dispõem, devido ao fato de
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muitos terem sido contratados pelo Processo Seletivo Simplificado,
portanto com contratos temporários e atuarem em vários colégios.
Além do tempo necessário para a elaboração das aulas, ainda
existem outros fatores limitantes como: a organização dos tempos
escolares; o vício das disciplinas; a falta de contextualização das
atividades presentes nos livros didáticos, entre outros.
Porém, apesar das limitações vivenciadas, acreditamos
ser necessária a efetivação dessa nova proposta educacional.
Afinal, a contextualização do conteúdo é de extrema importância
no cotidiano do educando (a), pois mostra que aquilo que se
aprende, em sala de aula, tem aplicação prática em nossas vidas.
A contextualização permite ao educando (a) sentir que o saber
não é apenas um acúmulo de conhecimentos técnico-científicos,
mas sim uma ferramenta que os prepara para enfrentar o mundo,
permitindo-lhes resolver situações até então desconhecidas.
A fragmentação e a distância entre os conteúdos gera desinteresse. O interesse, em geral, ocorre quando há relação entre o educando (a) e o que ele está aprendendo, considerando-o como o centro
da aprendizagem, sendo ativo. O contexto dá significado ao conteúdo.
Nesse sentido, articular os conteúdos curriculares na área
do conhecimento é pensar a formação, considerando a totalidade.
No entanto, é necessário ter consciência de que para obter sucesso
nessa proposta, é preciso mexer na estrutura escolar, no currículo,
na maneira de organizar o espaço escolar e, principalmente, no
planejamento coletivo envolvendo a comunidade e todas as pessoas
comprometidas com o projeto de Educação do Campo. Assim
sendo, compreendemos que o ensino por área do conhecimento
vai além de ”articular” conectividade de conteúdos das disciplinas
da área, ou seja, a compreensão da área está além de superar a
fragmentação histórica dos conteúdos; está relacionada com um
novo paradigma de educação e de sociedade.
Essa nova forma de organização deve visar à formação
omnilateral do sujeito partindo do pressuposto de que cabe à
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escola o papel de criar espaços de experiências variadas que
oportunizem aos indivíduos a construção de sua autonomia e de
conhecimentos sobre a realidade em que vive.
Baseando-se nas concepções já citadas e nos conteúdos
propostos pelas professoras regentes para serem desenvolvidos
durante a regência, elaboramos o Plano de intervenção pedagógica
adotando a metodologia proposta pelo curso de Licenciatura em
Educação do Campo que visa a um trabalho que leve em consideração
a realidade do educando abordando a área do conhecimento.
Na intervenção, adotamos como porção da realidade a
agricultura local (produção de fumo), pois a grande maioria dos
educandos tem como realidade cotidiana a produção do fumo. Na
disciplina de matemática, abordamos o conteúdo “número e álgebra”
e trabalhamos frações algébricas e, mais especificamente, as quatro
operações com frações algébricas e a respectiva simplificação.
No desenvolvimento desses conteúdos, estabelecemos os
seguintes objetivos: identificar, simplificar e operar com frações
algébricas; reconhecer e resolver equações fracionárias na resolução
de problemas; perceber a aplicabilidade de frações algébricas em
seu cotidiano; resolver situações problemas envolvendo situações
cotidianas; interpretar problemas e Potenciação.
Já na disciplina de Ciências trabalhamos o conteúdo
“biodiversidade” que tratou das interações ecológicas, abordando
a importância da água; poluição da água; poluição do solo e o
reaproveitamento do lixo; compostagem e reciclagem; agricultura:
fonte de alimento e poluição; praguicidas: vantagens e desvantagens;
sociedade sustentável: bem-estar, ética e cidadania. No trabalho
com esses conteúdos tínhamos os seguintes objetivos: repudiar o
desperdício de água; perceber a importância da conservação dos
mananciais; valorizar as medidas de proteção ambiental como
promotoras da qualidade de vida; rejeitar a participação em atos
de destruição do ambiente; perceber quais as formas de poluição
existem na comunidade onde os educandos (as) estão inseridos;
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reconhecer a participação do homem nos processos que poluem
o ambiente; valorizar a importância de ações individuais que
reduzam a agressão ao meio ambiente e aos recursos naturais; ter
um senso crítico e embasamento teórico sobre o tema, podendo,
assim, cobrar das autoridades locais resoluções para os problemas
existentes na comunidade; identificar quais são as principais
consequências do uso dos agrotóxicos na agricultura familiar
tanto para a saúde humana quanto para a destruição do meio
ambiente; estimular a produção de textos.
Na busca de alcançar as metas durante a intervenção,
utilizamos as seguintes metodologias: leitura de textos informativos;
análise de tabelas e gráficos; produção de cartazes e cartuns
referentes ao uso de agrotóxicos e a poluição das águas; uso de
filmes referentes aos temas propostos, tais como: “O veneno está na
mesa”, um documentário de Sílvio Tendler.
Sinopse: O filme-documentário aborda como a chamada
Revolução Verde do pós-guerra acabou com a herança da agricultura
tradicional. No lugar, implantou um modelo que ameaça a fertilidade
do solo, os mananciais de água e a biodiversidade, contaminando
pessoas e o ar. Nós somos as grandes vítimas dessa triste realidade,
já que o Brasil é o país do mundo que mais consome os venenos:
são 5,2 litros/ano por habitante. Apesar do quadro negativo, o filme
aponta pequenas iniciativas em defesa de um outro modelo de
produção agrícola. Este é o caso de Adonai, um jovem agricultor
que, individualmente, faz questão de plantar o milho sem veneno,
enfrentando inclusive programas de financiamento do governo que
têm como condição o uso desses agrotóxicos.
Também utilizamos a apresentação oral de trabalhos
em grupo; experiências práticas, como: reciclagem de papel
utilizado; construção de uma pequena composteira na horta da
escola; resolução de situações problemas próprias da vivência do
educando elaborada pelas estagiárias; resolução de exercícios do
livro didático de Matemática.
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Compreendendo a avaliação como parte integrante do
processo de ensino aprendizagem, ela esteve presente em todas as
atividades realizadas pelos educandos, levando em conta as diversidades
entre eles e seus ritmos de aprendizagem. A avaliação serviu de base
para refletirmos sobre o encaminhamento das aulas. Teve ainda o
caráter de acompanhar o educando nas conquistas e dificuldades, sendo
compartilhadas com eles as observações pertinentes a sua aprendizagem.
A avaliação foi contínua e de forma diagnóstica e se deu por
meio dos seguintes instrumentos: trabalhos individuais, em grupo,
avaliações escritas, apresentação de seminários, resolução de lista de
atividades para fixação, pesquisas em diversos materiais didáticos,
produção textual, mapa conceitual, além da avaliação contínua do
desenvolvimento dos educandos (as).
Quando detectada alguma dificuldade em relação ao
conteúdo trabalhado, o mesmo foi retomado e reavaliado, tanto pelo
educador (a), como pelo educando (a).

Um diálogo entre a teoria e a prática
Logo após as observações das aulas das professoras regentes
da turma, tornamo-nos atuantes no processo de ensino dos conteúdos. Iniciamos a regência que se desenvolveu no período de 08 de outubro a 12 de novembro de 2012 em uma turma de 8° ano, composta
por 10 educandos (as). Durante as primeiras aulas, encontramos um
pouco de dificuldade devido ao nervosismo, mediante a presença da
professora regente como avaliadora. Em relação aos educandos (as),
não encontramos muitas dificuldades, pois eles já estavam habituados com a presença das estagiárias em sala de aula.
A partir da segunda semana, começamos a ministrar
nossas aulas com mais segurança, sem pensar que estávamos sendo
avaliados. Acreditamos que isso se deu pelo fato de as professoras
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regentes estarem nos transmitindo mais confiança e crédito em
nosso trabalho. Estavam sempre à disposição, orientando-nos e
auxiliando-nos sempre que se fazia necessário, principalmente
no que se refere à organização dos conteúdos a serem aplicados
durante as aulas, devido ao pouco tempo disponível para cada aula.
Nas aulas de Ciências, não tivemos dificuldades para
estabelecer a relação do conhecimento científico com o cotidiano
dos educandos, porque o conteúdo nos facilitava essa interação. O
conteúdo interações ecológicas despertou nos educandos (as) um
maior interesse nas aulas, pois esse tema proporcionou-lhes trazerem
experiências vivenciadas em seu cotidiano para compartilhar
em sala de aula. Já nas aulas de Matemática, encontramos mais
dificuldade de fazer a conexão com a porção da realidade devido à
complexidade do conteúdo.
Dentre as atividades desenvolvidas, observamos um
grande destaque no tema “Agricultura fonte de alimento e poluição;
Praguicidas: vantagens e desvantagens; Sociedade Sustentável:
bem-estar, ética e cidadania”, porque os educandos (as) ficaram
impressionados ao assistir o filme “O veneno está na mesa” o qual
explicita o elevado grau de agrotóxico existente em cada alimento,
bem como a destruição da natureza causada por esses elementos
químicos.
Essa aula levou os educandos (as) a um importante debate
sobre a utilização de agrotóxicos na produção de fumo que é a
principal fonte de renda da comunidade e, também, a realidade da
maioria dos educandos (as) da sala. Nesse momento, abordamos a
produção agroecológica como uma alternativa possível de renda e
sustentabilidade. No entanto, os alunos não demonstraram grande
entusiasmo com a ideia, levantando alguns questionamentos como:
a falta de incentivo do governo; a baixa produtividade; a dificuldade
de comercialização devido a péssimas condições das estradas para
escoamento da mercadoria; as dificuldades pelo reconhecimento legal
dos produtos orgânicos, entre outros. Analisamos que os estudantes
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têm consciência do mal causado pelos agrotóxicos para a saúde
humana e para a natureza, entretanto, as famílias não encontram outra
alternativa que lhes proporcione uma rentabilidade suficiente para a
sua sobrevivência.
A seguir, destacaremos a atividade desenvolvida referente ao
tema, que consistia em produzirem um desenho que represente os malefícios dos agrotóxicos e ressalte a importância da sustentabilidade.
Figura 1 - Trabalho sobre desenvolvimentos

Obs: Trabalho construído por educando da turma em questão. Fonte: Arquivo
pessoal dos autores.
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Outro tema que se destacou durante as aulas foi reaproveitamento do lixo: compostagem e reciclagem”. Após a abordagem teórica, desenvolvemos duas atividades práticas: a reciclagem do papel e a construção de uma pequena composteira na horta escolar.
Percebemos que os educandos (as) foram mais participativos durante
as atividades práticas, pois esse tipo de atividade proporciona maior
interação do educando com o objeto de estudo, trazendo a teoria mais
próxima à realidade. A metodologia foi muito bem aceita pelos educandos e os mesmos se envolveram na atividade proposta demonstrando
interesse, comprometimento e curiosidade, evidenciando esse fato
nas falas e interações que emergiram durante a realização da atividade. Segundo as Diretrizes Curriculares do Paraná,
É necessário perceber que o experimento faz parte do contexto de sala
de aula e que não se deve separar a teoria da prática. Isso porque
faz parte do processo pedagógico que os alunos se relacionem com os
fenômenos sobre os quais se referem os conceitos a serem formados e
significados (PARANÁ, 2006, p. 20).

No entanto, apenas algumas instituições ou professores (as)
conseguem desenvolver aulas com experiências, muitas vezes, por
falta de recursos didáticos para o desenvolvimento das aulas práticas,
principalmente, quanto à falta de laboratório para as aulas práticas.
Porém, ao nos referirmos às escolas do campo que, na sua maioria,
não possuem laboratórios podemos adaptar as experiências usando
materiais caseiros e de baixo custo. Atividades práticas podem ser
desenvolvidas, muitas vezes, em qualquer sala de aula, sem a necessidade de instrumentos ou aparelhos sofisticados, não havendo
necessidade de um ambiente com equipamentos especiais para a
realização de trabalhos experimentais.
A seguir, apresentamos uma das atividades desenvolvidas com
os educandos (as) em sala de aula, que consistia em, após fazer a reciclagem
do papel, produzir um texto explicitando a importância de reciclar.
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Figura 2 – Trabalho sobre a importância da reciclagem

Obs: Trabalho construído por educando da turma em questão.
Fonte: Arquivo pessoal dos autores.

Ao observarmos o trabalho produzido podemos perceber que, após o desenvolvimento de uma atividade prática, os
educandos conseguem apropriar- se dos conceitos trabalhados
com mais facilidade.
Já em relação à disciplina de Matemática, optamos por
trabalhar da seguinte maneira: primeiro, era exposto o conteúdo
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específico e sua definição; logo em seguida, demonstrávamos a sua
aplicação por meio de exemplos contextualizados. Os exercícios
propostos, na maioria das vezes, eram feitos em sala de aula, porque,
dessa forma, conseguíamos acompanhar e orientar individualmente
cada educando. Outro fator que possibilitou essa metodologia foi o
fato de a turma ser composta por poucos educandos (as).
A resolução de algumas das atividades era desenvolvida
no quadro pelos próprios educandos (as), com o objetivo de
oportunizar, aos outros integrantes da turma, terem uma nova visão
dos exercícios resolvidos. Quando nós resolvíamos os exercícios
no quadro, tentávamos fazer de forma clara e sucinta, questão
por questão para que os educandos pudessem ir acompanhando e
fazendo as devidas correções no seu caderno.
Na aula seguinte à realização de uma avaliação, sempre
solicitávamos aos educandos (as) que refizessem a avaliação em seu
caderno para que percebessem quais foram os seus erros e qual a
maneira correta de resolvê-los.
A contextualização dos conteúdos matemáticos se deu
por meio de situações-problema. Utilizamos esse recurso para
levar o educando a um contexto reflexivo, instigando–o a tomar
decisões, o que requer o acionamento de processos cognitivos
para a resolução dos problemas propostos.

Considerações finais
Durante a experiência do estágio supervisionado,
pudemos vivenciar em parte a realidade da prática pedagógica
de uma escola pública, que é de suma importância para a vida
profissional do futuro professor (a).
Essa experiência foi muito importante para a nossa
formação como docente, visto que foi nossa primeira experiência
em sala de aula com adolescentes. Não encontramos dificuldades
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em relação ao domínio dos conteúdos, nem com a interação
professor-educando. Pudemos perceber a grande dificuldade que
a maioria dos educandos tem com a Matemática, o que se deve a
muitos fatores, entre eles a forma como é apresentada a matemática
aos educandos, quase sempre como uma disciplina abstrata,
deixando de mostrar sua importância e as aplicações no cotidiano.
Nesse sentido, consideramos de extrema importância trabalhar
essa disciplina, assim como as demais, de forma contextualizada,
ainda que essa não seja uma tarefa fácil, devido à organização da
estrutura do sistema educacional que gera uma rotatividade muito
grande dos professores (a). Há, também, dificuldade destes terem
que ministrar aulas em várias escolas, com realidades educacionais
diferentes, dificultando a preparação de aulas contextualizadas.
Analisando a nossa intervenção em sala de aula,
consideramos que atingimos parcialmente nosso objetivo
central que seria trabalhar os conteúdos abordando a área do
conhecimento, pois ao refletirmos sobre a nossa prática docente,
percebemos que desenvolvemos um ótimo trabalho interdisciplinar
e contextualizado, entretanto não conseguimos atingir a totalidade
da área do conhecimento.
A disciplina de estágio mostrou-se indispensável, porque,
possibilitou a nossa inserção na realidade escolar, auxiliando na
compreensão e análise da prática pedagógica. De uma forma geral,
percebemos que o estágio nos leva à análise de que a teoria e prática
devem caminhar juntas, possibilitando reflexões acerca da profissão
docente e na construção da identidade profissional de educador.
O planejamento baseado na observação e docência,
juntamente com a produção e execução do projeto de intervenção
eleva a qualidade da nossa formação inicial enquanto professores, a
fim de contribuirmos, principalmente, para formação omnilateral dos
educandos (as). Diante do exposto, entendemos que não basta apenas
apreender o conteúdo teórico que vemos no decorrer do curso, mas é
necessário, também, adentrar no cotidiano escolar para compreender
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como as teorias se aplicam na prática. Por isso, a experiência de Estágio
é de extrema importância, tanto em termos de vivência didática, bem
como pessoal, pois possibilitou vivenciar, mesmo que de maneira
superficial, a problemática e os desafios do processo educativo.
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Parte III

Estágio supervisionado realizado
pelos educadores (as) da área
de Linguagens e Códigos

CAPÍTULO I
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Construindo a práxis docente por área do conhecimento
Jaqueline Boeno Davila35
Mirian Maria Kunrath36
A proposta deste capítulo é apresentar e refletir sobre
a experiência de Estágio Supervisionado realizada na área de
Linguagens e Códigos. As reflexões aqui produzidas pretendem
contribuir, para o propósito da formação de educadores (as) por
área do conhecimento (RODRIGUES, 2010) para o campo. A
práxis vivida no tempo comunidade do curso contou com carga
horária para atividades de observação, planejamento (preparação
das atividades da área, reflexões e produção de relatórios que inclui
a produção deste capítulo) e regência. A prática foi desenvolvida em
duas turmas de 7º ano do Ensino Fundamental, no Colégio Estadual
Floriano Peixoto – Ensino Fundamental, Médio e Profissionalizante,
localizado na área urbana do município de Laranjeiras do Sul,
Paraná. Mesmo localizando-se em uma área urbana, o colégio
atende parcela significativa de estudantes que vivem e trabalham
no campo, deslocando-se para a cidade em busca da escolarização.
Durante as observações objetivou-se, entre outros, a
identificação das práticas pedagógicas da escola e na área de conhecimento; analisar as possíveis relações estabelecidas entre o
conhecimento escolar e a vida dos sujeitos do campo e, principal35 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Linguagens e Códigos,
UNICENTRO.
36 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Linguagens e Códigos,
UNICENTRO. às porções da realidade vivida pelos estudantes, isso na área
de conhecimento.

mente, o processo de desenvolvimento e aprendizagem das classes
para planejar a prática de estágio.
Nas regências, buscou-se experimentar o discutido e planejado no curso de licenciatura em educação do campo, ou seja, atuar
na docência por área de conhecimento, linguagens e códigos (língua
portuguesa, artes e educação física) superando, ainda que parcialmente, o ensino disciplinar. Nesse sentido, planejou-se o trabalho
articulando o conhecimento escolar previsto pela escola
Todo esse processo, mediado pela reflexão, segue organizado trazendo, inicialmente, os fundamentos teóricos que fundam tal prática e, na sequência, apresentando o vivido seguindo a
lógica de sua estrutura.

Fundamentos da experiência de formação na
LEDOC
A proposta do Curso da Licenciatura em Educação do
Campo da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro)
busca romper com a fragmentação do conhecimento, consolidando
práticas que possibilitem, aos licenciandos (as), a compreensão do
conhecimento em sua totalidade, ou seja, a visão de uma compreensão
dialética que parte do todo para pensar e articular as diferentes
ciências que compõem a área do conhecimento. Caldart traz
Kosik para conceituar totalidade como
[…] a compreensão da realidade como um todo estruturado, dialético,
no qual qualquer fato só pode ser compreendido de forma relacional e
essa mesma totalidade concreta. Não se trata de buscar conhecer todos os
aspectos da realidade, mas sim concebê-la como um todo que possui sua
estrutura própria, que está em permanente desenvolvimento e que vai se
criando no tempo e a partir das contradições (KOSIK, 1989, p. 35-36).
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Tendo em vista que o processo de organização educacional
brasileiro, a partir do século 19, sofre influências do positivismo,
e acaba ao atender as demandas do desenvolvimento industrial,
estabelecendo a fragmentação do conhecimento científico nas
escolas, o que se efetiva na organização curricular, no fracionamento
do conhecimento em disciplinas. De acordo com Santomé (1998),
a disciplina é uma forma de organizar de modo delimitado
e circunscrito o trabalho com o conhecimento; também de
concentrar a pesquisa numa determinada perspectiva, que sempre
é contraditória, inconclusa, pois revela uma dimensão parcial da
realidade, aquela delimitada pelo seu objeto de estudo, seus marcos
conceituais, métodos, e procedimentos específicos.
Mesmo que o ensino disciplinar seja desenvolvido de
forma exemplar, não se apresenta como suficiente para entender as
relações que se estabelecem na realidade (CALDART, 2010). Dessa
forma, a interdisciplinaridade se compõe como uma proposta que
busca novas formas de pensar as ciências, estabelecendo relações
entre elas. Fazenda (1998) se refere a essa proposta quando
escreve que interdisciplinaridade se apresenta como um princípio
de reorganização epistemológica das disciplinas, de reformulação
das estruturas pedagógicas do ensino de ciências. Essa reflexão
ecoa na formulação do ensino por área do conhecimento proposta
no curso de licenciatura em Educação do Campo e na proposição
do estágio nessa perspectiva.
Para Caldart (2010), a interdisciplinaridade incorpora as
diferentes dimensões do humano em seu fazer, implica, antes de tudo,
a proposição de uma nova atitude do pesquisador ou do educador
visando à passagem da subjetividade para a intersubjetividade.
Nas Diretrizes Curriculares de Educação Básica do
Estado do Paraná, está prevista a opção político-pedagógica para a
organização curricular interdisciplinar, quando se afirma que
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[…] as disciplinas curriculares são entendidas como campos de
conhecimento, identificam-se pelos seus respectivos conteúdos
estruturantes e por seus quadros teóricos conceituais. Considerando
esse constructo teórico, as disciplinas são pressupostos para
a interdisciplinaridade. A partir das disciplinas, as relações
interdisciplinares se estabelecem (PARANÁ, 2008, p.27).

Pensando na construção de uma experiência pedagógica interdisciplinar que articule as ciências com seus saberes é
que se apresenta a consolidação da organização curricular por
área do conhecimento. Santomé (1998) entende que é possível
superar o currículo linear disciplinar, adotando-se as áreas do
conhecimento como referencial para orientar o planejamento e
a avaliação curricular.
Dessa forma, a área de conhecimento se apresenta como
uma alternativa para o estabelecimento do diálogo nas escolas
e a possibilidade da construção de uma educação que busque a
emancipação dos sujeitos, desenvolvendo as dimensões científicas,
artísticas, da linguagem, da filosofia e outras.
Para adentrar a área de linguagem, sabe-se que, historicamente,
a utilização da língua e da linguagem esteve baseada em um processo
de imposição e dominação, inicialmente, com a catequização dos
indígenas, seguida pela imposição de padrões da linguagem, até o
extermínio de muitas línguas locais. Posteriormente, caracterizouse com o ensino elitizado que não incluía os trabalhadores (as), em
especial os camponeses, presente ainda hoje em nosso país.
Quando o ensino passa a ter caráter expansivo, fundamentase em uma visão reprodutivista, em que o aprendizado está focado
na reprodução, objetivando a formação de pessoas acríticas pelo
método da gramática pela gramática. Um marco no processo de
rompimento com a lógica reprodutivista foi a partir do ano de 1900,
quando Saussure (2012) fundamenta a linguística como uma ciência
estruturada em uma divisão de quatro níveis de análise: a fonologia
(estudo das unidades sonoras); a sintaxe (estudo das estruturas das
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frases), a morfologia (estudo da forma das palavras) que juntas
constituem a gramática e a semântica (estudo dos significados). A
língua passa a ser seu objeto de estudo, conceituada como sistema
de signos, ou seja, uma junção entre significante (imagem acústica,
a imagem que fazemos do som em nosso cérebro) e significado
(conceito), sendo que os laços que ligam significante e significado
são arbitrários, convencionais e emotivos.
Saussure (2012) faz uma distinção importante
entre língua e fala. Entende que a língua é sistema abstrato,
produzindo socialmente e que, a fala é a concretização da
língua, portanto circunstancial e variável.
A partir de 1915, iniciam-se consolidações dos Círculos
Linguísticos, cujo objetivo era discutir linguagem, com a percepção
de que as variações linguísticas se diferenciam de acordo com o
contexto social no qual os faltantes estão inseridos, estabelecendo
a sociolinguística. O círculo de Bakhtin (BAKHTIN, 2003, 2010),
apresenta a concepção de que a língua é um fenômeno social vivo,
que nasce da necessidade de uma interação política, social e
econômica entre os seres humanos.
Bakhtin é autor fundante nas DCEs do Estado do Paraná,
nas quais ele define a linguagem afirmando que
[…] a verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema
abstrato de formas linguísticas, nem pela enunciação monológica
isolada, nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo
fenômeno social da interação verbal, realizada através da enunciação
ou das enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade
fundamental da língua (BAKHTIN, 2010, p.123).

Para Orlandi (2006), a linguagem tem função decisiva na
constituição da identidade dos sujeitos. Então, a abordagem da língua
deve ser feita por sua inserção no contexto social e no universo da
tensão humana em que ela atua. O território da língua é lugar de
disputa e conflitos, da relação entre sujeitos e a sociedade.
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As práticas desenvolvidas em Língua Portuguesa priorizaram estimular as competências comunicativas, permitindo o desenvolvimento da oralidade, leitura e escrita, bem como levando
em consideração as variações linguísticas, buscando estabelecer
um dialogo de identificação dos conhecimentos prévios dos educandos quanto aos temas abordados.
Assim, como o ensino de Língua Portuguesa, o ensino de
artes também se desenvolveu no Brasil, inicialmente, como forma
de dominação dos índios e imposição de padrões culturais. Outro
marco significativo do ensino de artes foi a influência liberal que
buscava o desenvolvimento da preparação do trabalhador para o
mercado de trabalho, ou seja, a alienação e a reprodução de padrões
capitalistas. A influência francesa pela construção estética do
belo influenciou de maneira significativa a visão artística social.
Alguns desses elementos ainda são visíveis no desenvolvimento
cultural da contemporaneidade.
De acordo com as diretrizes curriculares da educação
básica, o ensino de artes deve despertar nos educandos a diversidade de pensamentos, a criação artística como ferramenta para
o desenvolvimento da sua criatividade e o desenvolvimento crítico, pautada no desenvolvimento do conhecimento estético, e da
produção artística, isto é, na relação entre o estético e o artístico
consolidado em suas representações.
As Diretrizes Curriculares da Educação Básica (2008)
orientam quanto às aulas de artes:
[…] os conteúdos devem ser selecionados a partir de uma análise
histórica, abordados por meio do conhecimento estético e da produção
artística,de maneira crítica, o que permitirá ao aluno uma percepção da
arte em suas múltiplas dimensões cognitivas e possibilitará a construção
de uma sociedade sem desigualdades e injustiças (PARANÁ, 2008, p. 53).

O ensino de artes deve possibilitar ao educando (a) a
criação, pois, dessa forma, ele estará se recriando e recriando o
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mundo, pela mediação de experiências voltadas às Artes visuais,
Dança, música e teatro.
Quanto à organização pedagógica de artes, as Diretrizes
Curriculares afirmam a necessidade de
Teorizar: fundamenta e possibilita ao aluno que perceba e aproprie a
obra artística, bem como, desenvolva um trabalho artístico para formar
conceitos artísticos;
Sentir e perceber: são as formas de apreciação, fruição, leitura e acesso
à obra de arte;
Trabalho artístico: é a prática criativa, o exercício com os elementos que
compõe uma obra de arte (PARANÁ, 2008, p. 70).

Como visto nas Diretrizes Curriculares de Educação Física,
as aulas dessa disciplina assumiram, com o passar dos séculos,
os códigos esportivos do rendimento, competição, comparação
de recordes, regulamentação rígida e a racionalização de meios
e técnicas. Trata-se não mais do esporte da escola, mas sim do
esporte na escola. O esporte consolidou sua hegemonia como objeto
principal nas aulas de Educação Física.
A exacerbação e a ênfase na competição, na técnica, no desempenho
máximo e nas comparações absolutas e objetivas faz do esporte na escola
uma prática pedagógica potencialmente excludente, pois, desta maneira,
só os mais fortes, hábeis e ágeis conseguem viver o lúdico e sentir prazer
na vivência e no aprendizado desse conteúdo (PARANÁ, 2008, p. 137).

Para romper com essa lógica excludente do esporte,
reafirmamos a importância de se trabalharem conteúdos voltados
para o desenvolvimento da expressividade corporal como uma
forma de linguagem pela qual o ser humano se relaciona com o meio,
tornando-se sujeito a partir do reconhecimento de si no outro. Outra
perspectiva de trabalho relevante para a formação do educando (a)
deve ser o trabalho com jogos e brincadeiras que desenvolvam a
criatividade, cooperação e trabalho coletivo.
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Um aspecto fundamental para ser transformado na
escola é o modelo de avaliação que vem sendo reproduzido pelos
professores (as), o qual desconsidera o processo do desenvolvimento
da aprendizagem do educando (a), para obter, no final do semestre,
uma nota que não mensura o que o educando (a) aprendeu durante
as aulas.
Segundo Perrenoud (1993), mudar a avaliação significa
provavelmente mudar a escola. Pelo menos se pensarmos em termos
de mudanças maiores, no sentido de uma avaliação sem notas, mais
formativa, uma vez que as práticas de avaliação estão no centro
do sistema didático e do sistema de ensino. Por outras palavras,
uma avaliação que ajuda o educando (a) a aprender e o professor (a)
a ensinar, como descreve ainda Zabala (1998).
A ideia-base é bastante simples: a aprendizagem nunca
é linear, procede por ensaios, por tentativas e erros, hipóteses,
recuos e avanços; um indivíduo aprenderá melhor se o seu meio
for capaz de lhe dar respostas e regulações sob diversas formas:
identificação dos erros, sugestões e contra-sugestões, explicações
complementares, revisão das noções de base, trabalho sobre o
sentido da tarefa ou a autoconfiança.
Essas análises contribuíram para a reflexão do posicionamento teórico que deveríamos tomar diante a nossa prática docente
(ZABALA, 1998), que nos levou a assumir um embasamento teórico
decorrente das situações vivenciadas no cotidiano escolar. Portanto, tomamos uma postura de análise da realidade material, que se alicerçou
nas bases teóricas da pedagogia histórico- crítica.
Para Saviani (2007), a pedagogia histórico-crítica compreende a educação como
[…] o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente
pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a
educação é entendida como mediação no seio da prática social global.
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A prática social põe-se, portanto, como o ponto de partida e o ponto de
chegada da prática educativa. Daí decorre um método que parte da
prática social em que professor e alunos se encontram igualmente
inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que
travem uma relação fecunda na compreensão e no encaminhamento
da solução dos problemas postos pela prática social. Aos momentos
intermediários do método cabe identificar as questões suscitadas
pela prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos
e práticos para a sua compreensão e solução (instrumentação) e
viabilizar sua incorporação como elementos integrantes da própria vida
dos alunos (catarse) (SAVIANI, 2007, p.419 e 420).

A educação, entendida como prática social, perpassa o
campo da teoria; o conhecimento torna-se vivo pela sua produção
entre sujeitos historicamente ativos, que vão se moldando no
decorrer da relação entre teoria e prática.
O resultado desse conhecimento produzido pelos estudantes,
ensinado devidamente pelos educadores (as), não é apenas o conhecimento científico, mas também o conhecimento escolar e cotidiano
(ZABALA, 1998; FREIRE, 1987) que, vinculados, possibilitam ver o
mundo criticamente para transformá-lo.
A construção e apropriação do conhecimento também passa
pela formação de consciências críticas e reflexivas sobre o momento
histórico e as condições concretas de agir nessa realidade, relações
que não se dão separadamente fora do mundo, mas no trabalho
pedagógico encarnado (FREIRE, 1987).
Com base nessas concepções é que foi consolidada a experiência
do estágio supervisionado e que agora se apresenta aqui arrolada, sempre
de forma inacabada e com possibilidade de aprofundamento.

Das observações: a realidade dos estudantes
do campo
Observar, tarefa a priori simples, faz-se desafiadora e
complexa quando se pretende identificar mais atentamente certa
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realidade. Bagno (2009) define que observar, atividade de pesquisa,
é busca atenta a algo, exige cuidado, olhar cuidadoso e profundo
nas relações entre outros.
As observações durante o estágio possibilitaram
identificar problemas latentes dos estudantes do campo e os
motivos que os levam a sair do seu espaço de vida para estudar, na
cidade, constatações estas previstas no Projeto Político Pedagógico
do Colégio (PARANÁ, 2011), identificadas também nos relatos dos
estudantes durante o trabalho pedagógico. Destacam-se as principais
dificuldades deles no que se refere ao acesso à escola: os dias chuvosos;
as longas distâncias percorridas até o ponto do ônibus e, depois, para
chegar ao colégio; as madrugadas de inverno; a fome, o cansaço até
o retorno da escola para suas casas; o distanciamento do mundo do
trabalho provocando pouco tempo na vida familiar; o transporte
escolar e as estradas precarizados, entre outros fatores marcam
as vidas destes escolares. Esses são fatores relevantes que levam
estudantes a perderem muitas aulas e prejuízo no seu desempenho
escolar, levando-os, muitas vezes, a desistir dos estudos.
Verificaram-se algumas características distintas entre as duas
turmas observadas, sendo que a turma da tarde tem estudantes que
vivem no campo e os demais residem nas periferias do município. Já
a turma observada pela manhã apresenta uma situação econômica
estável, não tendo grandes problemas de acesso à escola, pois esses são
oriundos de locais próximos à escola residindo mesmo na área urbana.
As características indicadas pela escola e verificadas
na turma da manhã (7° ano A), foi a compreensão de que é uma
turma tranquila, com participação ativa no decorrer das aulas,
pontualidade, e cumprimento de todas as tarefas e atividades
propostas, porém apresentava indícios de dificuldade de
aprendizagem, com um ritmo de aprendizado lento.
Chamou-nos a atenção o fato de que, nos momentos de
leitura, esses estudantes apresentavam muita dificuldade; alguns
não reconheciam as palavras dos textos, sinais de pontuação
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quase sempre não eram reconhecidos. Quando havia momentos
de exposição oral, os estudantes apresentavam insegurança sobre
o que estavam abordando.
Essa turma apresentou certa insatisfação na aula de
Educação Física,quando a professora anunciou, em sala, que num
dos dias não jogariam futsal, pois a escola vem estabelecendo uma
prática que reforça a ideia de que a aula de educação física se
resume em jogar futebol. O trabalho da escola reproduz o esporte
que tende a formar homens e mulheres altamente competitivos e
individualistas, uma lógica que vem sendo assumida por professores
que se sentem desmotivados pela posição dos estudantes de não
quererem participar de outra atividade que não seja de jogar bola.
Outra contradição observada durante as aulas de educação
física foi a grande divisão de gênero na turma. Para a realização das
atividades esportivas, os próprios estudantes tinham a autonomia de
se auto-organizar e quase sempre a organização se dava pela divisão
entre meninos e meninas. Assim, apresentou-se a ideia de que as
diferenças devem ser tratadas com a divisão e não com a união
entre estudantes. No decorrer das aulas observadas também se
observou o forte preconceito que estudantes têm com os chamados
diferentes, ou as diferenças. Os estudantes que não gostavam de
praticar futsal eram regularmente excluídos das aulas e ficavam do
lado de fora da quadra de esporte assistindo os outros jogarem. A
competição era reforçada nas aulas em que o objetivo dos esportes
praticados era de ganhar ou perder.
O desenvolvimento das aulas de artes em sala era calmo,
pois os estudantes estavam adaptados à forma com que a professora
as conduzia. O gosto pela criação ficou evidente logo de cara, quando
vistas as produções artísticas dos estudantes que apresentavam
uma facilidade e habilidade na elaboração de desenhos. Nas aulas
de artes ficou perceptível a consolidação da visão de que essa aula
serve para fazer desenho. Uma crítica ao modelo tradicional
que pontuamos é que esse modelo, que se vem reproduzindo
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nas escolas, mata a curiosidade das crianças, fazendo delas meros
recebedores de uma arte reprodutivista e produtivista sem estímulo
nenhum ao desenvolvimento da consciência crítica das crianças que
perdem o seu instinto de descobrir as coisas novas.
Em observação, no período da tarde da turma 7ª D,
detectaram-se algumas características diferenciadas. Conversando
com os professores, descobrimos que a maioria dos estudantes vive
no campo, e que eles saem do seu espaço de vida para ter acesso à
escolarização, ao conhecimento, na escola da cidade.
Nas observações dessa turma deparamos, em alguns
momentos, com situações de conflitos entre estudantes. Apesar de ser
uma turma considerada difícil de trabalhar, a nosso ver apresentavam
certa facilidade em assimilar os conhecimentos propostos durante as
aulas. A aprendizagem para eles acontecia de forma rápida, sendo
o que interferia, em alguns momentos, era a bagunça e a conversa
entre eles em momentos inoportunos no trabalho pedagógico.
As aulas observadas estavam organizadas disciplinarmente;
cada uma pensava seu conteúdo individual, nenhuma das três
disciplinas observadas teve preocupação de se relacionarem entre si,
o que não é propósito da escola também. Percebemos que o modo
disciplinar de conceber o conhecimento está fortemente presente na
prática educativa dos professores. Cada disciplina estava fragmentada
e desvinculada da realidade de vida dos estudantes, com objetivo de
transmitir o conteúdo escolar sem relação com a vida deles.
Sabe-se que a escola não dá conta de transmitir todo o
conhecimento acumulado pela humanidade, se continuar dentro
dessa estrutura fechada que é o ensino seriado e disciplinar.
Acredita-se que a área do conhecimento possa ampliar a formação,
conforme tratado anteriormente.
O desenvolvimento do estágio aconteceu, portanto, de
forma integrada, nas duas turmas.
A partir das observações realizadas e a definição dos
conteúdos escolares pelas professoras das turmas e disciplinas,
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partiu-se para o planejamento. Esses apontamentos ajudaram
na construção do plano de ensino na área do conhecimento, que
requeria a identificação dos conhecimentos prévios dos estudantes
e o aprofundamento teórico de suas necessidades de aprendizagem.

Intervenção: a regência como estratégia
formadora do licenciado
A metodologia utilizada no planejamento da prática
pedagógica foi a construção de um plano articulado na área de
Linguagens e Códigos. A relação entre as disciplinas se deu a partir
das chamadas Porções da Realidade (FREITAS, 2010), identificada a
partir de um inventário da realidade da escola e seu entorno. Essas,
por sua vez, dialogaram com o conhecimento escolar e produziram
a relação interdisciplinar entre as disciplinas que compõem a área do
conhecimento (RODRIGUES, 2010), gerando, assim, as metodologias
e a avaliação. A figura a seguir representa o movimento pretendido.
Na sequência descreve-se o trabalho empreendido.
A prática pedagógica desenvolvida no estágio teve como
ponto de partida a identificação das chamadas Porções da Realidade,
que tem por objetivo estabelecer a relação entre as disciplinas que
compõem a área de conhecimento. Essa identificação foi feita
atendendo a sugestão da escola que, por meio de sua equipe pedagógica,
apresentou a necessidade de se abordarem aspectos voltados à cultura
africana e que possibilitassem discussões e atividades que se somassem
aos trabalhos que a escola realizará na semana da consciência negra.
Dessa forma, fica estabelecida como Porção da Realidade: “A presença
da cultura africana na comunidade local”.
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Figura 1 - Relação entre as disciplinas pela interdisciplinaridade

Língua
Portuguesa

Artes

Porção
da
Realidade

Educação
Física

FONTE: Esquema organizado pelas autoras no ano de 2013.

Definida a porção da realidade, passou-se a estabelecer a
relação desta com o conhecimento escolar definido anteriormente.
Conhecimento escolar e realidade passam a dialogar no trabalho
pedagógico, gerando a apropriação pelos sujeitos escolares.
A seguir, apresentamos o quadro do planejamento das
aulas pela articulação da área do conhecimento com a porção da
realidade, seus objetivos, metodologias, que inclui avaliação.
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Presença da
Cultura africana na comunida de
local;

PORÇÃO DA
REALIDADE

CONTEÚDOS DA
ÁREA
LÍNGUA PORTUGUESA
-Narrativa;
-Leitura e interpretação da narrativa: Zito Makoa
da 4ª Classe de
Luandino Vieira;
-Paragrafação;
-Pontuação;
-Preposições;
-Diálogo de Rimas;
ARTES
-Histórico do teatro;
-Teatro Naturalista;
-Teatro épico;
-Teatro educação X
teatro espetáculo;
-Composição Cênica;
-Jogos teatrais;
-Teatro utilizando
narrativas;

-Iniciar a aula com diálogo sobre a cultura africana para identificação dos conhecimentos prévios dos educandos(as);
-Apresentação do vídeo “Breve história da cultura africana”; -Novo diálogo para
identificação sobre as percepções dos educandos(as) com relação ao vídeo, e ressaltar mais algumas curiosidades sobre o continente africano;
-Leitura do Conto “ Menina Bonita do Laço de fita” – Ana Maria Machado para introduzir os debates sobre contação de história e encaminhar o trabalho sobre narrativa;
-Introdução de conteúdo teórico sobre narrativa(Concepção, composição).
-Dinâmica: será distribuído para cada educando um pedaço de papel onde cada um
irá escrever um tema para elaboração de narrativa, em seguida são recolhidos todos
e redistribuídos. Como tarefa de casa cada educando deve elaborar uma narrativa
sobre o tema que foi sorteado.
-Iniciar a aula recolhendo os trabalho elaborados como tarefa de casa;
-Primeira Leitura do texto feita pela educadora, de forma pausada, dialogando sobre o
sentido das expressões típicas africanas que se apresentam no texto;
-Reler o texto, de maneira que cada educando(a) leia um parágrafo;
-Dialogo com os educandos auxiliando a identificação dos diferentes momentos da
narrativa (Situação Inicial, Estabelecimento do conflito, Clímax, Epílogo);
-Como trabalho avaliativo em questionário, sendo que os educandos devem iniciar a
responder em sala e concluírem como tarefa de casa.
-Iniciar a aula recolhendo os trabalhos elaborados como tarefa de casa;
-Exposição oral e escrita sobre paragrafação e pontuação, estabelecendo relação e
compreensão com a Narrativa Zito Makoa da 4ª Classe de Luandino Vieira;

-Ampliar o conhecimento teórico sobre a
cultura africana;
-Reconhecer a estrutura de uma narrativa;
-Ler e debater sobre a
cultura africana;
-Usar os principais sinais de pontuação na
elaboração escrita de
uma narrativa;
-Conhecer o emprego
adequado da paragrafação na produção de
textos;
-Usar as preposições
de forma adequada
nos textos;
-Escrever uma narrativa, utilizando todos
os recursos gramaticais
trabalhados em sala;

(continua)

METODOLOGIAS DE ENSINO

OBJETIVOS

Quadro 1 – Proposta de trabalho
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EDUCAÇÃO
FÍSICA
-Origem e fundamentos da Capoeira;
-Fundamentos da
Capoeira;
-Jogos
Cooperativos e Futsal do
Oprimido;
-Esportes Africanos;
-Jogos Cooperativos;

-Desenvolver
uma
prática de produção
textual de um diálogo com rima;
-Apresentar a produção
textual no asilo da comunidade.
-Conhecer o surgimento do teatro;
-Vivenciar práticas de
composição teatral;
-Fazer práticas de jogos
teatrais que estimulem
o desenvolvimento da
expressão corporal, facial e oral.
-Desenvolver práticas
de dramatização de
narrativas;
-Conhecer a Luta de
Capoeira;
-Praticar futsal de forma alternativa e lúdica;
-Desenvolver práticas
de pesquisa para que os
educandos adquiram
conhecimentos sobre
esportes praticados no
Continente Africano;

(continuação)

(continua)

-Exposição Oral e Escrita do emprego das preposições na produção textual, e identificação desse recurso em Poemas africanos;
-Como tarefa de casa lista de exercícios para fixação e assimilação de conteúdos;
-Iniciar a aula recolhendo os trabalhos elaborados como tarefa de casa;
-Retomar os conteúdos de Pontuação, paragrafação e preposição;
-Retomar o conteúdo sobre narrativa;
-Dinâmica para elaboração de narrativa: organizar papéis de diferentes correntes
que correspondam a cada parte de uma narrativa; cada educando pega a cor referente ao inicio da narrativa e todos elaboram; faz-se uma leitura para identificar como
foi essa elaboração, em seguida se distribui outra cor de papel onde eles irão elaborar
mais uma parte da narrativa. Assim que terminarem fazer a leitura identificando
o que é necessário melhorar; na sequência; a próxima cor com mais uma parte da
narrativa; leitura e correção e, finalmente, a última cor e a última elaboração. Ao
término dessa elaboração, os educandos passam a limpo sua narrativa para entregar
como forma de avaliação, e utilização na aula de artes.
-Em sala de aula, organizar os educandos em dupla, sendo que cada dupla irá produzir um dialogo de rimas, sobre a ida ao asilo da comunidade;
-Após a elaboração, as duplas irão apresentar para a turma e os que tiverem um
melhor resultado, tanto no conteúdo escrito quanto na apresentação oral da trova,
serão indicados para apresentação durante a visita no asilo;
-Será disponibilizada para a turma cópia da letra da música “Menino da porteira” de Sérgio Reis, para ensaio, possibilitando que todos participem ativamente dessa apresentação.
-Iniciar a aula com diálogo sobre o teatro, para identificação dos conhecimentos
prévios dos educandos (as);
-Exposição oral sobre a história do teatro na Grécia, com a história do Dionísio Deus
do Vinho e do teatro e a história do teatro no Brasil;
-Em seguida trazer elementos que permitam aos educandos (as), por meio de exposição oral e escrita, apontar as diferenças entre teatro épico e teatro Naturalista;
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-Vivenciar alternativas
de concepção de jogos
cooperativos rompendo com a lógica da
competição.
-Estimular a Prática do
voleibol desenvolvendo regras diferenciadas
para que os educandos
possam vivenciar o
processo de cooperação de forma lúdica;

(continuação)

(continua)

-O próximo passo será apresentar vídeos que demonstrem práticas dessas exposições;
-Em seguida trazer elementos que permitam aos educandos (as), por meio de exposição oral e escrita apontar as diferenças entre teatro educação e teatro espetáculo;
-Iniciar a aula com exposição oral e escrita sobre os elementos cênicos – tipos de
palco, tempo, espaço e ação. Dividir a turma em três grupos;
-Com um dos grupos, desenvolver dinâmicas que estimulem a expressão corporal;
-Com um dos grupos, desenvolver dinâmicas que estimulem a expressão facial;
-Com um dos grupos, desenvolver dinâmicas que estimulem a expressão oral;
-Iniciar a aula retomando os conteúdos da aula anterior;
-Desenvolver dinâmica apresentando roupas disponíveis na escola para que cada
educando componha e apresente um personagem.
-Dividir os educandos em grupo de 5 integrantes;
-Tendo como base as narrativas elaboradas na disciplina de língua portuguesa, organizar peças de teatro para serem dramatizadas pelos educandos;
-Os educandos deverão discutir a organização da cena, divisão de personagens, e
iniciar os ensaios.
-Organizar os educandos nos grupos para o ensaio, estimulando que desenvolvam
a prática, levando em conta todos os conhecimentos adquiridos no decorrer das
aulas; -Na última aula com a turma, cada grupo fará a apresentação de sua narrativa
aos demais colegas da turma.
-Iniciar com um diálogo com os educandos para identificação dos conhecimentos prévios.
-Exposição oral e escrita sobre a origem das características da Capoeira;
-Fazer um diálogo sobre as conclusões;
-Na quadra, dinâmica do Capitão do Mato, um jogo africano;
-Conversar com os educandos para ver como eles se sentiram nessa dinâmica;
-Como trabalho de casa, pedir que pesquisem a diferença entre capoeira regional
e capoeira da Angola;
-Apresentação do Vídeo Maré Capoeira da série Curta na Escola;
-Iniciar a dinâmica “O feitiço virou contra o feiticeiro”, onde cada educando anota
a tarefa que gostaria que o colega da direita fizesse em um papel. Após todos terem
escrito, são informados que eles mesmos irao apresentar a tarefa que anotaram.

194

(continuação)

Fonte: Quadro organizado pelas autoras no ano de 2013.

(conclusão)

AVALIAÇÃO: Terá cunho formativo, no decorrer das aulas. Será avaliado o envolvimento dos educandos nos debates, na participação durante as
atividades, nas elaborações, no desenvolvimento das atividades práticas, a capacidade de analise critica quanto ao tema abordado. Tendo em vista
que a organização curricular do colégio é disciplinar, ao final do trabalho, os educandos terão sua nota estabelecida na disciplina. Como avaliação
escrita terá uma elaboração de uma narrativa, questionário de interpretação da narrativa e exercícios de assimilação de conteúdo. Parte da nota
será atribuída pelo desenvolvimento das expressões de cada um durante a dramatização, e na capacidade de trabalho em grupo. Parte da nota será
atribuída pelas práticas, e na capacidade de trabalho em grupo de práticas esportivas.

-Como tarefa de casa, pedir que identifiquem o jogo de que mais gostam, relatando
como se joga (regras, e metodologia) para a próxima aula.
No início da aula, faremos a elaboração coletiva de um cartaz diferenciando jogos
cooperativos de jogos competitivos. Cada educando receberá uma frase que especificará cada regra desses dois jogos.
Desenvolver a prática do futsal do oprimido estabelecendo regras diferenciadas para
que os educandos possam vivenciar o processo de opressão;
Vivenciar a prática do futsal cooperativo, estabelecendo regras diferenciadas para que
os educandos possam vivenciar o processo de cooperação;
Levar os educandos (as) até a biblioteca e/ou laboratório de informática para que
realizem uma pesquisa sobre quais os esportes mais desenvolvidos e praticados no
continente africano.
A turma será dividida em grupo de 6 educandos, e iniciarão o jogo de voleibol;
-Dois facilitadores irão demarcar o meio da quadra com um barbante, e os educandos se posicionam: um time em cada lado da linha.
À medida em que o jogo vai prosseguindo, oS facilitadores movem o barbante alterando a demarcação da quadra, assim, além de não deixarem cair a bola, os jogadores
devem se movimentar na quadra de acordo com as mudanças estabelecidas;
A ideia é que os times não deixem a bola cair e passem para o time adversário com
máximo 3 toques;
O jogo termina quando um dos times fizer 25 pontos ou após 5 minutos de jogo;
Após todos os educandos vivenciarem a experiência, dialogar sobre os
sentidos produzidos.

A primeira prática desenvolvida foi possibilitar aos
estudantes o contato com a cultura africana por meio de exposição
oral (teórica) e vídeo que abordou as influências da cultura africana
na nossa cultura. Também foi feito um apanhado geral do continente
africano, dando ênfase aos países que falam a Língua Portuguesa.
As aulas partiram do conteúdo estruturante, o discurso
como prática social, bem como desenvolver práticas de oralidade,
leitura, escrita e análise linguística.
A primeira leitura desenvolvida foi o texto “Menina
Bonita do Laço de fita” – Ana Maria Machado, buscando despertar
o interesse dos estudantes em composição de histórias.
Iniciamos as aulas trabalhando com os conteúdos relacionados às narrativas, sendo que abordamos, inicialmente, as
concepções teóricas para a composição escrita de uma narrativa,
Situação Inicial, Estabelecimento do conflito, Clímax, Epílogo e,
na sequência, fizemos práticas que permitiram aos educandos (as)
a leitura e oralidade por meio de um Conto da Literatura Angola
Zito Makoa do 4º Ano de Luandino Vieira, em que mediamos um
diálogo com os estudantes sobre as percepções e entendimentos com
relação ao texto. A leitura teve dois momentos em que as professoras
regentes fizeram a primeira leitura e, na sequência, cada educando
leu uma parte, o que nos permitiu identificar novamente as dificuldades, tanto da leitura quando a entonação e expressão oral.
Com relação à escrita, foi solicitado aos estudantes a
composição de duas narrativas. A primeira elaboração foi encaminhada
seguindo a dinâmica, roteiro: a) cada estudante recebeu um pedaço
de papel, sendo orientado a escrever um possível tema para
elaboração de sua narrativa; b) na sequência, os papeis foram:
recolhidos e redistribuídos aos estudantes, dessa forma cada
um ficou com a tarefa de escrever sobre o tema referido. Com a
percepção de que alguns apresentaram dificuldades na composição,
o encaminhamento da segunda elaboração se deu de outra forma.
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A dinâmica consistiu em preparar papéis de diferentes
cores, correspondendo a cada parte de uma narrativa. Primeiro, cada
estudante pegou a cor referente ao início da narrativa (vermelho) e
todos elaboram; segundo, fez-se a leitura para identificar como foi a
elaboração; terceiro, distribui-se outra cor de papel (amarelo) em que
elaboraram outra parte da narrativa. Assim que terminaram, fez-se
a leitura identificando as necessidades de reescrita. O resultado final
das elaborações ficou surpreendente, conseguiram perceber que o
texto para ser escrito precisa ser planejado, organizado em partes,
lido para o outro e reescrito.
As narrativas escritas foram utilizadas, na sequência, em
um processo de dramatização, desenvolvido nas aulas de artes.
Quanto à variação linguística, foi trabalhada quando abordamos
o texto da Literatura Angolana em que conversamos a respeito das
diferentes expressões existentes no texto.
Abordamos, também, conhecimentos gramaticais como
paragrafação, pontuação e preposições com o intuito de aprofundar
os conhecimentos e permitir a qualificação do processo de escrita,
sendo que a metodologia utilizada foi exposição teórica e exemplos
visualizados na própria narrativa trabalhada na sala.
Durante as aulas, iniciamos com a contextualização histórica
sobre a concepção do teatro. Realizamos várias atividades em grupo
para que os estudantes vivenciassem o trabalho coletivo como forma
de desenvolvimento do corpo, mente, criatividade e expressão oral.
As dinâmicas foram desenvolvidas em uma sala, dentro do ginásio,
a qual tem um grande espelho, o que possibilitou que os estudantes
pudessem visualizar suas próprias expressões.
As aulas tiveram como conteúdo estruturante o teatro
e os elementos formais que compõem a arte como instrumento
político. Então, a base de todo o trabalho com as construções cênicas
se deu a partir da concepção Brechetiana do teatro. O processo de
dramatização foi feito com as narrativas elaboradas nas aulas de
Língua Portuguesa. Os estudantes foram divididos em grupo para a
196

seleção da narrativa a ser apresentada, e para discutir e construir
a peça, a organização da cena, divisão de personagens, e iniciar os
ensaios. A apresentação ocorreu no último dia da aula de artes em
que cada grupo apresentou sua peça para a sala.
Durante as aulas identificamos uma grande dificuldade
dos estudantes se expressarem corporalmente nas apresentações,
muitos ficavam retraídos com medo do julgamento de seus
colegas. São situações em que os educandos (as) se sentem
despreparados para atuarem não somente no teatro, mas também
como na própria vida real. Visualizamos que essa limitação dos
estudantes é devido ao trabalho técnico com os conteúdos que
impede o desenvolvimento pleno do corpo e da mente.
Observamos uma mecanização do conhecimento da arte
que torna o saber morto, como se o conhecimento estivesse presente
dentro das paredes da sala de aula e com a solução de algum problema
por meio do raciocínio lógico dos educandos (as). O saber não
deve ser visto como um fim em si mesmo, somente para solucionar
questões problemas com o uso do raciocínio, mas deve ser entendido
como o desenvolvimento de um conhecimento material construído
pelo próprio educando para que ele utilize em sua vida concreta.
Para romper com as fronteiras do ensino do esporte
optamos por trabalhar com jogos cooperativos e a luta (capoeira)
que desenvolvesse a cooperação e o trabalho coletivo. Como a
escola está estruturada dentro da lógica do mundo do esporte, não
conseguimos fugir diretamente da não realização do esporte, dessa
forma equilibramos o desenvolvimento teórico e prático das aulas
com a realização de jogos e esportes.
Com relação ao trabalho desenvolvido com a capoeira,
possibilitamos aos estudantes o contato com o jogo por meio da
contextualização histórica, e com apresentação do Vídeo Maré
Capoeira da coleção Curta na escola. Também estabelecemos como
tarefa que os estudantes pesquisassem as diferenças entre a capoeira
regional e a capoeira de Angola.
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Nos momentos práticos das aulas reforçamos a igualdade
entre estudantes, realizando várias atividades com meninos e
meninas trabalhando de forma integrada. Essa integração entre
os estudantes foi possibilitada pela realização de jogos como o
jogo do Capitão do Mato, que é trabalhado na perspectiva do
pega-pega, em que três educandos são os capitães do mato e o
restante dos estudantes são os escravos que precisam correr para
escapar da prisão. Nessa dinâmica é feita a demarcação da quadra
do lugar que seria o quilombo e a senzala.
Outra prática desenvolvida com os estudantes foi o
desenvolvimento de uma pesquisa no laboratório de informática
sobre os jogos mais praticados no continente africano, o
qual foi entregue em forma de relatório, o que possibilitou o
desenvolvimento de atividades escritas.
Quanto aos jogos possibilitamos a prática do futebol do
oprimido no sentido de que os estudantes vivenciassem e refletissem
sobre o processo de dominação existente na sociedade. Outro jogo
cooperativo foi o voleibol cooperativo onde a reconstrução das
regras permitiu aos educandos o desenvolvimento de uma prática
coletiva sem distinção de gênero e sem a competição já que o
objetivo era a prática de uma forma diferente e não que ao término
do jogo fosse com um time ganhador e um perdedor.

Considerações da caminhada
A atuação em sala de aula desencadeou uma série de
reflexões que são pertinentes para repensar o modelo estruturado
nas escolas públicas. Essas reflexões demonstram a fragilidade da
educação. Diante das influências do sistema capitalista a sociedade
que vem se perpetuando. A escola fica a mercê das tendências
conservadoras do mundo do esporte, da moda e da gramática.
Essas tendências passam a ser reproduzidas em sala de aula, e
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passam a desconsiderar o estudante e o educador como criador do
conhecimento, da metodologia e da formação humana.
Referente aos estudantes do campo constata-se que não
é realizado um desenvolvimento específico para sua realidade de
vida. Nem o campo nem a cidade são considerados no trabalho da
escola. O ensino pauta-se em conhecimentos mortos e descolados
da vida. Essas duas realidades, ora são comuns, mas também
distintas, precisam ser consideradas no trabalho pedagógico quando
se pretende uma formação transformadora. Levar a realidade em
consideração na organização da prática docente é valorizar a cultura
dos sujeitos, sua existência e espaço de vida.
Os objetivos referentes à prática docente em sala de aula
foram alcançados à medida em que as regências foram realizadas
na área do conhecimento, e os conteúdos específicos de cada
disciplina proporcionaram a base para a relação e a articulação entre
as disciplinas, apresentando uma superação no que se refere pensar
tradicionalmente o ensino disciplinar.
Acerca da intervenção em sala, quanto a preocupação de
despertar nos estudantes o senso crítico a partir da sua realidade
de vida, ainda fica como desafio para toda uma jornada formativa.
Com os debates em sala e com os exercícios de interpretação de
textos, conseguimos perceber um pequeno avanço dos estudantes
na leitura e análise crítica da realidade. Nos momentos de
reflexões, optamos por estimular a expressão dos conhecimentos
empíricos dos estudantes e, sobretudo, colocar questionamentos
para que se dessem conta dos problemas sociais existentes em
nosso mundo e a importância de participar ativamente dos
processos de construção de políticas públicas, principalmente no
que diz respeito, à educação pública.
Acredita-se ainda ser necessário pensar a escola para além
do conteúdo, em situações como: quando um educando chega
cansado, com fome, com problemas emocionais o seu ritmo de
aprendizado será menor que os dos outros, assim como a sua
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concentração ficará comprometida. Hoje, pensar escola deve ser
pensar a vida com todas as suas contradições, pois estamos dentro
de uma lógica excludente que faz da escola um aparelho do estado
para reprodução do mundo do trabalho. O conteúdo enquadrado em
sua disciplina não educa ninguém, como ainda mata a essência do
homem de ser produtor do seu conhecimento.
Considera-se, ainda, a necessária continuidade na discussão,
e aprofundamento sobre o trabalho por área de conhecimento,
incluíndo a formação do professor (a). Quando se depara com a
estrutura disciplinar e seriada da escola, sentimos dificuldade de
articular os conteúdos disciplinares de forma integrada na área de
Linguagem e Códigos. Essa dificuldade se deve pela própria falta, na
atualidade, de produções teóricas e práticas na área de conhecimento.
As escolas públicas estão atreladas ao modelo disciplinar,
ainda que o discurso sobre a interdisciplinaridade seja frequente,
e isso limita, dificulta o trabalho interdisciplinar como também
o trabalho na área de conhecimento. Mesmo com as DCEs da
SEED reconhecendo a importância de trabalhar os conteúdos pela
interdisciplinaridade, ainda são vagas as experiências que consolidem
o trabalho em conjunto entre os professores.
A experiência do estágio supervisionado via observação
e regência e produção dessas reflexões, levou-nos a perceber que
se faz necessário estudar a escola e sobre a escola, suas formas de
organização, trabalho pedagógico e outros, para que se possa atuar
nela na perspectiva da transformação.
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CAPÍTULO II
ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA ÁREA DE LINGUAGENS E
CÓDIGOS
Possibilidades e limites de intervenção na escola
Marlei Panatto37

Neste capítulo se encontram descritos os principais aspectos
relacionados à estrutura, funcionamento e administração do Colégio
Estadual de Porto Santana, Município de Porto Barreiro, PR, onde
realizamos o Estágio Supervisionado nos anos finais do Ensino
Fundamental. Trabalho que envolveu atividades de observação,
planejamento e regência.
A primeira etapa de estágio compreende a observação,
importante momento que possibilita perceber o processo educativo
em seus vários aspectos e, também, refletir sobre a realidade da escola
e do educando. Na segunda etapa, já conhecendo a realidade do
Colégio, planejou-se o trabalho articulando as disciplinas de língua
portuguesa, artes e educação física (área de Linguagens e Códigos).
Por fim, a regência que permitiu experimentar os
aprendizados do curso na relação com a escola.

Diagnóstico da instituição
O Colégio Estadual de Porto Santana – Ensino Fundamental
e Médio, atende, atualmente, setenta e sete educandos de sexto
ao nono ano e trinta e nove de Ensino Médio, totalizando sete
turmas. O funcionamento é no período matutino, organizado em
regime anual por série.
37 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Linguagens e Códigos,
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná.

O corpo docente atualmente é composto por dezessete professores (as), sendo todos licenciados (as). Destes, treze com pósgraduação, quatro cursando pós-graduação. O quadro docente é
composto de uma professora efetiva e dezesseis são contratados pelo
Processo Seletivo Simplificado - PSS. Do total de professores (as),
quatorze residem no município de Laranjeiras do Sul, que é distante 40 km da escola; três professores residem no município de Porto
Barreiro. Uma professora reside na zona rural do município de Porto
Barreiro e os outros dois na sede do município. O fato de os professores (as) residirem em outro município é uma situação desfavorável
à escola, pois dificulta o conhecimento da realidade da comunidade
escolar, porque são urbanos e desconhecem como é o dia a dia das
pessoas que moram no campo. Outra condição desfavorável é a rotatividade dos professores de um ano para outro, o que os impede
de formarem vínculos com a comunidade escolar, impossibilitando,
inclusive, a consolidação de um projeto político pedagógico.
A equipe de Direção é composta por uma diretora, formada
em Educação Física, pós-graduada em Gestão escolar, residente no
Município Laranjeiras do Sul. Procura-se realizar uma gestão pautada
na democracia como ponto de partida, ouvindo a todos, buscando
soluções para os problemas por meio de reflexões, sugestões,
orientações. Uma das dificuldades na gestão escolar é a distância do
colégio da sede do município e de outros municípios, pois quando
precisa suprir alguma necessidade, perde-se tempo com transporte,
distância, entre outras. O colégio conta também com uma professora
pedagoga, residente na sede do Município.
Há dificuldades relacionadas à falta de estrutura familiar
(drogas lícitas e ilícitas, prostituição, pobreza, violência) de alguns
educandos, que atrapalham o ensino e a aprendizagem e dificultam
a gestão escolar. A maioria dos profissionais é comprometida com a
escola. A falta de professores (as) (atestados, problemas particulares,
cursos) sem programar ou avisar atrapalha a gestão escolar, porque
faltando mais de um professor (a) no dia, não se consegue
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atender com qualidade os educandos e, com isso, não acontece
verdadeiramente o ensino/aprendizagem.
Há boa participação da comunidade. Os pais participam
da vida escolar de seus filhos, porém, aqueles que não participam,
justificam que a causa é o trabalho familiar que ocupa seu tempo
com as atividades rurais, deixando, segundo eles, “assuntos de escola para a escola”. Afirmam, ainda, que não conseguem ajudar seus
filhos porque têm dificuldade de leitura e entendimento das tarefas.
O colégio se localiza no distrito de Porto Santana que é
composto por fazendas, pequenas e mini propriedades rurais e uma
sede loteada, com ruas e uma avenida principal, localizada a um
quilômetro da represa do rio Iguaçu.
Do total de educandos que frequentam o estabelecimento
de ensino, a maioria são filhos (as) de pequenos agricultores,
sendo 74% donos de pequena propriedade, 9% arrendatários, 15%
moram e trabalham em fazendas, e 2% são posseiros. Destes, 76%
residem a mais de um quilômetro do colégio. Os que residem na
sede do distrito são filhos de pequenos comerciantes, funcionários
públicos e trabalhadores volantes que residem na periferia da vila.
O prédio tem dualidade administrativa com a Escola
Municipal Padre Antonio Gallo – Educação Infantil e os anos
iniciais do Ensino Fundamental, no turno vespertino. A dualidade
administrativa constitui um problema quanto ao espaço físico
disponível e necessário ao bom funcionamento do Colégio. A
manutenção do patrimônio se torna difícil, porque na maioria das
vezes, é o governo do estado que faz a conservação e limpeza. A escola
municipal possui somente uma funcionária para fazer a merenda e
a limpeza. Os recursos financeiros que a escola recebe do governo
estadual são mensais e do governo federal é anual e variam de acordo
com o número de educandos matriculados e censo escolar.
Podemos perceber que há precariedade tanto no que
se refere às condições de trabalho dos professores como de
infraestrutura da escola.
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O exercício do estágio
Para realizar a prática de estágio, desenvolvemos planos de
ensino, planejando ações ligadas a diversos conteúdos abordados nas
disciplinas da área de formação específica, neste caso, Linguagens e
Códigos, na perspectiva de uma formação crítica. Formar cidadãos
críticos é uma tarefa que começa antes mesmo da alfabetização e
se estende por toda a vida. Desenvolvemos as sequências didáticas
especialmente para ajudar a despertar em nossos educandos o gosto
pelo aprendizado e garantir que eles consigam assimilar o máximo
possível dos conteúdos aplicados de modo interdisciplinar. Sendo
assim, cabe a nós, professores ( a s ) em formação, a tarefa de
estabelecer novas metas para o seu ensino e possibilitar ao educando
(a) a compreensão das diferentes práticas pedagógicas e discursivas.
Diante disso, há necessidade de renovar formas de
planejar visando melhorar a prática em sala de aula, percebendo que
os conhecimentos devem ser integrados, pois, na prática, eles não
são dissociados. A materialidade é uma totalidade, a fragmentação
é consequência da forma como, às vezes, nos apropriamos dela.
Além disso, se pretendemos buscar a compreensão da realidade na
perspectiva da totalidade do conhecimento, entendemos que cada
disciplina, na sua especificidade contribui para isso.
Não é possível preparar educandos capazes de solucionar
problemas ensinando conceitos desvinculados da realidade, ou que
se mostrem sem significado para eles, esperando que saibam
como utilizá-los no futuro. Por isso, faz-se necessário pensar em
tornar o ensino por área do conhecimento uma das formas de
preparar os mesmos para a participação ativa dentro da sociedade.
Podemos então perceber, a partir dessa experiência, que a
educação no campo se caracteriza como um processo educacional
compreendido a partir dos sujeitos que têm o campo como seu
espaço de vida. Nesse sentido, ela é uma educação que deve ser no
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e do campo – “no”, porque “o povo tem o direito de ser educado no
lugar onde vive; “do”, porque o povo tem direito a uma educação
pensada desde o seu lugar e com a sua participação, vinculada à sua
cultura e às suas necessidades humanas e sociais” (CALDART, 2002,
p.26). Considerando a afirmação de Caldart, a valorização do campo
está em considerá-la como um lugar onde prospera a vida, onde as
pessoas podem morar, trabalhar, estudar com a dignidade de quem
tem o seu lugar e sobretudo sua identidade cultural. O campo não é
só lugar da produção agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e
da grilagem de terras. O campo é espaço e território dos moradores
do campo, sendo lugar de vida e, sobretudo, de educação.
Portanto, o desafio para nós, estudantes de licenciatura em
Educação do Campo, é mudar a forma de pensar e de ensinar
Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte e Educação
Física, bem como as demais disciplinas. Assim necessitamos de maior
aprofundamento, experiências reais de contextos que nos ensinem
a desenvolver uma práxis verdadeiramente integrada na área do
conhecimento, pois ensinar por área constitui-se uma maneira de
concentrar estudos, pesquisas e atividades no complexo e amplo
campo do saber, que articulam os conhecimentos.
Durante os meses de setembro e outubro do ano de dois
mil e doze, foram realizadas atividades de estágios de observação
e regência, na turma do nono ano, do Colégio Estadual de Porto
Santana, obedecendo aos critérios estabelecidos pelo Curso
de Licenciatura em educação do Campo – Unicentro. A turma
era composta por catorze educandos (as). Nas aulas que foram
observadas, foi possível perceber fenômenos que não possibilitam
interesse e participação de alguns deles e mesmo nos conteúdos e
métodos aplicados, bem como, estudo de conteúdos distantes da
realidade vivida pelos educandos.
De acordo com a realidade da turma, no período de
observação, foi possível perceber a necessidade de elaborarmos
atividades que contemplassem a demanda da sala de aula. As atividades
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deveriam estar relacionadas à proposta curricular da instituição.
Com base na proposta de trabalho, nota-se que o planejamento é
um instrumento de fundamental importância, podendo ser flexível,
mas visando atender às necessidades apresentadas pelos educandos.
Dessa forma, cabe ao professor (a) proporcionar a intermediação
do conhecimento. O trabalho com poesias38, músicas, histórias,
leituras, tornou as aulas mais prazerosas, pelo fato de os educandos
se identificarem com as atividades, podendo relacioná-las com suas
práticas cotidianas, bem como, com seus contextos. Os poemas, os
autores estudados, escritores, os diferentes gêneros proporcionaram
aos educandos um maior interesse na participação e aprendizagem.
Vale ressaltar que o trabalho com poemas e músicas foi de
essencial importância para que os educandos pudessem ser atraídos
pela mensagem a ser transmitida, também perceberem que eram
capazes de produzir bons textos, seja por meio das produções orais
com destino escrito ou textos individuais.
No quadro a seguir, apresentamos um resumo do Plano de
Trabalho Docente para as disciplinas de Língua Portuguesa, Artes
e Educação Física:

Quadro 1 – Trabalho proposto
CONTEÚDO
ESPECÍFICO

JUSTIFICATIVA E
OBJETIVOS

Desenvolver estratégias de leitura e
produção de poemas
para aperfeiçoar a
contação de histórias.
Reconhecer a estruLEITURA, ORA- tura do texto poético.
LIDADE E ESConhecer as técniCRITA.
cas de sonoridade e
Poemas.
imagem do poema e
produção de poemas
LEITURA, ORALIDADE E ESCRITA.POESIA E
MÚSICA

CRITÉRIOS DE
ENCAMINHAMENTOS
AVALIAÇAO (REMETODOLÓGICOS
CUPERAÇAO)
Leitura e estudos de textos,
produção de textos. Conta- Produção de textos
ção de histórias escolhidas e participação da
pelos educandos para apre- apresentação.
sentação em sala de aula.
Leitura de poemas, trabalho
de pesquisa para selecionar
alguns poemas para o recital.
Recital e produção de poesias e paráfrase.

Produção de poesias e participação
no recital. Paráfrase.

(Continua)
38 PINHEIRO, Hélder. Poesia na sala de aula. Campina Grande: Bagagem, 2007
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(continuação)
FIGURAS DE
LINGUAGEM

Reconhecer o valor
expressivo das figuras de linguagem em Leitura e análise de textos
textos literários e não
literários

LEITURA E ESCRITA
Relato pessoal.

Comparar textos,
Leitura e estudo de texbuscando semelhanças e diferenças tos. Produção de texto:
quanto às ideias e relato pessoal.
ao gênero.

Justificativa: com o
ensino aprendizagem da arte, o educando adquire um
conjunto de saberes
que possibilitam a
ele utilizar o conhecimento estético na
compreensão das
diversas manifestações culturais. DesArte Conteúdo es- pertar no educando
pecífico : música a valorização pela
Popular brasileira produção artística
Contemporânea nos diferentes gruLei da música
pos sociais com a
11769/08
forma de aceitação
dos saberes e repreRitmo Melodia
Harmonia Inter- sentar o mundo por
meio da arte.
pretações musiObjetivos: Observar
cais
Gênero: popular, as relações entre a
arte e a realidade,
folclórico
refletindo e investigando, indagando
com interesse e
curiosidade, exercitando a discussão,
argumentando e
apreciando a arte
com sensibilidade,
estimulando a percepção e a imaginação.

Serão utilizados materiais
diversos como recursos
audiovisuais, dentro das
diferentes tecnologias,
exposição oral do professor,
etc. Os educandos farão
atividades individuais e,
principalmente, em equipes
possibilitando a interação
com os colegas, familiarização cultural e no uso das
linguagens artísticas.

Produção escrita
das atividades e de
pesquisa, debates e
discussões em grupo e prova escrita.
A avaliação deve
considerar o progresso dos estudantes quanto aos
aspectos históricos,
conceituais e culturais.

Contínua por meio
da observação do
cotidiano em sala
de aula. Individual
e em grupo.
Da interação entre
educando e conteúdos.
Diagnosticar o
nível do conhecimento artístico
adquirido através
das atividades
realizadas.

(continua)
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(continuação)

Educação Física
Jogos e brincadeiras

Conhecer diversas
formas de praticar
esportes dentro da
Educação Física; Desenvolver o espírito
de cooperação;
Saber conviver, respeitar e servir-se das
regras que regem o
esporte; Desenvolver
a expressão corporal.

Dialogar com os educando
para que os mesmos identifiquem seus conhecimentos
prévios em relação aos jogos
e brincadeiras que conhecem e praticam.
Explicar a diferenciação
dos jogos cooperativos e
competitivos; Momentos
de criação e vivências de
atividades relacionadas a
danças, especialmente as
danças circulares. Pesquisar
sobre as diferentes

A avaliação terá
cunho formativo,
no decorrer das
aulas. Será avaliado
o envolvimento
dos educandos
nas aulas, na participação durante
as atividades, nas
elaborações, no
desenvolvimento
das

atividades prátimanifestações culturais e cas, a capacidade
expor ao grupo o resultado de análise crítica
do trabalho
quanto ao tema
abordado.

Jogos Cooperativos e Futsal

Possibilitar aos
educandos a prática
de futsal de forma
alternativa e lúdica.
Vivenciar alternativas de concepção de
jogos cooperativos
rompendo com a
lógica da competição.

Envolver todos os estudantes, fazendo com que
cada um participe das
brincadeiras desenvolvendo suas potencialidades.

Fonte: Quadro organizado pela autora em 2012.

(conclusão)

Executar a proposta de trabalho para a regência foi algo
desafiador, pois exigiu ampla compreensão acerca do planejar as aulas
visando atender às necessidades da turma para que a aprendizagem
pudesse ser significativa. Para que isso ocorresse foi preciso replanejar
algumas aulas, inserir atividades da rotina do professor regente.
Quando iniciamos o estágio, a maioria dos educandos se
encontrava desmotivada, desinteressada e faltosa. A partir de um
trabalho motivador, por meio da música, foi possível despertar um
210

interesse maior pelas aulas e pelas disciplinas. Podemos perceber
grande defasagem no nível de compreensão e conhecimento
de aspectos relacionados à escrita e leitura. Sendo assim, os
educandos necessitavam de atenção do professor (a) e do estagiário
com intervenções que auxiliassem nesse processo. Outro aspecto
importante percebido em nossa prática foi a falta de segurança. Os
educandos não possuem iniciativa e resolvem seus conflitos apenas
se forem apontados pelo professor.
Percebemos também que os educandos (as) apresentavam
dificuldades em planejar o seu texto a ser escrito. Assim,
optamos em dar continuidade ao projeto “conte mais um”. Nessa
atividade, verificamos que os mesmos demonstraram interesse
maior. Trabalhar com o texto em sala de aula representa trabalhar
emoções e sentimentos entre autor/obra/leitor, como uma unidade
de ressignificações na construção de sentido. Para além disso, é
preciso que o educando se aproprie da estrutura da língua e possa
criar39, expressando-se por meio do uso da língua padrão.
Outro aspecto a ser considerado é a relação do professor
regente com a turma que, desde o primeiro contato, apresentouse como uma relação de companheirismo. De acordo com Galvão
(1995), estudiosa da obra de Wallon, uma boa relação afetiva é
aquela que envolve a amizade, a ternura, a cooperação, o respeito
mútuo e o prazer de estar naquele lugar. Tudo isso precisa ser
construído na sala de aula e o professor (a) tem uma responsabilidade
muito grande nesse processo. A mediação do professor (a) envolve
não só a dimensão cognitiva, mas inclui todas as dimensões do
desenvolvimento40 humano, especialmente a afetiva. Entendemos, a

39 BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. Tradução de Paulo Bezerra. São Paulo: Martins e Fontes, 2003.
40 GALVÃO, I. Uma reflexão sobre o pensamento pedagógico de Henri Wallon.
Série Idéias nº 20. São Paulo: FDE, 1995. Disponível em: http:www.crmariocovas.sp.gov.br. Acesso em 19 de abril de 2013.
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partir disso, que as mudanças da escola referem-se tanto à forma
quanto ao conteúdo.
Os educandos (as) observados (as) apresentavam
certo comodismo diante da apresentação dos conteúdos e das
tarefas escolares, aumentando dessa forma suas dificuldades
e, consequentemente, o fracasso escolar. Muitos são os fatores
que interferem no processo educativo, alguns internos (como
metodologia, conteúdos, relações interpessoais e outros) e externos
(como situação social, perspectiva de vida, valor atribuído à
escolarização e outros). Encontrar a forma e o conteúdo adequado
representa, hoje, um grande desafio pedagógico.
Pudemos perceber que não há, na escola, muito espaço
para que os educandos possam socializar suas vivências, suas
experiências, seus relacionamentos, sua bagagem de conhecimento.
Há, portanto, uma desvalorização do que é próprio do educando (a).
Cabe a escola abrir espaço para que sejam abordadas questões sobre o
campo, realidade vivida pela maioria dos educandos (as) que frequenta
a escola, bem como a turma observada.

Considerações finais
Ao estagiarmos, nos deparamos com uma realidade dura
– turmas lotadas, precariedade no ensino, desmotivação, falta
de materiais adequados e outros. Mesmo assim, o exercício foi
significativo, pois pudemos contribuir e recebemos contribuições.
Foi possível perceber que se há limites, há também potencialidades na
escola e muito a se criar, a se planejar, a se consolidar na perspectiva
de formar educandos (as) leitores (as), capazes de registrar seu
pensamento de forma criativa e clara, de movimentar-se, de construir
senso estético.
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Ao mesmo tempo em que visualizamos limites e
potencialidades na escola, o mesmo aconteceu em relação a nossa
formação profissional, o que nos fez concluir que a formação inicial
é apenas um de muitos passos necessários para consolidarmos
processos educativos na escola que contribuam ao pleno
desenvolvimento do ser humano.
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CAPÍTULO III
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
Reflexões acerca do planejamento e regência no ensino por
área do conhecimento
Simone de Fatima Pietrobelli41

Este capítulo apresenta o relato e as análises feitas a partir do
Estágio Supervisionado realizado no Colégio Estadual do Campo Rio
do Tigre, em Laranjeiras do Sul, que teve como objetivo desenvolver
o planejamento e a regência por área do conhecimento, desafio do
Curso de Licenciatura em Educação do Campo da UNICENTRO.
A importância do estágio na Licenciatura em Educação
do Campo reside no fato de não só nos preparar para atuarmos
disciplinarmente em sala de aula, mas também sermos capazes de
responder perguntas, frequentemente, levantadas por aqueles que
ainda não trabalham por área do conhecimento.
O estágio foi realizado numa turma de 8º ano da escola do
campo, portanto, com sujeitos que têm uma especificidade na sua
materialidade. De acordo com o Dicionário da Educação do Campo
(CALDART et al., 2012), a Educação do Campo nomeia um fenômeno
da realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do
campo e suas organizações, que visa influir sobre a política da educação
desde os interesses sociais das comunidades camponesas.
Segundo as Diretrizes Curriculares (PARANÁ, 2006), a
Educação do Campo tem conquistado lugar na agenda política
nas instâncias municipal, estadual e federal nos últimos anos.
Fruto das demandas dos movimentos e organizações sociais dos
trabalhadores do campo expressa uma nova concepção quanto ao
campo e ao camponês, fortalecendo o caráter de classe nas lutas
41 Licenciada em Educação do Campo, habilitação em Linguagens e Códigos,
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná, Guarapuava/PR.

em torno da educação. É uma política pública que, nos últimos anos,
vem se concretizando no estado do Paraná, assim como no Brasil.
Caracterizada como o resgate de uma dívida histórica do Estado com
os sujeitos do campo, que tiveram negado o direito a uma educação de
qualidade, uma vez que os modelos pedagógicos ora marginalizavam
os sujeitos do campo, ora se vinculavam ao mundo urbano, ignorando
a diversidade sociocultural do povo brasileiro, especialmente, aquela
expressa na prática social dos diversos sujeitos do campo.
A identidade da escola do campo é definida pela sua
vinculação às questões inerentes a sua realidade, ancorando-se na
sua temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória
coletiva que sinaliza futuros, na rede de Ciência e Tecnologia
disponível na Sociedade e nos Movimentos Sociais em defesa de
projetos que associem as soluções por essas questões à qualidade
social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p.37).
O estágio supervisionado é uma exigência da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9394/96 nos cursos de formação
de professores. Segundo o artigo 82 da referida lei, a finalidade do
estágio supervisionado é proporcionar a complementação do ensino
e da aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados
e avaliados segundo os currículos, programas, calendários escolares,
a fim de se constituírem em instrumentos de integração, em termos
de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico
e relacionamento humano.
A experiência do estágio é necessária, pois oferece a
oportunidade de integração entre os discentes com a área
onde atuarão, integrando teoria e prática, baseando-se no uso do
conhecimento adquirido na vida profissional e acadêmica. Nesse
sentido, o contato com professores (as) e educandos (as) oferece
subsídios para uma reflexão mais aprofundada, visando ao
melhoramento da prática pedagógica realizada em sala de aula.
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Caracterização da escola
O Colégio Estadual do Campo Rio do Tigre localiza-se
na comunidade Rio do Tigre, a 45 km da sede do município de
Laranjeiras do Sul/PR que, assim como outras escolas do campo,
enfrenta algumas dificuldades de funcionamento, tanto no que se
refere às condições estruturais como em relação ao difícil acesso dos
educandos à escola, devido às condições de transporte. Atualmente,
o Colégio atende a 79 educandos (as), sendo distribuídos em dois
turnos, sendo: período matutino atendendo a 1ª, 2ª e 3ª série com
33 educandos do Ensino Médio (implantado de forma gradativa
a partir de 2008), e no período vespertino atendendo ao Ensino
Fundamental (6ª ao 9ª ano), com 46 educandos (as), e o Centro
de Estudos da Língua Estrangeira Moderna/Espanhol - CELEM,
atualmente com 20 educandos (as) matriculados (as).
O funcionamento do colégio se dá em dualidade administra42
tiva , contando com a seguinte estrutura física: quatro salas de aulas,
área coberta que serve de refeitório, laboratório de informática, recursos multimidiáticos e audiovisuais,quadra poliesportiva coberta, dois
banheiros, sendo (1) masculino com dois sanitários e (1) feminino
com dois sanitários,cozinha pequena, sala “multiuso” que serve como
Biblioteca, sala de Professores (as), Equipe Pedagógica e secretaria.
A organização do estabelecimento tem o seguinte
enquadramento funcional: Agente Educacional I (2 funcionárias);
Agente Educacional II (01 funcionária); Equipe Docente (15
professores); Professoras Pedagogas (02); Diretor (01). Todos os
professores são graduados em suas respectivas áreas.
Atualmente, a sede da comunidade é constituída por
uma igreja, um centro comunitário, uma escola e uma mercearia.
As áreas são pouco povoadas nessa região devido ao número
de fazendas; os educandos (as), em sua maioria, têm defasagem
em relação à idade série, principalmente, devido às migrações
temporárias em épocas de safra.
42 Funcionam duas escolas concomitantemente: da rede municipal e da rede estadual.
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As famílias que têm filhos (as) no estabelecimento são, em
sua maioria, agricultores que sobrevivem por meio da agricultura
familiar e complementam a renda produzindo leite, queijo e outros. Os
moradores da comunidade são camponeses (agricultores, posseiros,
arrendatários); agropecuaristas, assalariados sem garantias e indígenas.
A população local tem acesso a serviços de Saúde Pública (médico e
dentista), semanalmente, em uma das dependências do estabelecimento.
O tempo médio de escolaridade das pessoas é de 04 anos de estudo e o
analfabetismo é uma realidade. O lazer na comunidade se dá por meio
de esportes (torneios) e festas nas comunidades.
Foi possível, a partir dessa realidade, identificar alguns
problemas, como, por exemplo: devido à pouca escolaridade dos
pais, os filhos pensam em logo parar de estudar; educandos (as)
sem perspectivas quanto aos estudos acreditam que, no campo,
não é necessário conhecimento sistematizado. Isso, indiretamente,
aumenta o êxodo rural (causando marginalização nos centros),
precariedade nos serviços de atendimento social, analfabetismo.
Percebe-se que a falta de trabalho, de lazer, de estudo acaba levando
ao êxodo da juventude do campo.

Etapas do estágio: Observação
Os primeiros passos dados referiram-se às explicações sobre
a dinâmica da atividade, que correspondia a observações com carga
horária de 20 horas e à regência de 40 horas.
Com as observações, percebeu-se que há, por parte dos
educandos (a), dificuldade na compreensão de alguns conceitos,
talvez pela defasagem que vem dos anos anteriores. Assim, seria
necessária uma retomada dos conteúdos para prosseguir, coisas
que, devido ao tempo, os professores (as) não conseguem fazer.
Os principais obstáculos para a aprendizagem são: o currículo
engessado, a formação de professores (as), a cultura da aula
tradicional que leva os docentes a privilegiarem a execução da lista
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de conteúdos, ficando muitas vezes superficiais. Como diz Freire
(1996, p.12), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua produção ou sua construção”. E o ensinar
é um caminho também de aprendizagem. “Quem ensina aprende
ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender”.
Na educação, podemos ajudar a desenvolver o potencial que
cada educando (a) tem, dentro das suas possibilidades e limitações.
Para isso, precisamos praticar a pedagogia da compreensão contra
a pedagogia da intolerância, da rigidez, a do pensamento único, da
desvalorização, dos “fracos”, “problemáticos”.
Nesse sentido, percebe-se que alguns educandos (as) são
excluídos pelos professores (as), quando não os valorizam, quando
os ignoram continuamente no sentido de dedicar um tempo para
um auxílio individual. São excluídos quando supervalorizam alguns,
colocando-os como exemplos em detrimento de outros. A exclusão
se dá, além de outras formas, quando se exige, de educandos com
dificuldades, resultados imediatos, sem as condições adequadas para
produzi-los. A falta de valorização profissional também interfere no
ambiente escolar, pois, alguns professores se sentem desmotivados.
O contato inicial com a escola, por meio das observações
propiciou identificar características importantes da comunidade onde a
escola está inserida, possibilitando uma adequação maior dos conteúdos.
O tema escolhido pelos professores (as) para ser
trabalhado no período de estágio foi “a consciência negra”. Isso se
deve, além de outros motivos, ao fato de a Lei 11.645/08 implantar
a obrigatoriedade de incluir nos conteúdos a história e cultura afrobrasileira e indígena.

Planejamento das aulas
O planejamento das aulas encontra-se no princípio de uma
sequência de trabalhos, tornando possível uma prática pedagógica
bem fundamentada. Para Luckesi (2001, p.108)
219

O planejamento não será nem exclusivamente um ato político- filosófico,
nem exclusivamente um ato técnico; será sim um ato ao mesmo tempo
político-social, científico e técnico: político-social, na medida em que
está comprometido com as finalidades sociais e políticas; científicas na
medida em que não pode planejar sem um conhecimento da realidade;
técnico, na medida em que o planejamento exige uma definição de
meios eficientes para se obter resultados.

Nesse sentido, apresenta-se a necessidade de se planejar
uma aula. Assim sendo, sua falta acarretará na defasagem da
aprendizagem dos educandos.
A ausência de um processo de planejamento de ensino nas escolas, aliado
às demais dificuldades enfrentadas pelos docentes do seu trabalho, tem
levado a uma contínua improvisação pedagógica das aulas. Em outras
palavras, aquilo que deveria ser uma prática eventual acaba sendo uma
“regra”, prejudicando, assim, a aprendizagem dos alunos e o próprio
trabalho escolar como um todo (FUSARI, 2008, p. 47).

Vale ressaltar que as atividades trabalhadas, no
estágio, foram adequadas à realidade dos educandos (as). O
planejamento teve os seguintes elementos:
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* Explicações sobre concordância verbal e nominal.
* Aula Expositiva sobre o Tema Consciência Negra;
Leitura e explicação do texto: 20 de Novembro – Dia da Consciência Negra;
*Exposição de poemas africanos;
*Discussões sobre o tema trabalhado, valorizando o conhecimento prévio dos educandos.
* O uso da concordância verbal e nominal nos poemas.
*Leitura e interpretação de textos e poemas, imagens e documentos
*Pesquisa, dinâmicas, debates e produção escrita..
*Realização de atividades individuais, em grupos e com pesquisa;
*Utilização da TV multimídia para a apresentação de imagens e de vídeos;
*Trabalhos coletivos e individuais.
*Produção coletiva de poemas.
*Trabalhos com pinturas, colagem, desenhos,
*Explicação oral com o auxílio de materiais.
* Confecção de cartazes com poemas;
*Aula expositiva e explicativa sobre máscaras e sua origem;
*Confecção de máscaras;
*Análise de desenhos de máscaras africanas e criar esboços.
*Criação de módulos inspirados na cultura africana.
* Confecção de cartazes e exposição dos mesmos na sala de aula.
*Produção de jogos com materiais alternativos.
*Trabalhos individuais e elaboração de painéis.
*Explicação sobre jogos cooperativos.
*Aulas práticas na quadra com os jogos cooperativos.
*Criações montagens e apresentações.

METODOLOGIA

Quadro 1 – Proposta de trabalho

* Estimular a prática de leituras de poemas.
*Compreender a linguagem
dos poemas.
*Compreender valores humanos por meio dos poemas africanos.
*Aprimorar a capacidade de
interpretação sobre questões
cotidianas.
*Conhecer diferentes obras
produzidas pela cultura africana.
*Conhecer os jogos e brincadeiras africanas;
*Aprender a contextualizar a
prática desses jogos com seus
países de origem.
*Aprender as regras e a dinâmica dos jogos e brincadeiras africanas.
*Identificar a função das
máscaras na cultura africana;
* Analisar os diferentes modos de construção das máscaras africanas

OBJETIVOS

Fonte: Quadro elaborado pela autora.

Gramática Concordância Verbal e Nominal.
Gênero textual: Poemas Africanos
-Leitura
- Linguagem
- Interpretação
-Produção
Jogos e Brincadeiras
com origem africana
* Shisima.
*Mancala.
*Mamba.
*Pegue a Cauda.
*Escolha a pedra
* Si Mama Kaa
Jogos cooperativos
*Nó humano.
*Rua e Avenida.
*Futebol maluco.
*Carangueijobol.
Artes Plásticas:
Máscaras da
Cultura Africana

CONTEÚDO

-A
avaliação
deverá ser contínua e processual. Assim, os
instrumentos
utilizados serão:
*Realização de
tarefas e trabalhos em sala de
aula em grupo
ou individualmente;
* Participação
e envolvimento
nas atividades
propostas;

AVALIAÇÕES

Análises
A partir das observações e do trabalho de docência realizado,
pôde-se perceber que um dos obstáculos enfrentado na escola é a
constante falta dos professores (as), o que exigiu um remanejamento
constante do planejamento. As primeiras aulas trabalhadas foram
mais complicadas, pois os educandos (as) estavam um pouco
dispersos, mas, aos poucos, foram se concentrando. Comecei com
as aulas de Língua Portuguesa e nelas percebeu-se que a maior
dificuldade dos educandos se encontrava na produção textual.
De inicío, já afirmavam que não gostavam de escrever e alguns até
diziam que não sabiam produzir textos. Para Koch (1998, p. 22),
O texto deve ser uma atividade intencional que o falante, de
conformidade com as condições sobre as quais o discurso é produzido,
empreende tentando dar a entender seus propósitos ao destinatário
através da manifestação verbal.

Ao trabalhar sobre a influência da Cultura Afro em nossa
sociedade e o dia da Consciência Negra, fez-se um levantamento
do que os educandos (as) já conheciam sobre a questão. O passo
seguinte foi apresentar alguns escritores africanos, havendo a
constatação de que eles não faziam nem ideia que esses autores
existiam. Foram escolhidos poemas, o mais próximo possível da
realidade, ou que, pelo menos, eles pudessem fazer alguma relação,
havendo uma posicionamento bastante crítico dos educandos.
Após as análises, com suas anotações prontas, produziram
um texto sobre cada poema para exposição. Escolheram o poema
que mais lhes chamou a atenção e, em seguida, apresentaram à turma
explicando os motivos da escolha. Nessa atividade, os educandos
(as) apresentaram um pouco de dificuldade, pois tinham receio
de se expressar, afirmando que tinham medo de falar algo errado.
Posteriormente, escolheram, em grupos, uma forma de representá-los.
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Para aprofundar o conhecimento dos educandos (as),
optou-se também por trabalhar sobre palavras de origem africanas
que exerceram significativa influência no modo de falar do povo
brasileiro. A maior parte das palavras que enriqueceram o vocabulário
brasileiro vem do quimbundo, língua do povo Banto. Na época da
escravidão, era a língua mais falada nas regiões Norte e Sul do país.
Vainfas (2001, p. 67) destaca que
Os povos bantos predominaram entre os escravos traficados para o
Brasil desde o século XVII, concentrando-se na região sudeste, mas
espalhados por toda a parte, inclusive na Bahia. [...] Os Bantos oriundos
do Congo eram chamados de congo, muxicongo loango, cabina,
monjolo, ao passo que os de Angola o eram de massangana, cassange,
loanda, rebolo, cabundá, quissamã, embaca,benguela.

Divididos em grupos, após pesquisa na internet, os
educandos escreveram um minidicionário com o maior número
de palavras de origem africana, para, depois, confeccionarem
cartazes que ficaram expostos na sala de aula. Eles ficaram
surpresos com a quantidade de palavras que usamos diariamente
e que têm origem africana.
Essa reflexão se estendeu na disciplina de educação física,
que, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, orienta:
A Educação Física permite que se vivenciem diferentes práticas
corporais advindas das mais diversas manifestações culturais e
se enxergue como essa variada combinação de influências está
presente na vida cotidiana. As danças, esportes, lutas, jogos e ginásticas
compõem um vasto patrimônio cultural que deve ser valorizado,
conhecido e desfrutado. Além disso, esse conhecimento contribui para
a adoção de uma postura não preconceituosa e discriminatória diante
das manifestações e expressões dos diferentes grupos étnicos e sociais e
às pessoas que dele fazem parte (BRASIL, 1997, p.28-29).

No que diz respeito à cultura corporal, Gonçalves Junior (2007)
destaca que nas práticas de Educação Física enfatiza-se o esporte, o que
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miniminiza o trabalho com outras práticas corporais que poderiam
contribuir para desenvolver outras potencialidades dos educandos (as).
Ratificando tal entendimento do autor, optou-se em
organizar o trabalho a partir de jogos e brincadeiras africanas. De
acordo com Maranhão (2006), os jogos na cultura africana, assim
como em outras culturas, possuem algumas particularidades
em relação ao gênero, à idade e ao número de participantes. As
atividades foram iniciadas questionando os educandos sobre
o que sabiam a respeito de jogos de origem africana, fazendoos perceber que alguns são usados diariamente (exemplo disso é
pular corda e escravos de Jó).
O primeiro jogo confeccionado foi o tabuleiro do jogo
Shisima. As brincadeiras Mamba e Pegue a Cauda Escolha a Pedra
(Libéria) e Si Mama Kaa (Tanzania) foram realizadas na quadra
esportiva do Colégio. Em seguida, em sala, foi feita a confecção
da Mancala, jogo parecido com o xadrez, porém, um pouco mais
complexo.
Além disso, foram trabalhados os jogos cooperativos,
buscando diminuir os atritos na turma pelo desejo de vitória
e auxiliando-os a perceberem a necessidade da união entre
os participantes nos jogos. “O objetivo primordial dos jogos
cooperativos é criar oportunidades para o aprendizado cooperativo
e a interação cooperativa prazerosa” (ORLICK, 1989, p. 123). Para
o autor, não conseguiremos manter um ambiente humanitário
em nossa sociedade reproduzindo um sistema social baseado em
recompensas e punições.
Salvador e Trotte (2001) elegeram os Jogos Cooperativos
como atividade apropriada para proporcionar aos educandos a
oportunidade de vivenciarem e experimentarem a possibilidade
de algumas mudanças comportamentais em relação ao contexto
e à realidade em que viviam. Procurando fazer uma interface dos
Jogos Cooperativos com a Pedagogia do Esporte, Brotto (2002)
propõe uma mudança para tornar o esporte menos competitivo
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e excludente, ou seja, “caracterizando-os como um exercício de
convivência fundamental para o desenvolvimento pessoal e para
a transformação.” (p. 3). A proposição do autor é fazer, dos Jogos
Cooperativos, uma pedagogia para o esporte e para a vida. Nessa
forma de abordar o esporte, encontra-se a possibilidade de trabalhar
um conteúdo, diminuindo e quem sabe futuramente superarando a
visão de somente jogar para competir.
Nas atividades dos Jogos Cooperativos houve uma
aceitação bem grande por parte dos educandos (as), não ocorrendo
dificuldades para realizar a atividade. Para finalizar, foi pedida uma
produção textual da atividade de que mais gostou.
Em arte, o trabalho foi com as Máscaras Africanas, visando
apresentar aos educandos sua função e os seus significados,ainda
que de forma básica, deixando claro o seu valor dentro da cultura
africana, e que cabe a nós respeitá-la, desmistificando a noção
de belo e feio. Como forma de registro desse momento, os
educandos, em grupos pequenos, fizeram uma produção textual
sobre algumas das novas informações que aprenderam sobre a
importância das máscaras na cultura africana.
Foi possível perceber que os alunos (as) gostaram muito
das atividades e se interessaram pelos jogos e brincadeiras, pois
estavam atentos a cada atividade e, principalmente, as brincadeiras
na quadra que ainda não conheciam. Isso se deu, justamente, pelo
fato de contemplar uma cultura pouco conhecida, mas que faz parte
da cultura do povo brasileiro e, também, por realizarem jogos que
os deixaram livres de competição, da contraposição ao outro, o que
instiga uma reflexão sobre o valor da cooperação.

Considerações finais
Atualmente, as escolas estão pouco atraentes para os
educandos (as) e professores (as). Muitas vezes, o professor (a) é mal
225

preparado (a) e o que se ensina ou está muito distante da realidade
vivenciada pelo educando (a) ou não lhe desperta o interesse,
condição necessária para qualificar o processo de aprendizagem.
Isso provoca uma formação precária e até a evasão escolar. Por isso,
a importância de se pensar o estágio supervisionado nos cursos
de formação de professores (as), possibilitando refletir ampla e
profundamente sobre as práticas pedagógicas, sobre o papel social
da escola.
O estágio, desde o início, desde o “como fazer”, quais
as técnicas, as rotinas de sala de aula, levou uma nova prática
pedagógica e possibilitou um grande amadurecimento. A experiência
do estágio supervisionado proporcionou uma base mais sólida para
formação e, posteriormente, para a transformação de acadêmicos
(as) em educadores (as), condutores (as) e promovedores (as) do
conhecimento dos educandos (as), que terão, assim, a possibilidade
de serem cidadãos (ãs) críticos e posicionados para pensar a realidade
do mundo. Ou seja, após o estágio, percebe-se que o primeiro de
muitos passos foi dado na perspectiva de um processo de formação,
tanto do educando (a) em formação, quanto do futuro educador ( a).
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CAPÍTULO IV
INICIANDO A DOCÊNCIA COM O ESTÁGIO
SUPERVISIONADO
Débora Duarte43
Este capítulo tem por objetivo apresentar uma análise do
estágio supervisionado, na perspectiva da área do conhecimento, que
foi realizado na Área de Linguagens e Códigos e desenvolvido em Rio
Bonito do Iguaçu, no Assentamento Marcos Freire, na turma da Classe
Intermediária do Ensino Fundamental do Colégio Iraci Salete Strozak.
A referida escola adota a proposta de Ciclos de Formação
Humana, rompendo com a organização seriada e a reprovação que
implica encaminhar os educandos (as) que não atingirem os objetivos
de aprendizagem para a classe intermediária, organizada por área do
conhecimento.
Realizar o estágio nessa turma possibilita analisar uma
prática de escolarização por área do conhecimento, aproximando-a
dos debates e práticas realizados no curso de Licenciatura em
Educação do Campo.
O trabalho traz, inicialmente, as observações desenvolvidas
no estágio, em seguida, o planejamento e, por fim, a regência e as
considerações finais.

Observações
A turma na qual foi realizado o estágio compõe a classe
intermediária que é organizada por área do conhecimento e os
conteúdos são trabalhados a partir do diagnóstico das necessidades
dos educandos, registradas nos anos anteriores. Seu principal objetivo
é superar as dificuldades, pois considera-se que todos são capazes
43 Licenciada em Educação do Campo, habilitação de Linguagens e Códigos,
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná, Guarapuava/PR.

de aprender em tempo, ritmos e metodologias diferentes, porém,
precisam de acompanhamento individual para superar as defasagens
de aprendizagens, portanto é necessário considerar as diferenças.
A organização da escola por ciclos, que está sendo
construída, supõe que esse siclo passa a ser unidade de
referência na organização curricular, o que contraria a lógica
escolar excludente da seriação, pois um trabalho pedagógico e
emancipatório, considerando a identidade educativa e cultural
dos educandos (as) e dos educadores (as).
Durante as observações, percebi que boa parte dos problemas
de aprendizagem dos educandos (as) não tem solução imediata, mas
exige um tempo maior e dedicação por parte deles para superar seus
limites. Os educandos (as) têm grandes dificuldades, principalmente
na leitura e na escrita, (acentuação, pontuação, concordâncias
verbais e nominais, troca de letras nas palavras, traçado de letras).
Ao escrever os textos, começavam uma ideia, mas não concluíam,
tornando difícil a compreensão. De modo geral, as atividades que
os professores trabalham são produção de textos, leitura e atividades
impressas. Um grande problema da turma é o número muito grande
de educandos, o que dificulta o acompanhamento individual de que
necessitam, avançando muito pouco na aprendizagem.
Trabalhar com a turma por área do conhecimento
proporciona um desenvolvimento melhor para superar dificuldades
e limites que, por anos, não conseguiram.
A organização curricular por área pode ser um bom pretexto para
revisão do rol de conteúdos trabalhado na escola, pois propõe uma
nova relação entre as disciplinas escolares e suas ciências de referencia.
Para isso, torna-se um movimento importante o estudo e a constituição
dos “conhecimentos unificados” e as “categorias estruturantes do
modo de produção do conhecimento” das ciências que compõem
cada área para estabelecer pontos de contato entre elas (CALDART,
2010, p.60).
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O planejamento da docência foi a partir dos conteúdos
definidos pelos educadores, mas foram adaptados para poderem
trabalhar dentro da proposta da área do conhecimento.

O planejamento
Um dos maiores desafios foi fazer o planejamento por
área do conhecimento, especialmente, por causa da exigência de se
relacionarem os conteúdos com questões da vida. O planejamento
é uma ferramenta contínua que deve ser utilizada constantemente,
e se tornou o foco da atenção para as medidas positivas que
o educador poderá tomar para aproveitar as oportunidades
encontradas no ambiente. O planejamento se torna necessário ao
educador à medida que ele se preocupa em ter qualidade no que
faz. Se o papel do educador é o de provocar desequilíbrio, mudança,
também nessa ação, o planejamento se torna um passo principal,
possibilitando caminhos para o conhecimento, para as mudanças e
para a transformação que são os objetivos da educação.
Qualquer atividade, para ter sucesso, necessita ser planejada. O
planejamento é uma espécie de garantia dos resultados. E sendo
a educação, especialmente a educação escolar, uma atividade
sistemática, uma organização da situação de aprendizagem, ela necessita
evidentemente de planejamento muito sério. Não se pode improvisar a
educação, seja ela qual for o seu nível (SCHMITZ, 2000, p.101).

Outro aspecto importante abordado foi com relação ao
fato de que o planejamento não deve ser usado como um regulador
das ações humanas e sim um norteador na busca da autonomia, na
tomada de decisões, nas resoluções de problemas e nas escolhas
dos caminhos a serem percorridos, partindo do senso comum até
atingir as bases científicas.

231

Pimenta (2006, p. 83) defende que “a atividade docente
é práxis”, explicitando que concebe práxis como uma prática que
se faz pela atividade humana, de transformação da natureza e da
sociedade, pela atitude humana diante do mundo.
O planejamento, então, deve estar de acordo com o nível
dos educandos, relacionando os conteúdos, os conhecimentos
próprios e a realidade, de forma a criar novos conhecimentos que
auxiliem na vida cotidiana do educando.
O quadro que segue apresenta o trabalho realizado no
estágio de docência.
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OBJETIVOS

PORÇÃO DA
REALIDADE

METODOLOGIA/ATIVIDADES

(continua)

Apresentar planejamento do estágio.
- Leitura: contos, Ler os gêneros e identificar caracte- Apresentar trechos de contos/relatos.
fábulas e literatura rísticas de cada um.
-Realizar leitura compartilhada de contos, fábulas e narrativas
infanto juvenil.
Produzir relatos e instruções.
todos os dias.
- Gramática e Es- Reescrever textos adequados à lin-Escrever em forma de relato, sobre como acontece o lazer em
crita: pontuação, guagem padrão.
suas comunidades nos finais de semana.
Acentuação Grá- - Desenvolver a capacidade de inter-Produzir frases e textos sobre o lixo na escola e passar as
fica, Artículos e pretação.
frases para espanhol.
verbo do presente. -Compreender o uso e as funções da
-Acompanhar a escrita fazendo intervenções nos textos.
-Gênero discursiJogos de tabulei- -Passar a limpo os textos e trocar com os colegas para ler.
pontuação e acentuação gráfica.
vo: Conto
ros com a vida do -Confecção de quadros a partir de fotografias trazidas de casa
-Demonstrar por que as palavras de-Gramática e EsCampo.
com materiais alternativos.
crita: - Gramática vem ser acentuadas na escrita.
- Coleta de materiais alternativos com educandos (semene Escrita: Gramá- -Compreender o uso da concordântes, papelão, Lixa...).
cia verbal e nominal nas produções
tica e Escrita:
-Por meio de textos (contos) trabalhar língua espanhola.
(narrativas), Re- de textos (orais e escritos).
-Trabalhar jogos de tabuleiros a partir do que os educandos já
lato e instrução e - Reconhecer os diferentes usos dos
conhecem construindo regras juntos.
fanziné.
artigos indefinidos e definidos nos
-Conhecer as regras dos jogos por meio de instruções construídas coletivamente.
- Artes Visuais: textos e atividades em espanhol.
-Avaliar as atividades por meio da participação.
composição tridi- - Desenvolver pronúncia espanhola.
-Montar uma exposição de quadros construídos na sala de
mensional e foto- -Produzir quadros utilizando várias
aula.
grafia.
técnicas e materiais alternativos.
-Confeccionar Fanziné com a turma sobre o lixo na escola.
-Compreender as regras dos jogos
_ Utilizar materiais para recorte e colagem para auxiliar na
de tabuleiro.
produção do fanziné.

CONTEÚDOS

Quadro 1 – Trabalho proposto
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- Desenvolver raciocínio lógico, por A preservação do -Utilizar dicionários durante as aulas de espanhol, para tirar
meio dos jogos.
meio ambiente: re- dúvidas nas traduções de frases.
-Realizar uma aula-passeio pela escola, para observarem a
-Resgatar jogos de tabuleiro com se- ciclando o lixo.
quantidade de lixo que é jogado no pátio da escola, e recolher
mentes.
para ser colocados nas lixeiras.
-Refletir sobre a coleta do lixo e reciclagem.
-Produzir fanziné a partir do trabalho sobre o lixo na escola.

Fonte: Quadro organizado pela autora em 2013.

-Jogos e Brincadeiras: Jogos de
tabuleiros (Dama,
Trilha e Xadrez).

(continuação)

O planejamento foi elaborado para trabalhar a área do conhecimento, portanto, com uma disciplina articulada com a outra.
Houve muitas dificuldades em entender como fazer e trabalhar na
área do conhecimento, pois há pouco material e pouca experiência. O
resultado obtido por meio do planejamento é prova que, mesmo com
tantos obstáculos e dificuldades, o esforço de trabalhar por área do conhecimento em uma turma de classe intermediária é uma alternativa.

Regência
No primeiro dia, foi apresentado o plano do estágio
supervisionado que totalizou 40 horas de docência. Um dos aspectos
trabalhados foi a leitura. Foi difícil adaptar as questões de leitura ao
ritmo dos educandos (as), pois a maioria demonstrou que não gosta
de ler, assim, despertar o gosto pela leitura foi um grande desafio.
Uma forma encontrada para superar os obstáculos foi entregar cópias
dos contos e recortá-los em partes, com números atrás, distribuindo
aleatoriamente para que lessem coletivamente em voz alta, porque
compartilhar a leitura era uma das grandes dificuldades.
Outra alternativa foi trabalhar com contos diferenciados,
além dos que já havia na biblioteca e nos livros, contos brasileiros.
Após leitura, cada educando compartilhava um breve resumo
oralmente, ou seja, como meio de interpretar a leitura. Jolibert (1994)
nos ajuda a refletir sobre esses desafios, pois entende que
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 atividade 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 trabalhando, porém é ela quem
desempenha a parte inicial de seu aprendizado (JOLIBERT,1994, p.14).
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Além dessas atividades propostas, foram trabalhados
conteúdos relacionados à gramática e à escrita, às artes visuais e aos jogos
e brincadeiras que foram planejados a partir da relação com a realidade.
Os jogos de tabuleiros foram trabalhados toda semana para
auxiliar os educandos na atenção, concentração, estratégias, pois
a maioria tem dificuldades em se concentrar para ler um pequeno
texto. Os jogos foram uma alternativa de ajudá-los a resgatar os
jogos de tabuleiros com sementes, jogados em casa. Conforme Lopes
(2001), a importância dos jogos, na educação, ocorre quando a
diversão se torna aprendizagem e experiências cotidianas.
É muito mais eficiente aprender por meio de jogos e, isso é válido
para todas as idades, desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si,
possui componentes do cotidiano e o envolvimento desperta o interesse
do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo, e a confecção dos
próprios jogos é ainda muito mais emocionante do que apenas jogar
(LOPES, 2001, p. 23).

Os jogos são uma atividade rica e de grande efeito
que responde às necessidades lúdicas, intelectuais e afetivas,
estimulando a vida social e representando, assim, importante
contribuição na aprendizagem. Uma das características mais
importantes dos jogos é a sua separação da vida cotidiana,
constituindo-se em um espaço fechado com regras próprias
definidas, pois estas não têm consequências no mundo exterior;
porém, essa experiência enriquecedora é absorvida pelos
participantes e pode refletir no mundo exterior de maneira muito
positiva. Os jogos apresentam grande potencial para despertar o
interesse dos educandos (as) pelos demais conteúdos.
Ao trabalhar jogos de tabuleiro, uma das atividades foi
traduzir as suas regras para o espanhol, com apoio dos dicionários.
O trabalho foi realizado em duplas, com facilidade e foi bem aceita
pelos educandos.
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Em artes visuais, o trabalho foi com sementes, a partir
de fotos trazidas de casa, da propriedade ou da comunidade e da
escola. Foram construídos quadros com técnica na lixa, com giz de
cera, papelão e sementes. Fazer o resgate de sementes diversas e
trabalhar a importância delas para a vida das famílias camponesas,
a significação que se tem, demandou trabalho de semanas, e resultou
um trabalho muito significativo e que ficou muito bonito. Nessa
atividade foi trabalhado um texto sobre o poder da fotografia como
momento de registrar uma imagem.
Percebe-se que a arte é a expressão da vida que, associada
ao processo de criação, transforma-se na capacidade de exercer
plenamente a condição de ser humano. Ela favorece o desenvolvimento
integral do indivíduo, pela possibilidade de expressão livre do
pensamento e das emoções, para desenvolver seu raciocínio com
criatividade e imaginação. Criando, o indivíduo se torna mais seguro
dos seus potenciais e consciente dos seus limites; torna-se mais
autêntico e livre para fazer suas escolhas.
A arte tem uma grande importância na educação escolar e em geral
ela tem função indispensável na vida das pessoas desde o início das
civilizações, tornando-se um fator essencial de humanização. Cada
um de nós, combinando percepção, imaginação, repertório cultural e
histórico, lê o mundo e o reapresenta à sua maneira, sob o seu ponto
de vista, utilizando formas, cores, sons, movimentos, ritmo, cenário...
(MARTINS et al., 1998, p.57).

Todas as atividades planejadas foram trabalhadas, de forma
que a área do conhecimento ficasse mais próxima e as disciplinas
interligadas com a vida no campo.
Durante o período de estágio na escola, houve algumas atividades organizadas pela equipe pedagógica da mesma. O Colégio
tem forte vinculação com o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra - MST, por isso, algumas atividades são organizadas na
perspectiva de pautar algumas lutas necessárias para qualificar o Projeto Político Pedagógico deste. Aconteceram oficinas de: teatro, dan237

ça, contação de histórias, judô, artesanato e jogos cooperativos para
as crianças. Foram feitos estudos e debates a partir do uso do Jornal
Sem Terrinha. Foram construídas faixas, cartazes, compostos gritos
de ordem para a marcha do dia seguinte. Foi organizado um grupo
para coordenação, com gritos de ordem e leituras da pauta, grupo
para fazer negociações. No dia 31 de outubro, foi realizada a marcha
com saída da Matriz de Laranjeiras do Sul até o Núcleo Regional de
Educação. A marcha foi organizada em duas grandes fileiras, contando com crianças do assentamento Marcos Freire e do acampamento
Recanto da Natureza de Laranjeiras do Sul. Na parte da manhã, as
crianças fizeram uma marcha pelo centro da cidade, entoando gritos
de ordem fortes. Chegaram ao Núcleo Regional de Educação e foram
recebidos pela chefe Sr.ª Rosane Batistel e de lá não saíram até que
a pauta de reivindicações fosse atendida. Participar desse momento
trouxe um aprendizado importante para o entendimento de que precisamos alterar não só o conteúdo, mas a forma da escola. O exercício de práticas de auto-organização contribui significativamente para
a formação de sujeitos com mais autonomia e mais criticidade. Por
isso, é preciso desenvolver o senso crítico e participativo. Os educandos (as) precisam se organizar, buscar os direitos, estarem dentro de
uma luta e aderirem a uma causa.
A prática do estágio aponta para a necessária articulação
da formação inicial com a prática profissional, devendo constituir-se
em momentos de experiências importantes, no qual o professor pode
construir seu reservatório de saberes teóricos e práticos necessários
à atuação profissional. Compreendemos que o cotidiano escolar tem
passado por transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, particularidades do mundo contemporâneo. Tais transformações interferem na prática do professor e denotam a necessidade de
um processo formativo que dê conta da atual demanda por um profissional crítico, reflexivo, pesquisador e capaz de efetivar mudanças
e adequações que forem necessárias à sua prática pedagógica.
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Considerações finais
Levando-se em consideração esses aspectos apresentados, o
estágio supervisionado enriqueceu e contribuiu para aperfeiçoar nossas práticas. Embora seja difícil, no começo, o estágio leva a refletir
sobre a educação e sociedade. Por meio da análise da prática, podemos
compreender os dilemas e enfrentar os desafios da profissão docente.
Percebemos que o estágio pode contribuir para uma
formação que permita a integração entre conhecimentos teóricos
e práticos, promova uma prática como processo investigativo e
desenvolva, no educando (a) e no professor (a), uma postura reflexiva.
Entendemos que as mudanças na educação serão
possíveis se houver possibilidade de uma formação reflexiva de
professores. Ressaltamos também a necessidade de que a produção
de conhecimento e sua relação com formação do professor sejam
ampliadas. Para tanto, precisamos aperfeiçoar nossas experiências e
práticas formativas como sujeitos críticos em sua formação.
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CAPÍTULO V
UMA EXPERIÊNCIA DOCENTE DESENVOLVIDA NA
ESCOLA DO CAMPO
Denise Terres Moreira44

O presente capítulo traz alguns elementos importantes da
reflexão sobre estágio supervisionado que realizamos no Colégio
Estadual do Campo de Rio da Prata, na área de Linguagens e Códigos.
Consideramos que o estágio é atividade teórica de
conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade,
portanto, práxis (PIMENTA; LIMA, 2004). Nesse sentido, traz a
oportunidade ao licenciando (a) para prever quais as melhores
metodologias de ensino a serem aplicadas no contexto escolar,
levando em consideração as dificuldades apresentadas pela
metodolologia escolhida e visando a que o sujeito da educação não
é o indivíduo, mas a totalidade do processo escolar. A partir da
atuação na escola, o educando tem a oportunidade de transformarse em educador, mudando suas prioridades e formas de analisar se
a profissão escolhida é mesmo a que desejava.
Nesse contexto, o Curso de Licenciatura de Educação do
Campo propôs a formação por área do conhecimento para os
educadores ( a s ) que lecionam ou irão lecionar nas escolas do campo,
na perspectiva de superar a fragmentação existente nas disciplinas
escolares, fazendo com que os educadores busquem trabalhar a
totalidade da realidade. Portanto, não se trata de compreender
todos os aspectos de ensino, mas sim de compreender o ensino como
um todo. Essa preocupação faz com que os futuros professores (as)
tenham a preocupação e o comprometimento de ensinar não apenas
os conteúdos curriculares obrigatórios, mas também de constituir
uma formação crítica e política.
44 Licenciada em Educação do Campo, área de Linguagens e Códigos, Unicentro.

Caldart (2010, p.127) indica potencialidades importantes
da opção pela área, relacionadas a um
Processo de desestabilização de uma ordem dada e de desnaturalização
de uma forma curricular (a disciplina) que é histórica, mas passa a ser
assumida como a única possível no trabalho com o conhecimento,
principalmente no âmbito da universidade e, consequentemente, para
a formação dos docentes.

A reorganização curricular em áreas de conhecimento tem
o objetivo de articular o desenvolvimento dos conteúdos, numa
perspectiva de interdisciplinaridade e contextualização. A proposta
da interdisciplinaridade é estabelecer ligações de complementaridade,
convergência, interconexões e passagens entre os conhecimentos. O
currículo deve contemplar conteúdos e estratégias de aprendizagem
que capacitem o educando (a) para a vida em sociedade, a atividade
produtiva e experiências subjetivas, visando à integração.
De acordo com Morin (2000), as disciplinas, como estão
estruturadas, só servirão para isolar os objetos do seu meio
e isolar partes de um todo. A educação deve romper com essas
fragmentações para mostrar as correlações entre os saberes, a
complexidade da vida e dos problemas que hoje existem. Caso
contrário, será sempre ineficiente e insuficiente.
Rodrigues (2010, p.121) compreende o trabalho por área
como “uma forma de implementar processos interdisciplinares com
vistas ao desenvolvimento de aprendizagens significativas do que,
efetivamente, como forma de produção de conhecimentos científicos”.
No entanto, pensando na formação por área do
conhecimento, a Educação do Campo traz como proposta, para o
Estágio Supervisionado, o trabalho interdisciplinar, perpassando as
disciplinas de Língua Portuguesa, Arte e Educação Física, o qual não
estará negando o valor da disciplina, mas ampliando as possibilidades
de ensino, contextualizando a realidade do educando (a) com
os conteúdos trabalhados em sala. Segundo Rodrigues (2010, p.
121), “a ideia da interdisciplinaridade surge ligada à finalidade de
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corrigir possíveis erros e a esterilidade acarretada por uma ciência
excessivamente compartimentada e sem comunicação entre si”.
No Estágio, foram realizadas atividades de observação, de
participação e de regência. A produção deste capítulo foi de grande
importância, dada a possibilidade de despertar consciência da
realidade em que os professores e estudantes estão inseridos, pois
quando observamos, adquirimos experiência e ao questionarmos,
sanamos dúvidas antes de ir para nossa prática docente.
Apresentamos, a seguir, o percurso nas atividades
de observação e regência fazendo um diagnóstico da escola e
relatando as atividades desenvolvidas nesse percurso. Sabe-se
que o estágio é parte de suma importância no nosso aprendizado,
pois é a possibilidade que temos de colocar em prática tudo
que aprendemos durante o curso, visando ao aprimoramento
profissional e à contextualização curricular, tendo objetivo como
desenvolver pessoas críticas e conscientes.

Contextualização da escola
Segundo o Projeto Político Pedagógico (PARANÁ, 2011),
o Colégio Estadual do Campo de Rio da Prata, que oferta Ensino
Fundamental e Médio, busca repassar o conhecimento de forma
dinâmica e prazerosa, de forma a transformar o conhecimento
dos educandos (as) em conhecimentos científicos, valorizando a
realidade que estes estão inseridos e resgatando os valores éticos
e sociais para, assim, traçar os objetivos que farão a diferença na
sociedade. Segundo Veiga,
A construção do projeto político-pedagógico parte dos princípios de
igualdade, qualidade, liberdade, gestão democrática e valorização do
magistério. A escola é concebida como um espaço social marcado pela
manifestação de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/
ou acomodação de todos os envolvidos na organização do trabalho
pedagógico (VEIGA, 2004, p. 22).
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O Colégio está localizado a 23 km da sede do município de
Nova Laranjeiras e foi fundado na década de 1940. O Colégio possui,
em funcionamento, 24 turmas, sendo 04 de Ensino Fundamental,
no período matutino, sendo que, também, nesse período, tem 02
turmas de Sala de Apoio à Aprendizagem e 02 turmas de PAAC. No
período vespertino, tem 08 turmas de salas regulares, 02 turmas de
Sala de Apoio à Aprendizagem e duas salas com o CELEM. A equipe
pedagógica tem feito um processo de avaliação de alguns educandos
para possível atendimento em Salas de Recursos.
O Estágio foi realizado no 6º ano A, do período da manhã
dos anos finais do Ensino fundamental, cuja turma é constituída
por 12 educandos (as), na faixa etária de 10 e 11 anos. Todos os
alunos (as) da turma são filhos de pequenos agricultores e auxiliam
seus pais em casa, os meninos ajudando nas atividades da: lavoura
e tirando leite, e as meninas nas atividades domésticas. As famílias
dos educandos são da classe trabalhadora e retiram da terra seu
sustento e sua sobrevivência. A maioria dos pais teve pouco acesso
à escola e alguns nem obtiveram esse acesso devido às dificuldades
da época para se chegar à escola, por esse motivo são famílias que
se preocupam com o desempenho dos seus filhos e estão sempre
presentes nas atividades realizadas pela escola.
Por estarem localizados em comunidades distantes da
cidade, o acesso à internet e ao celular é restrito, não chegando
até a casa dos educandos (as), assim, praticamente todos eles só
têm esse acesso na escola. A turma é bem heterogênea em relação
ao processo de aprendizagem, portanto, alguns necessitam de
atendimento individualizado.

Observação: primeiros caminhos
As atividades de observação na turma do 6° ano A, do ensino
Fundamental, aconteceram no período da manhã do dia 29/08/12 ao
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dia 21/09/12, totalizando 20 horas/aulas, nas disciplinas de Língua
Portuguesa, Educação Física e Arte. A sala de aula estava em um
espaço cedido pela igreja, onde funciona o centro catequético, que é
um local inadequado, pois não podem nem ser expostos os trabalhos
realizados pelos estudantes, por ser um local que não pertence à
escola, a qual se encontrava em reformas no momento.
Em relação às professoras, pudemos perceber que realizam
um trabalho criativo, que se propõem a sanar as dúvidas dos educandos, explicando quantas vezes for preciso, sempre incentivando e interagindo com eles. Os alunos (as) são participativos (as), atenciosos
(as) e comprometidos (as) com as atividades propostas. Porém, nas
observações feitas, pudemos perceber o quanto o ensino permanece
fragmentado e descontextualizado, dando ênfase apenas a algumas
disciplinas e minimizando as demais. Saímos dessa etapa de observação acreditando ainda mais num ensino interdisciplinar, na qual
as relações fora da escola se interligam e o conhecimento cada vez
mais se constrói dessa maneira nessa modalidade a escola, enquanto
instituição formadora, não pode negar o trabalho com a realidade
aos educandos (as) e continuar fragmentando o conhecimento, privando-os da participação na sociedade como seres capazes de pensar
e agir como cidadãos críticos e conscientes de seu papel.

Planejando para seguir em frente
Partindo da observação e tendo em mãos os conteúdos das
disciplinas de Língua Portuguesa, Educação Física e Arte, o primeiro
passo foi desenvolver um planejamento bem elaborado das aulas.
Foi definido o trabalho por área e também a “cultura afro-brasileira”
como elemento da realidade para definir as conexões necessárias. Foi
possível proporcionar momentos de entrosamento dos conteúdos
estudados em sala de aula com a realidade social, possibilitando um
avanço no sentido de compreender, de forma mais profunda e
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ampla, a realidade e, ao mesmo tempo, apropriar-se dos conteúdos
específicos de cada disciplina.
Determinar-se a partir da realidade social no processo
educativo, não comprometendo o acesso ao conhecimento elaborado
exige que o educador estude mais, conheça melhor o entorno onde
a escola está inserida e se comprometa com a formação humana, no
sentido de garantir o pleno desenvolvimento dos sujeitos, tornando
a educação instrumento de luta, de potencialização, condição para
que o educando se situe enquanto ser social.
O quadro a seguir, apresenta o trabalho proposto:
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CONTEÚDO

Gêneros textuais:
Poemas/ Mitos/
Contos
Forma dos gêneros;
Linguagem dos
gêneros;
Rimas; - R e l a ções entre palavras;
-Tonicidade;
Gramática:
-Recursos
gramaticais;
- Pronomes;
Leitura:
-Leitura dos textos, poemas, mitos e contos;

PORÇÃO DA
REALIDADE

Cultura
AfroBrasileira.

Conhecer
e
compreender
as diferenças
étnicas e culturais;
Analisar a linguagem dos
gêneros com
suas metáforas
e
comparações;
* Reconhecer
os pronomes
e a tonicidade
das palavras;
*Estimular
a leitura das
diferentes formas dos gêneros textuais;
*Compreender
valores humanos por meio
de conto africano,

OBJETIVOS

- Aula Expositiva sobre o tema Consciência Negra;
Leitura e explicação do texto: 20 de Novembro – Dia da Consciência
Negra;
Exposição de poesias, mitos e contos africanos;
Discussões em grupo e atividades sobre o tema trabalhado;
-Aula explicativa sobre jogos e brincadeiras africanas;
-Aula explicativa sobre algumas das lutas oriundas do Continente
Africano, destacando a capoeira;
- Aula expositiva e explicativa sobre máscaras e danças africanas;
-Leitura e explicação do texto – A história da Capoeira;
-Continuação das atividades da aula anterior;
-Correção das atividades;
-leitura e explicação dos textos – Nojo através do globo – África e Comidas
brasileiras de influência Africana;
-Realização de atividades interpretativas individuais no caderno;
-Correção das atividades;
- Retomada da explicação do texto – História da Capoeira;
- Leitura e explicação dos textos – A capoeira como expressão de luta pela
liberdade e Benefícios da Capoeira;
- Pintura e Confecção individual de máscaras africanas;
- Aula teórica sobre os principais golpes da capoeira;
- Leitura de poesias africanas;
-Produção individual de uma poesia;
-Organização de um mural com as poesias feitas pelos alunos;
- Continuação da teoria sobre os golpes da capoeira;
- Aula explicativa e expositiva sobre os golpes;
-Continuação do trabalho

METODOLOGIA

Quadro 1 – Trabalho proposto

(continua)

-A avaliação
deverá ser contínua, diagnóstica, cumulativa
e processual.
- Assim os instrumentos utilizados serão:
*Realização de
tarefas e trabalhos em sala de
aula em grupo
ou individualmente;
*Avaliação escrita individual
ou em duplas
(Descritivas ou
objetivas);
* Participação
e envolvimento
nas atividades
propostas.

AVALIAÇÃO
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Dança:
-Danças
Africanas;
-Capoeira;
Artes Visuais:
-Máscaras;
-Lutas:
- História
da capoeira;
-Capoeira;
-Jogos
e
brincadeiras;
Esporte:

* Ap r e n d e r,
por meio das
máscaras, as
manifestações
artísticas do
Continente
Africano;
*Conhecer
mais
sobre
a
capoeiraDança jogo ou
luta;
* C ompre e n der a história
da capoeira, e
como chegou
ao Brasil;
*Conhecer os
jogos e brincadeiras africanas;
*Aprender os
principais golpes da capoeira, bem como
aprimorar a
capacidade de
–Confeccionando as Máscaras;
-Continuação da aula explicativa e expositiva sobre os golpes;
-Separação Silábica: Sílabas, monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas, oxítonas
paroxítonas e proparoxítonas;
-Encontros vocálicos: Ditongo, tritongo e Hiato;
-Encontros consonantais: Dígrafos;
-Leitura de poesia africana;
-Atividades referentes aos vocábulos trabalhados, utilizando-se do poema lido
“Negro é gente”.
-Construção de um poema como atividade avaliativa individual;
- Trabalhando as formas do poema;
-A linguagem da poesia e os recursos poéticos como: Personificação, Comparação
e metáfora.
-Atividades de interpretação sobre os temas trabalhados, utilizando-se de poesias;
- Retomada do conteúdo trabalhado na aula anterior e continuação das atividades
interpretativas das poesias;
-Correção das atividades;
-Leitura coletiva dos contos;
-Produção coletiva de um conto;
-Aula prática para demonstração dos golpes: Cocorinha, Queda de quatro, Macaco,
Meia Lua de Frente e Meia Lua de Compasso;
-Conclusão dos trabalhos com as máscaras;
-Avaliação da atividade;
-Explicação e questionamentos sobre a Capoeira se ela é considerada Dança jogo
ou luta?
-Continuação da aula prática;
-Conclusão do trabalho com os golpes da capoeira;
- Atividade no caderno- Questões sobre os conteúdos trabalhados nas aulas
anteriores;
- Retomada sobre a Capoeira: Dança Jogo ou luta?
-Pesquisa em grupos realizada no laboratório sobre o tema em discussão.

(continua)

(continuação)
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-Continuação da atividade no caderno;
-Correção das questões no quadro;
-Leitura de mitos-individual;
-Produção, em duplas, de uma relação dos mitos conhecidos por eles e pelos
seus familiares;
- Trabalhando com as rimas, relações entre as palavras, sinônimos e antônimos e
a tonicidade nas palavras, por meio dos poemas e contos africanos;
- Confecção de cartazes com poemas e mitos;
-Término dos cartazes e exposição na sala de aula.
-Retomada dos Jogos e Brincadeiras africanas;
-Aula explicativa sobre as brincadeiras africanas:
Passa- passa pandeirinho, Capitão do Mato, Menino esquecido;
-Atividade Domiciliar Releitura da obra “Jogar Capoeira” de Johann Moritz
Rugendas.
- Organização em grupos de passos para construção de uma dança africana;
-Continuação da aula explicativa das brincadeiras ciranda-capoeira e Zumbi-Manda;
-Por meio de poemas e contos, trabalhar os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos;
-Atividades de interpretação;
- Correção das atividades;
-Aula prática com as brincadeiras: Passa-passa pandeirinho e Capitão do Mato;
-Junção dos passos construídos na aula anterior;
-Organização da coreografia com os passos montados coletivamente;
-Apresentação da dança africana;
-Continuação da aula prática;
-Por meio de narrativas de mitos e Contos, trabalhar os pronomes na construção do texto;
-Produção de texto individual;
-Produção de texto coletivo;
-Correção das atividades no caderno;

Fonte: Quadro organizado pela autora em 2013.

interpretação de texto e
refletir sobre
questões cotidianas.

(continua)

(continuação)

Regência: mais alguns passos
O trabalho foi organizado nas disciplinas de Língua
Portuguesa, Educação Física e Arte, totalizando 40 horas aula
e aconteceu do dia 19 de outubro a 07 de dezembro de 2012. No
decorrer das regências, utilizamos atividades diversificadas e que
envolvessem a turma, evitando, dessa forma, a rotina. Realizamos
trabalhos em grupo, em dupla, trabalhos práticos e teóricos.
Durante a realização dessas atividades, houve acompanhamento dos
educandos (as), procurando orientá-los (as), com atenção a todos
e valorizando os seus esforços, destacando os aspectos positivos,
dialogando de forma franca e aberta, procurando sempre resolver
os problemas, primeiramente, em sala de aula, para que houvesse
a conscientização e o comprometimento de todos na execução das
atividades. De acordo com Selau (2007, p. 82) “as interações que
as crianças têm na estrutura em grupos em educação escolar são
elementos para a formação da personalidade, como resultado, a
afetividade é estabelecida através da personalidade e do intelecto”.
Concordamos com o autor e entendemos que a dimensão afetiva, de
relação com o outro, constitui- se importante fator no processo de
aprendizagem e desenvolvimento.
No que diz respeito à execução das aulas, foi perceptível
a motivação dos educandos (as), o interesse por elas, que foram
bastante produtivas. Conseguimos articular ações que envolveram
reflexão, pensamento lógico, linguagem oral e escrita, de maneira
que as aulas se tornassem prazerosas, sendo trabalhadas de forma
criativa. No desenrolar das aulas, houve leitura, discussões sobre
os textos trabalhados individualmente, em grupos e num coletivo
maior, aulas expositivas com vídeos, poesias feitas pelos próprios
educandos (as) da turma, das quais foi organizado um varal, também
com poesias africanas; aulas práticas sobre alguns golpes de capoeira,
jogos africanos, confecção de máscaras com materiais diversos e
cartazes para exposição; releituras de obras que foram trabalhadas
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juntamente com os textos, interpretação e muita produção textual,
relacionando os conteúdos estudados com a vida e o morar no campo.
O objetivo foi e ainda é aprender e construir uma prática educativa, na
qual os desejos de mudança e de transformação aconteçam, levando
os educandos a um aprendizado cheio de significados.
Entendemos que o planejamento é um processo flexível e que
pode sofrer alterações ao ser implementado. Desse modo, podemos,
com tranquilidade, indicar as fragilidades da ação proposta, pois
surgiram imprevistos no caminho e uma das dificuldades enfrentadas
foi a de cumprir tudo que estava previsto no plano de estágio e
de relacionar todos os conteúdos entre as disciplinas de Língua
Portuguesa, Educação Física e Arte. No que diz respeito ao plano
de estágio, ocorreu algumas vezes de chover e virem poucos alunos
(as) para a escola, ou o transporte não fazer somente algumas linhas.
Assim, na aula seguinte era necessário retomar o conteúdo que tinha
sido trabalhado com dois ou três alunos (as) na aula anterior, para
que os demais não perdessem o conteúdo e não ficassem atrasados.
Em relação às disciplinas, foi bem difícil construir um processo de
interdisciplinaridade.
Por mais que nas leis apareça como princípio a “igualdade
de condições de acesso e permanência” quando se trata da escola, os
estudantes das escolas do campo ainda são penalizados, submetidos
a condições precárias, especialmente, de transporte, pois as estradas,
em geral, não são cuidadas adequadamente. Isso implica a perda
de dias letivos destes, o que acarreta prejuízo no processo de
aprendizagem.
A regência foi um espaço de aprendizado importante, pois,
ao mesmo tempo que fez exercitar práticas pedagógicas, explicitou
as contradições da escola, o papel do professor (a), as necessidades e,
também, as potencialidades, que nem sempre são “enxergadas” pelos
sujeitos que, diariamente, estão envolvidos no processo educativo.
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Considerações finais
Esta etapa do estágio supervisionado possibilitou novas
descobertas, novos conhecimentos. Acreditamos ter contribuído,
tornando a aprendizagem significativa e contribuindo para o
enriquecimento dos educandos (as) enquanto pessoa, na formação
de autonomia, de modo a se tornarem críticos e, ainda, mostrando
que, em sua realidade no campo, possuem muita cultura que deve
ser valorizada. O estágio proporcionou aprendizagens significativas
sobre a profissão de educador (a), sobre a cultura dos educandos
(as), sobre a possibilidade de aproximação da realidade local e do seu
contexto social no qual os alunos estão inseridos. Reafirmamos, dessa
forma, que o conceito de estágio, como campo de conhecimento,
envolve estudos, análise, problematização e reflexão sobre o ensinar e
o aprender. Sabemos bem que não existe receita pronta para ensinar,
porém, por meio de diversas leituras e teorias, percebemos que são
necessárias muitas coisas para obter sucesso na prática docente.
Os desafios foram muitos, mas, apesar das dificuldades,
conseguimos unir teoria e prática no trabalho desenvolvido.
Concluímos mais uma etapa, conscientes do grande desafio do
que é ser educador (a), mas cheios de vontade de fazer a diferença.
Também ficou perceptível que o trabalho do professor (a), em sala
de aula, é árduo, mas gratificante, pois além de educador (a), ele
(a) é um (a) mediador (a) no processo ensino/aprendizagem e tem
grande influência junto a seus educandos (as).
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