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APRESENTAÇÃO: COMFOR, PROFOCO, 
PROFORMAÇÃO E O PROGRAMA 

ESCOLA DA TERRA NA UFRN

A composição deste livro, resultado das discussões ocorridas 
entre professoras e professores formadores e a Coordenação 
Institucional do Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra, 
tornou-se possível devido às demandas por produção na área 
da formação de professores e suas repercussões no âmbito da 
Educação do Campo. O objetivo é socializar trabalhos escritos, 
cujo fio condutor permite situar, no campo das narrativas, as 
experiências desenvolvidas por professores e professoras durante 
o processo de formação no curso, desaguando nas narrativas de 
parte dos/das cursistas que, em seus contextos, descrevem as 
problemáticas trabalhadas na perspectiva de construir caminhos 
legítimos de enfrentamento da realidade escolar.

Evidentemente este livro, em seu arcabouço final, só foi 
possível dado o apoio e investimento do Programa de Formação 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação 
(PROFORMAÇÃO), que compreende uma ação estruturante da 
UFRN no campo da formação docente, com vínculos explícitos 
com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – 2010-2019, 
no que se refere ao papel da Universidade na contribuição para 
a qualidade da educação básica, especialmente no que diz 
respeito à formação continuada de professores, essencial para a 
valorização do profissional do magistério e para a consequente 
melhoria do ensino básico público.



O PROFORMAÇÃO, com uma proposta de vigência nos 
anos de 2015/2019, centra-se na oferta de cursos de formação 
continuada para os profissionais do magistério da educação 
básica pública, nas modalidades de aperfeiçoamento e especiali-
zação, cuja mediação acadêmica no tocante à operacionalização 
e ao acompanhamento dessa oferta estará a cargo da coorde-
nação do Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica 
da UFRN (COMFOR/UFRN). Esse Comitê foi criado pela Resolução 
nº 01, de 17 de agosto de 2011, da Secretaria Executiva do MEC, 
e pela Portaria Ministerial nº 1.105, de 08 de novembro de 2013.

Na UFRN, o COMFOR/UFRN foi criado pela Portaria nº 
2.420/13-R, de 11 de novembro de 2013, tendo a responsabi-
lidade institucional de assegurar a indução, a articulação, a 
coordenação e a organização de programas e ações de formação 
inicial e continuada de profissionais da educação básica, bem 
como a atribuição de desenvolvimento de projetos de pesquisa 
e de metodologias de ensino na área de formação inicial e 
continuada de professores da educação básica.

Do ponto de vista metodológico, o PROFORMAÇÃO orien-
ta-se pela perspectiva do trabalho colaborativo e dialógico, na 
medida em que os processos de planejamento, oferta, acompa-
nhamento e avaliação dos cursos em questão pressupõem níveis 
articulados de interlocução com professores e gestores da UFRN 
e demais agentes públicos dos sistemas educacionais, como o 
Ministério da Educação, com a Secretaria de Educação e Cultura 
(SEEC/RN) e com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (UNDIME) do Rio Grande do Norte e com as demais 
Instituições Públicas de Ensino Superior do RN, por meio de 
estratégias próprias e/ou vinculadas à participação no Fórum 
Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente (FEPAD).



Além disso, este livro também se vincula ao Programa 
de Formação Continuada do Centro de Educação – PROFOCO, 
o qual contribui para a resposta institucional do Centro de 
Educação da UFRN na luta por uma educação, em todos os 
níveis e modalidades, de qualidade no estado do Rio Grande 
do Norte e também da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte – UFRN, como parceira da Rede Nacional de Formação 
Continuada de Profissionais do Magistério da Educação Básica.

Nossas expectativas, no cenário controverso da formação 
de professores no Brasil atual, são que as narrativas que 
compõem esta obra contribuam com as instigantes reflexões 
em torno das políticas e práticas na área da formação de profes-
sores para a Educação do Campo. Conclamamos educadores e 
educadoras que já atuam com essa modalidade de Educação a 
assumirem a responsabilidade com propostas educacionais que 
respondam às expectativas que os novos cenários de inclusão 
da diversidade nos impõem e merecem.

Os organizadores
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PREFÁCIO

FORMAÇÃO CONTINUADA DE 
PROFESSORES DO CAMPO: o desafio de 
construir uma escola comprometida com 

um projeto de campo e de sociedade

Maria Isabel Antunes-Rocha – UFMG

Uma honra receber o convite para fazer a leitura e apreciação 
do livro produzido pelo Coletivo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte envolvido com a formação continuada de 
professores do campo. Ao iniciar a leitura, me vem à lembrança 
os estudos que realizei entre 1996-2000, em torno da formação 
de professores rurais no Brasil e em Minas Gerais. À medida que 
procurava informações sobre o assunto, encontrava o que deno-
minei de oscilação entre silêncios-gritos. Em um período, não 
se aborda o assunto em políticas ou marcos legais. No outro, o 
tema aparece em congressos, manifestos, projetos, publicações 
de materiais didáticos e artigos acadêmicos, quase sempre por 
meio de programas com abrangência regional e/ou nacional, 
com divulgação massiva e metas grandiosas.

Alguns pontos em comum, seja nos tempos de silêncio ou 
nos tempos de gritos. As propostas não se constituem como polí-
ticas de Estado. A maioria, inclusive, é realizada por associações 
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da sociedade civil com apoio de recursos públicos. Não se faz 
menção à estrutura e ao funcionamento da rede organizada 
para atender a população campesina que, desde 1943, fica sob a 
responsabilidade do município. Também não aparece propostas 
no sentido de ampliar os níveis de oferta. Até 1996, ano da 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, via-se uma oferta 
concentrada nos três primeiros anos do ensino fundamental. 
Em alguns momentos, vê-se a preocupação com a implantação 
de escolas agrícolas, mas estas são pulverizadas e não se cons-
tituem como uma rede própria. E um ponto, quase invisível, as 
propostas pedagógicas oscilam entre a preocupação em conter 
o êxodo rural, desenvolver o amor pela terra ou proporcionar 
uma formação generalista, sem se fazer referência ao contexto. 

Naquele tempo, eu perguntava sobre os fundamentos que 
sustentaram estes discursos e práticas por mais de um século. 
Encontrei na matriz latifundiária brasileira um dos eixos que 
sustenta e justifica a manutenção da precariedade da oferta 
escolar no contexto rural. A construção do camponês como 
atrasado e preguiçoso vincula-se a um conjunto de significados, 
que exclui sua condição de sujeito com direitos, para ter posse e 
produzir em uma terra segundo seus princípios. E vi esta situ-
ação em muitos relatos onde se romantiza a escola funcionando 
na casa do fazendeiro, com a docência sob a responsabilidade de 
sua esposa ou filha. Quando se indaga quando e por que a escola 
deixou de funcionar, descortina-se que foi quando os filhos 
do fazendeiro cresceram e foram para a cidade continuar os 
estudos. Neste momento, vê-se que não era necessário manter 
a escola em funcionamento para os filhos dos empregados.

A estas duas oscilações, períodos de silêncios/gritos e da 
função da escola como responsável por manter no campo/sair 
do campo, como estruturas dicotômicas que possibilitaram a 
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invisibilidade dos sujeitos e dos seus contextos, como territórios 
de produção e reprodução da vida, e que podem ser organizadas 
no conjunto de saberes e práticas que organizam a Educação 
Rural. A Educação do Campo se organiza na busca pela supe-
ração da Educação Rural. Mas, para isto, é preciso lidar com 
formas enraizadas de fazer a escola, de fazer o campo e de fazer 
a sociedade. Ao trabalharmos com um curso de formação de 
professores na perspectiva da Educação do Campo, estamos 
buscando formas para tornar visível o que sempre esteve 
encoberto pelos véus que legitimam a opressão. 

Ao iniciar a leitura, fiz duas indagações: em que o curso 
desenvolvido pela UFRN se aproxima ou se afasta dos modelos 
formativos desenvolvidos na perspectiva da Educação Rural? Se 
está se afastando, quais as contribuições que traz para manter, 
fortalecer e ampliar os processos conceituais e metodológicos de 
uma formação desenvolvida na perspectiva da Educação do Campo?

O capítulo que abre o livro, Formação de professores 
e professoras para a educação do campo e a experiência do 
curso de aperfeiçoamento Escola da Terra na UFRN, de autoria 
de Ana Maria Pereira Aires e Jacyene Melo de Oliveira, nos 
mostra os desafios colocados para o desenvolvimento do curso 
de aperfeiçoamento Escola da Terra em um tempo/espaço da 
história em que se pretende construir rupturas com a Educação 
Rural à medida que vamos nos adentrando no texto, é possível 
compreender a materialidade com a qual se pretende dialogar 
em termos do vínculo com sujeitos e contextos em luta por um 
projeto de escola que se vincula a um projeto de campo e de 
sociedade numa perspectiva emancipatória.

Ver no projeto a preocupação com o protagonismo dos 
sujeitos, com o tema da agroecologia, com a formação por área 
do conhecimento, com a proximidade relacionada à prática e 
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com as articulações teóricas, nos informa que estamos diante 
de um projeto cujo desafio político, teórico e epistemológico 
está assumindo o desafio de criar e recriar processos formativos 
que possam ser significativos para construir práticas docentes 
comprometidas com a crítica transformadora. 

O protagonismo dos sujeitos já está presente quando 
passamos os olhos pelo Sumário. Coordenadores, Tutores, 
Formadores e Cursistas registraram suas experiências. O prota-
gonismo dos contextos já se lê nos títulos dos capítulos: saberes 
tradicionais, hortas, preservação de espaços, práticas de escrita 
e de literatura vinculadas à cultura campesina, dentre outros, 
anunciam a presença de conhecimentos produzidos a partir das 
práticas dos sujeitos. A articulação das áreas do conhecimento 
com as questões campo dão vida e aproximam a formação de 
professores de um projeto de escola que se vincula à realidade 
onde está inserida. Isto pode ser visto de forma mais concreta 
quando o curso focaliza os movimentos sociais como sujeitos 
relevantes no contexto campesino.

A preocupação em compreender os sujeitos mostrou que 
o distanciamento dos docentes da realidade na qual atuam 
não é somente físico, a maioria reside há mais de 30 km da 
escola, mas também político e pedagógico. A intencionalidade 
formativa buscou então formas para aproximar os cursistas 
do contexto campesino. A elaboração da cartografia é, sem 
sombra de dúvida, uma contribuição relevante para a produção 
de estratégias formativas que podem contribuir para que os 
professores possam enxergar, sistematizar e analisar os modos 
de vida dos estudantes, dos pais e da comunidade na qual a 
escola está inserida. 

Na trajetória formativa, foi relevante criar condições para 
o diálogo com conceitos das diferentes áreas do conhecimento 
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como etnomatemática, território e territorialidade, contextua-
lização dos saberes/conhecimentos, letramento e agroecologia. 
O curso fez este movimento de forma coerente trazendo uma 
substantiva contribuição em termos da tradução metodológica, 
envolvendo o conceito em suas origens epistemológicas e teóricas 
com os princípios, conceitos e práticas da Educação do Campo. 
Vale ressaltar a tríade conscientização/conceptualização/
contextualização utilizada para trabalhar o tema agroecologia. 

Na apresentação pelos cursistas, dos projetos de inter-
venção desenvolvidos como atividade no curso, encontramos 
a evidência empírica dos pressupostos e práticas anunciadas. 
O objetivo indicado pelos tutores de mostrar aos professores 
a necessidade de vincular a escola à realidade se concretiza 
em todos os projetos apresentados. A participação dos estu-
dantes e da comunidade definiu os contornos, objetivos e 
resultados obtidos. Os temas abordados dizem respeito ao que 
foi pesquisado e por isto aparece a produção de hortas comu-
nitárias, sensibilização com relação aos cuidados com lixo e 
com a preservação de rios, valorização de práticas culturais e 
abordagens relacionadas ao desenvolvimento de atividades que 
priorizam a saúde, a literatura, o saneamento, dentre outras. 

A apropriação dos conceitos, mesmo que não deno-
minados textualmente, como etnomatemática, território, 
letramento, contextualização, agroecologia e participação dão 
a este curso a condição de se constituir como uma referência 
relevante como prática construída na perspectiva da Educação 
do Campo. A apresentação dos projetos se constitui também 
como uma possibilidade de uso deste livro para formação de 
professores, notadamente no que diz respeito a construção 
de práticas. Há muitas dúvidas sobre como organizar uma 
atividade de sala de aula tendo como referência a Educação 



PREFÁCIO

Maria Isabel Antunes-Rocha
19

do Campo, por isto, os professores que estão no chão da escola 
certamente receberão com alegria este material.

Aqui vale um apontamento sobre as condições materiais 
da escola e das condições de vida das comunidades. Enxergamos 
um território produzido pela exploração, pela negação de 
direitos, pelo silenciamento das vozes campesinas, e também 
o som da indignação transformada em práticas esperançosas.

Enfim, é uma produção no e sobre o curso. Queremos 
ressaltar que o livro deixa ver uma contribuição relevante por 
parte dos sujeitos que construíram o Projeto Escola da Terra 
no estado do Rio Grande do Norte. Cada capítulo traz a marca 
e os sujeitos que estão construindo esta experiência. O que se 
lê são descrições densas, análises consistentes, metodologias 
adequadas e o compromisso com a produção de conhecimento 
como parte indissociável da formação. Está presente uma 
produção de conceitos, de categorias e de metodologias que 
podem estar sinalizando para formas diferenciadas articu-
lando ensino, pesquisa e extensão no âmbito acadêmico. Fico 
pensando que a tarefa desenvolvida pelo grupo pode se cons-
tituir como uma referência para todos que estão envolvidos 
na construção da Educação do Campo em suas instituições. 
Registrar, sistematizar e analisar as práticas formativas é um 
caminho que potencializa e fertiliza nossas lutas!!!!

Os aspectos sinalizados acima só assumem uma ampli-
tude em função de uma característica presente em todos os 
textos. Os sujeitos e o contexto campesino estão presentes 
nas práticas cotidianas do curso. As temáticas relacionadas 
aos desafios para produzir e reproduzir a vida são conteúdos 
trabalhados com o uso de metodologias comprometidas com 
um conhecimento capaz de gerar transformações na realidade. 



PREFÁCIO

Maria Isabel Antunes-Rocha
20

Por isto é que o livro é pleno de vida, com suas contradições, 
desafios e possibilidades.

Finalizo afirmando que as indagações iniciais sobre os 
limites e possibilidades desta prática contribuem para deter, 
superar e alterar os rumos da Educação Rural no contexto em 
que foi realizada, se constituindo como sinais de esperança. 
Sim, em todas as discussões e práticas evidencia-se a preocu-
pação com uma formação vinculada a um projeto de escola, de 
campo e de sociedade numa perspectiva transformadora.

Por último, mas não menos importante, registro a relevância 
desta publicação para o fortalecimento da luta pela constituição 
do Programa Escola da Terra como uma política pública. O que era 
uma proposta, há alguns anos atrás, vai se constituindo em obje-
tivos, referências teóricas, metodologias e práticas que certamente 
iluminarão as possibilidades de ampliação de oferta do Programa 
por mais instituições. Sem sombra de dúvida, o Escola da Terra 
como política de formação continuada já tem maturidade, e este 
livro demonstra esta afirmação, para se ampliar para aos demais 
níveis e modalidades de ensino.

Esta é a potência desta obra!!!!!!!
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Considerações iniciais

Este texto apresenta a experiência da formação docente no 
curso de aperfeiçoamento Escola da Terra, no Estado do Rio 
Grande do Norte. Trata-se, oficialmente, de uma formação para 
professores e professoras que atuam em escolas do campo e 
quilombolas os quais exercem suas atividades docentes nos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, em classes multisse-
riadas. Os objetivos pretendidos foram três: qualificar a atuação 
docente, fortalecer o ensino e aprendizagem dos estudantes 
do campo e intensificar o sentido das escolas localizadas em 
comunidades do campo e quilombolas. Em âmbito nacional, esta 
política de formação vem sendo oferecida pelo Ministério da 
Educação (MEC), sob a coordenação da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI). 
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É uma política descentralizada e materializada pelas 
IFES. Instituições que compõem o MEC, por serem agências 
historicamente responsáveis pelo desenvolvimento da formação 
docente, inicial e continuada, no Brasil. No Rio Grande do 
Norte, foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), através do Centro de Educação e dos seus programas 
de formação, o Programa de Formação Continuada (PROFOCO) e 
o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada 
de Profissionais do Magistério da Educação Básica (COMFOR) 
que assumiram o compromisso com a realização do curso de 
aperfeiçoamento Escola da Terra, e o fizeram em parceria com o 
Centro de Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), a Secretaria 
de Estado da Educação e da Cultura (SEEC/RN) e as Secretarias 
Municipais de Educação dos vários municípios que atenderam 
ao chamado do MEC e aderiram aos seus propósitos através do 
curso Escola da Terra.

A equipe formadora, no Rio Grande do Norte, foi 
composta pela coordenação geral, coordenação adjunta, 
supervisão educacional, coordenação estadual, professores e 
professoras formadores e formadoras e os tutores e tutoras. 
Toda essa equipe possui qualificação na área da formação 
docente, de modo que uma parte atua e produz na área da 
educação do campo e a outra parte trabalha com áreas especí-
ficas do conhecimento. Essa diversidade oportunizou o diálogo 
permanente e o entrecruzamento de ideias com vistas às 
convergências necessárias à compreensão de uma concepção de 
formação docente e de educação do campo pautada na vertente 
crítica, problematizadora, emancipadora e ética. Portanto, 
uma formação configurada enquanto espaço de reflexão, de 
direito, de promoção de cidadania e de construção de saberes, 
cuja base epistemológica tem se constituído na oposição aos 
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pressupostos da formação técnica mercantil, prioritariamente 
urbana e subordinada aos ideais produtivistas, corporativos, 
pragmáticos e utilitaristas.

Os professores e professoras cursistas atendidos nas duas 
edições do curso foram 459, sendo 150 na primeira edição e 
309 na segunda, todos e todas atuantes em escolas do campo e 
comunidades quilombolas e que desenvolveram suas atividades 
nos anos iniciais do Ensino Fundamental, em classes multis-
seriadas, em sua maioria. A carga horária total do curso de 
aperfeiçoamento Escola da Terra foi de 180 horas, das quais 
120 horas foram presenciais e destinadas ao “tempo-univer-
sidade”, período curricular de desenvolvimento dos módulos 
de formação e dos seminários integrativos, inicial e final. O 
restante da carga horária, 60 horas, ficou destinado ao desen-
volvimento do projeto de intervenção, no “tempo-comunidade”.

Esse projeto de intervenção, compreendido como uma 
ação compartilhada entre o coletivo da escola e a comunidade, 
teve seus pressupostos baseados na investigação-ação (TRIPP, 
2005) e na prática reflexiva e dialógica do professor/professora 
(FREIRE, 1996). Um compromisso epistemológico em relação 
à construção de respostas e soluções às situações educativas 
problematizadas, advindas da realidade e das relações com os 
novos modos de agir frente a reflexão e a pesquisa, no âmbito 
do cotidiano escolar. Nesse sentido, foi preciso “entender [que] 
o que há de pesquisador no professor não é uma qualidade ou 
uma forma de ser ou de atuar que se acrescente à de ensinar. 
Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, 
a pesquisa” (FREIRE, 1996, p. 32). Logo, não se tratou de uma 
elaboração solitária e aleatória, mas do desenvolvimento de um 
projeto de ação/reflexão/ação, pensado/refletido/executado 
com o coletivo escolar e comunitário, sob a coordenação do 
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docente cursista e da mediação dos professores e professoras 
formadoras e dos tutores e tutoras, no tempo-universidade e 
nas visitas às escolas.

O texto se compõe de dois itens, somados a introdução e 
a conclusão. O primeiro versa sobre a formação docente para a 
educação do campo. O segundo foca na experiência de formação 
desenvolvida no curso de aperfeiçoamento Escola da Terra, na 
UFRN. O propósito do primeiro item está em apresentar um 
histórico da formação docente para educação do campo como 
construção histórica, epistemológica, política e pedagógica que 
desagua na atualidade. Uma concepção vinculada ao direito 
humano e enraizada nas lutas dos movimentos sociais do campo 
e da intelectualidade, referenciada nos valores campesinos. O 
segundo item trata do desenvolvimento curricular e operacional 
do curso, a partir da organização e da efetivação dos módulos 
curriculares e do projeto de intervenção, buscando conexões com a 
concepção construída no primeiro item, o qual respalda as nossas 
convicções sobre a formação docente para a Educação do Campo.

Formação docente para a educação 
do campo: um pouco da história

A formação docente em nível superior no Brasil, a partir 
de uma ordenação institucional, nasceu tardiamente. Foi no 
contexto do Estado Novo, conjuntura marcada pela nascente 
industrialização e crescente urbanização, que emergiu a univer-
sidade no Brasil, disciplinada pelo “Estatuto das Universidades 
Brasileiras” (Decreto n. 19.851/1931) (BRASIL, 1931). No seu 
âmbito, veio a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
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Letras, cujo propósito teve em vista “ser a medula do sistema, 
tendo por objetivo a formação de professores para o magistério 
secundário e a realização de altos estudos desinteressados e a 
pesquisa” (ROMANELLI, 1986, p. 132-133).

Mas foi somente em 1939, através do Decreto-Lei n. 1.190 
(BRASIL, 1939), que essa faculdade se estruturou e passou a ser 
chamada de Faculdade Nacional de Filosofia. A partir de então 
estava criada a licenciatura no Brasil, através do Curso Especial 
de Didática, com seu currículo seriado, cujo objetivo era atender 
as exigências desse novo contexto. Primeiro, através da seleção 
dos saberes necessários à qualificação da mão de obra docente 
para a nascente industrialização brasileira; segundo, através 
da construção de valores sociais e técnicas docentes que auxi-
liassem os professores e professoras a atuarem nas escolas da 
nova e crescente urbanização.

Este curso de didática tinha duração de um ano e se 
efetivava por justaposição. Os estudantes bacharéis, concluintes 
de qualquer curso superior oferecido pela Faculdade Nacional 
de Filosofia, podiam fazer a opção para atuarem na docência do 
ensino secundário, ao se inscreverem no curso de didática. Esse 
“Padrão Federal” ficou conhecido como “modelo 3 + 1”, porque 
se procedia primeiro a formação do técnico-bacharel, nos 03 
(três) primeiros anos da formação superior, para, em seguida 
e após opção, formar-se professor/professora, em um ano, no 
curso de didática e por meio de um currículo complementar 
de saberes pedagógicos que deveriam se justapor aos saberes 
específicos do bacharelado (BRZEZINSKI, 2000; SILVA, 1999).

Nesse contexto de criação e valorização das licencia-
turas, em uma conjuntura de emergência e estimulação de 
novas relações político-econômico e social e das imperativas 
reformas educacionais, as quais tinham em vista a construção 
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de um sistema nacional educação1, a formação dos professores 
e professoras para atuarem nas escolas primárias, na instrução 
dos adultos analfabetos e na educação dos povos das áreas 
rurais, ficou excluída. Nenhuma discussão, nenhuma decisão 
política e/ou legal, em relação à formação docente em nível 
superior, para os professores e professoras atuantes nos anos 
elementares2, seja no campo ou na cidade, se fez presente.

O fato é que a formação docente para o ensino primário, 
em sua diversidade, não foi objeto de preocupação do 
Decreto-Lei n. 1.190/1939, deixando a entender que qualquer 
docente, sobretudo os não formados, poderia atuar nesse nível 
de ensino e foi isso o que aconteceu na prática. Aos licenciados 
de nível superior foi garantido um campo de atuação bem 
definido: o exercício das altas atividades de ordem desinte-
ressada ou técnica; as atividades do magistério no ensino 
secundário e normal e a realização de pesquisas nos vários 
domínios da cultura, que constituíssem objeto de ensino (Art. 
1º, DECRETO-LEI Nº 1.190/1939). Oficialmente, restou aos anos 

1  Foi no governo de Getúlio Vargas, a partir de 1931, que pela primeira 
vez no Brasil, uma reforma alcançava, formalmente, todo o território 
nacional, sob a tutela do recém-criado Ministério da Educação e 
Saúde Pública, cujo primeiro titular foi o professor Francisco Campos 
(ROMANELLI, 1986). Dizemos formalmente, porque na prática, essa 
política atingiu os considerados, à época, grandes centros emergentes.

2  Importante registrar que já havia, no Brasil, uma preocupação com a 
formação docente de nível médio, através das Escolas Normais, uma criação 
da primeira metade do século XIX. Com a industrialização, nos anos de 1920 
e 1930, “o professor passou a ser representado como alguém que poderia 
facilitar e ajudar o desenvolvimento e o progresso da nação. Por isso, ele 
deveria ser um profissional formado dentro dos princípios morais e portador 
de uma sólida erudição” (MARTINS, 2009, p. 180).
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elementares, a atuação dos professores/professoras formados 
nos cursos normais secundários, existentes no país.

Essa negligência do Estado Brasileiro em relação à 
formação docente em nível superior, para a atuação no ensino 
elementar gerou algumas distorções. Um exemplo foi a admissão 
do “professor leigo”, sobretudo, para atuar nas escolas rurais. 
Tínhamos, de um lado, essa adequação de admitir “professores 
leigos”, conceitualmente não habilitados e não titulados como 
profissional da educação, para atuarem nas escolas primárias 
localizadas na zona rural. Tínhamos, por outro lado, a criação 
de Instituições de Ensino Superior e políticas de formação 
docente que, além de historicamente tardias, surgiram descom-
prometidas com a formação de professores e professoras para 
atuarem no ensino elementar, seja nas escolas urbanas, seja nas 
escolas localizadas em áreas rurais. 

Em uma conjuntura de implantação e desenvolvimento 
da produção capitalista que, acreditava-se, seria a moderni-
zação e o progresso do Brasil, a formação docente em nível 
superior, para o exercício das funções e do ensino primárias, 
nos centros urbanos e áreas rurais, não encontrou eco. Assim 
sendo, permaneceu a compreensão, instituída no século ante-
rior, de que a formação de professores e professoras nos cursos 
normais, que aumentavam gradativamente em decorrência da 
urbanização, daria conta. Tal formação não tinha preocupações 
com as especificidades do ensino nos espaços rurais, conse-
quências de uma concepção de educação rural que emergia 
como extensão da educação urbana, fortalecida com a reforma 
do sistema educacional brasileiro, cujo propósito maior foi o 
progresso industrial, no contexto dos anos de 1920 e 1930.

Por outro lado, nessa mesma conjuntura, mas em 
oposição ao crescimento do urbanismo, surgiu o movimento 
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de resistência ruralista, sob o domínio coronelista da década 
de 19303, que exaltava as vantagens da vida rural como o lugar 
da formação de “homens perfeitos nos aspectos físico, moral 
e social” (ARAÚJO, 2011, p. 2). Esse movimento encontra um 
terreno fértil para impulsionar a criação de ações educativas e 
de formação de professores e professoras para o ensino rural. 
Foi com fundamento no ideário do Ruralismo Pedagógico, origi-
nário das décadas anteriores, e de sua Pedagogia pragmática, 
que relacionava educação, trabalho rural e saberes possíveis 
de serem usados nas atividades agrícolas e pecuárias e, ainda, 
objetivando responder ao contexto das reformas educacionais 
brasileiras, que nasceram os Cursos Normais Rurais4. Estes 
tiveram a finalidade de qualificar os docentes para as escolas 
rurais, buscando aproximar a escola das tarefas práticas ligadas 
às necessidades agrícolas, pecuárias e comerciais do campo, 
a partir da “concepção de que educar era fixar e adaptar o 
homem à terra” (WERLE; BRITTO; NIENOV, 2007, p. 87).

São essas ausências, juntamente com as ideias do 
Ruralismo Pedagógico, que formam os alicerces da formação 
docente para a educação rural no Brasil, somadas a algumas 
campanhas voltadas aos professores leigos5. A origem dessas 

3  Segundo Nagle (1974), foi o sistema coronelista que estruturou, com supre-
macia incontestável, o poder no Brasil na Primeira República, conseguindo 
permanecer e influenciar o regime político da Segunda República.

4  O primeiro Curso Normal Rural foi criado em Juazeiro do Norte, 
Ceará, em 1934. Outros se seguiram em vários estados do Brasil, com 
o objetivo formar docentes para as escolas rurais e isoladas (ARAÚJO, 
2011).

5  A exemplo da Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), efetivada 
através das missões acontecidas em pequenas comunidades do interior do 
país, entre os anos de 1952 e 1963. O objetivo da CNER visava à educação 
dos adultos analfabetos, inclusive com cursos para os professores leigos 
(BARREIRO, 2010).
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proposições está nas preocupações e otimismos com a economia 
brasileira, a partir da década de 1920-1930, e sob o domínio das 
elites agrário-comerciais e de parte dos intelectuais da época, 
cujas ideias e formulações, resumidamente, “consistiam na 
defesa de uma escola adaptada e sempre referida aos interesses 
e necessidades hegemônicos no setor rural” (WERLE; BRITTO; 
NIENOV, 2007, p. 87-88).

Os programas de formação docente e as ações que 
deveriam atender aos reclamos ideológicos do Estado-Nação 
emergente, tendo como suporte o Ruralismo Pedagógico, 
perduraram por grande parte do século XX e se ancoraram no 
padrão curricular das escolas urbanas, de premissa desenvolvi-
mentista e burguesa. Foi nesse contexto e através dos sentidos 
atribuídos à população rural, sobretudo, através dos saberes 
curriculares socializados nas escolas urbanas, que as pessoas do 
campo passaram a ser identificadas como atrasadas, selvagens, 
incultas e resistentes às mudanças (MOREIRA, 2005). A partir da 
década de 1930, a diferença entre urbano e rural se constituiu 
de forma maniqueísta, cabendo ao urbano a vanguarda do 
progresso e ao rural a permanência do atraso.

Este modelo de formação docente para o ensino rural, 
que nasceu precário dado os parcos investimentos no âmbito 
da educação rural, se precarizou mais ainda a partir dos 
anos de 1960, devido às mudanças nas políticas educacionais, 
decorrentes das exigências instituídas pelos militares no 
poder e suas parcerias com a agência americana, United States 
Agency for Internationa Development - USAID6. A concepção 

6  Esse acordo direcionava, entre outras coisas, a educação brasileira, em 
todos os níveis, para a relação com as leis de mercado, o treinamento de 
professores e a produção de livros didáticos a serem utilizados na prática 
de ensino.
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que respaldou as políticas de educação e formação docente 
durante o período de exceção do governo militar foi a tecni-
cista, diretamente ligada à compreensão de que é por meio dos 
currículos escolares, e da socialização dos seus saberes, que se 
ensina à população as competências e habilidades necessárias 
ao desenvolvimento econômico do país.

Essa concepção de educação, cujo fundamento teve 
amparo na teoria do Capital Humano7, compreende a formação 
profissional como elemento central e decisivo para a gerência 
e organização do sistema econômico capitalista. Por isso, a 
capacitação de pessoal no Brasil, em diferentes níveis, inclu-
sive no ensino superior, a partir da década de 1960, passou 
a relacionar a formação docente à atuação para o mercado. 
Foi também nesse contexto que os professores e professoras 
passaram a ser identificados como recursos humanos para o 
trabalho educativo nas escolas, portanto, relacionados ao como 
“o aumento do capital humano poderia representar as taxas de 
produtividade do trabalhador, favorecendo o desenvolvimento 
do país” (SILVA; SILVA; CABRAL NETO, 2016, p. 2).

A formação docente para educação rural, nessa conjun-
tura, mais uma vez não foi priorizada. Tanto é que os intensos 
debates e mobilizações dos movimentos camponeses, em favor 
da educação popular para os povos do campo, emergência dos 
Movimentos de Educação de Base (MEB) e das ideias de alfabe-
tização advindas das experiências com o método Paulo Freire, 
a exemplo da “Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a 
Ler” (1961) e das “40 horas de Angico” (1963), foram silenciados e 
duramente reprimidos pelos militares e os seus líderes exilados. 

7  Esta expressão foi formalizada pelo professor da Escola de Chicago 
Theodore Schultz (1902-1998), nos Estados Unidos da América, na década de 
1960 (SILVA et al., 2016).
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Na reforma educacional dos militares, os cursos de 
magistério do 2º grau e os cursos de Pedagogia em nível superior 
não apresentaram formulações para a formação de professores 
e professoras das populações do campo. A Lei n. 5.692 de 1971 
foi omissa, exceto pelo Art. 29, que afirmava a necessidade de 
ajustes entre a formação de professores e especialistas para os 
ensinos de 1º e 2º grau e “às diferenças culturais de cada região 
do País, com orientação que atenda aos objetivos específicos de 
cada grau, às características das disciplinas, áreas de estudo 
ou atividades e às fases de desenvolvimento dos educandos” 
(BRASIL, 1971, documento online sem paginação) . No entanto, 
essa Lei não conseguiu especificar, nas tais “diferenças culturais 
de cada região do país”, que os povos do campo existiam. A polí-
tica de formação docente dos militares aprofundou o abismo 
histórico em relação a formação docente para a educação rural 
no Brasil por omissão e silenciamento.

Foi somente após a abertura política, nos anos de 1980, e 
com os processos de redemocratização da sociedade brasileira, 
que os diversos movimentos sociais do campo se reorgani-
zaram. No início dos anos de 1990, o Movimento Nacional 
de Educação do Campo8, de caráter político, gnoseológico e 
pedagógico, foi um marco. Tal movimento se compôs e passou a 
reivindicar a reconfiguração do pensamento e das proposições 
sobre a Educação do Campo no Brasil e, consequentemente, a 
necessária formação docente. A Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN) n. 9.394, aprovada em 1996, foi 

8  Segundo Munarim (2008), não há um fato único que tenha ocasionado esse 
movimento nacional. Os marcos mais significativos feitos em oposição as 
políticas de educação rural, até então predominantes, foram as experiências 
com o Movimento dos Sem Terra (MST), sua luta pelo direito a terra e as 
vivências educativas nas escolas dos assentados e acampados.
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outro marco. A orientação estabelecida pela LDB, apesar da 
persistência na expressão rural, provocou pensar, sobretudo, 
através do Art. 28, novas estratégias e referências favorece-
doras da reconfiguração da educação rural, tendo em vista a 
Educação do Campo. Diz o Art. 28 que 

os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias 

à sua adequação às peculiaridades da vida rural e de cada 

região, especialmente:

I. conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às 

reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

II. organização escolar própria, incluindo adequação do calen-

dário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III. adequação à natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 

1996, documento online sem paginação).

Assim, a LDB garantiu elementos de reflexão que os 
movimentos sociais do campo e os educadores, sabiamente, 
identificaram como responsabilidades a serem discutidas 
e incluídas em outras legislações. Tanto é que as Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, 
Parecer n. 36/2001, afirmam que “o presente Parecer, provocado 
pelo art. 28 da LDB, propõe medidas de adequação da escola 
à vida do campo” (BRASIL, 2001, p. 1). Também a Resolução 
CNE/CEB n. 01/2002, em seu art. 5º, orienta a elaboração das 
propostas pedagógicas para as escolas do campo e afirma que 
estas devem respeitar as “diferenças e o direito a igualdade e 
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cumprindo imediata e plenamente o estabelecido nos artigos 
23, 26 e 28 da Lei 9394” (BRASIL, 2002, p. 1).

Todavia, é importante registrar que foi a partir da 
1ª Conferência Nacional de Educação Básica do Campo, em 
1998, que se protagonizou a construção de uma concepção de 
Educação do Campo forjada nas lutas históricas dos diversos 
movimentos e organizações sociais do campo, a qual passou 
a ser compreendida como um direito de todos os humanos 
moradores do campo, nas diversas regiões brasileiras. A 
terminologia “Educação do Campo”, como linguagem oficial 
e conceitual, foi incluída nos documentos e políticas gover-
namentais, através da Resolução CNE/CEB n. 02/2008, logo no 
Art. 1º, ao determinar que “A Educação do Campo compreende 
a Educação Básica em suas etapas de Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Educação Profissional Técnica 
[...] e destina-se ao atendimento às populações rurais, em suas 
mais variadas formas de produção da vida” (BRASIL, 2008, 
documento online sem paginação).

Atualmente, a Educação do Campo, como conteúdo 
histórico, político gnosiológico e pedagógico, pressupõe uma 
constituição, cujo movimento teórico ainda se encontra em 
construção, num terreno de permanente disputa. Para Caldart 
(2007, p. 2), “fixar um conceito, fechá-lo em um conjunto de 
palavras [...] poderia matar a ideia de movimento da realidade 
que ele quer apreender, abstrair”. Por outro lado, diz a própria 
Caldart (2007), tal compreensão não pode permitir uma elabo-
ração de forma aleatória e arbitrária, pelo contrário, qualquer 
movimento teórico-conceitual, para ser fiel, deve considerar a 
raiz encravada “no movimento histórico da realidade a que se 
refere”. Nesse sentido, é possível apontar elementos de consti-
tuição de um conceito, cujo protagonismo vem das lutas sociais 
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dos trabalhadores e trabalhadoras, educadores e educadoras 
do campo e seus aliados/aliadas nas universidades, através de 
grupos de estudos e pesquisas.

Nesse movimento de construção, o qual envolve tensões 
e contradições, posto ser o conhecimento alimentado pela 
reflexão do real e pela pressão das novas descobertas, a 
Educação do Campo se coloca como fenômeno e proposta 
educativo-pedagógica de resistência, de organização comu-
nitária e de estruturação curricular e didático-metodológica. 
De modo geral, sua lógica é negociada, haja vista se tratar 
do desenvolvimento e formação de sujeitos, cujos vínculos 
de vida se definem na relação com a terra, com as florestas, 
com o mar, com a natureza e os seus fazeres e produção nos 
espaços de agricultura, pecuária, extrativismo, minas, pesca, 
entre outros. Uma Educação do Campo que, necessariamente, 
se defina democrática, crítica e emancipadora. Nessa linha, há 
que se pensar a construção de uma Pedagogia que garanta o 
ensino e a aprendizagem dos saberes, práticas e procedimentos 
imprescindíveis à compreensão de um projeto de sociedade, 
cujas demandas tenham perspectivas diferentes da construída 
exclusivamente pela concepção urbanocêntrica.

Portanto, uma pedagogia que evidencie o diálogo histó-
rico, as diferenças culturais, a ética e, sobretudo, a relação 
existencial com os povos das cidades, tendo em vista construir 
uma nova humanidade. Pensar essa pedagogia nos impõe o 
exercício do repensar a formação de professores e professoras 
para atuarem nas escolas do campo, como também, a produção 
de material pedagógico próprio que justifique tal formação. 
Nesse sentido, vários são os desafios postos a qualquer projeto 
de formação docente que se pretenda a Educação do Campo. 
Esse é também o desafio que a UFRN se impôs ao aceitar 
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participar do Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra, um 
projeto ligado ao MEC e que se caracteriza 

“por promover a formação continuada de professores para 

que atendam às necessidades específicas de funcionamento 

das escolas do campo e daquelas localizadas em comunidades 

quilombolas” (BRASIL, 2018, documento online sem paginação). 

Objeto a ser tratado no item seguinte.

O curso de aperfeiçoamento Escola da 
Terra: uma experiência de formação docente 
para a Educação do Campo na UFRN

O projeto de formação elaborado pelo coletivo de profes-
sores da UFRN, sob a supervisão e coordenação do PROFOCO e 
do CONFOR, teve por objetivo 

Promover a melhoria das condições de acesso, permanência 

e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas 

em suas comunidades, por meio do apoio à formação de 

professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do 

ensino fundamental [...], fortalecendo a escola como espaço 

de vivência social e cultural (UFRN, 2015, p. 5). 

O foco foi qualificar as turmas multisseriadas, através da 
formação docente, posto serem estas turmas correspondentes, 
aproximadamente, a 50% das escolas do campo. No Rio Grande 
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do Norte, segundo dados do Censo Escolar de 2014, temos 1371 
turmas multisseriadas, sendo 74 turmas no sistema de ensino 
estadual e 1290 no sistema de ensino municipal. Assim, priori-
tariamente, os professores e professoras atendidos e atendidas 
pelo curso Escola da Terra, foram provenientes dessas escolas e 
turmas, tanto na primeira, como na segunda edição do curso.

Em relação as turmas multisseriadas no Brasil, podemos 
afirmar a sua significativa importância social e política para as 
áreas em que se situam, pois foram essas turmas que tornaram 
possível a formação escolar da grande maioria dos sujeitos 
que vivem no campo. Nesse sentido, entendemos a multisse-
riação como o fazem Antunes-Rocha e Hage, (2010), como uma 
denúncia ao sistema seriado, herança da organização escolar 
e pedagógica urbana, ao afirmarem que os professores das 
turmas multisseriadas “rompem com as séries, com os conte-
údos por idade, vencem barreiras da depreciação e da falta de 
atenção com a escola e as populações do campo” (ANTUNES-
ROCHA; HAGE, 2010, p. 20). Essa denúncia, ao mesmo tempo, 
anuncia que nas experiências com as “classes multisseriadas” 
há “sinais de vida, de resistência, de vontade de fazer diferente” 
(ANTUNES-ROCHA; HAGE, 2010, p. 20). Assim, é fundamental 
que as experiências construídas e refletidas pelos professores 
e professoras, no âmbito da formação no curso Escola da Terra, 
tenham foco nos saberes sociais e culturais que solidificam os 
valores das comunidades do campo e que sejam socializadas.

Em relação a organização do trabalho pedagógico do 
curso, esta deu-se sob os fundamentos da “alternância peda-
gógica9” (UFRN/CE, 2015, p. 6-8) quando propôs articular, de 

9  Por não encontrarmos no projeto uma definição para a expressão 
“alternância pedagógica”, nos arriscamos dizer que tal procedimento 
metodológico tem seu fundamento na Pedagogia da Alternância, cujo 
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forma dialógica e reflexiva, os dois momentos da formação: o 
tempo-universidade, caracterizado como um “tempo formativo 
no qual os(as) educadores(as) permanecem, efetivamente, no 
espaço  acadêmico em contato com os saberes teóricos técni-
co-científicos, articulando-os aos saberes da  experiência e de 
cada realidade do campo” (UFRN/CE, 2015, p. 8). E o tempo-
-comunidade, entendido como “um espaço de articulação e 
consolidação de antigos e novos conhecimentos, propiciando 
o diálogo entre os saberes do campo e os saberes acadêmicos 
e escolares [...], também, pela elaboração e desenvolvimento 
dos projetos de intervenção social e pedagógica por todos os 
cursistas” (UFRN/CE, 2015, p. 8). 

Essa perspectiva de articulação foi pensada a partir das 
ideias da investigação-ação, entendendo-a como um “processo 
que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação 
sistemática entre agir no campo da prática e investigar a 
respeito dela” (TRIPP, 2005, p. 445-446). Pela orientação que 
seguimos, “planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se 
uma mudança para a melhora da prática, aprendendo mais, 
no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da 
própria investigação” (TRIPP, 2005, p. 446). Outro fundamento 
significativo foi o pensamento de Freire (1987, p. 52-53), quando 
este afirma que “a reflexão e a ação se impõem, quando não 
se pretende, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma 
histórica de ser do homem”, assim, “se o momento já é o da ação, 

nascimento, no Brasil, remete aos de 1960. Nesse sentido, a entendemos 
como uma alternativa metodológica que busca responder as necessidades 
da formação no curso Escola da Terra e os propósitos epistemológicos da 
Pedagogia crítica, dialógica e problematizadora. Em outras palavras, a 
“alternância pedagógica” estabelece os vínculos entre os saberes discutidos 
e apreendidos no tempo-universidade e a reflexão/produção da prática, 
através da materialização do projeto de intervenção, no tempo-comunidade. 



FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFESSORAS PARA A 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA NA UFRN

Ana Maria Pereira Aires 
Jacyene Melo de Oliveira Araújo

39

esta se fará autêntica práxis se o saber dela resultante se faz 
objeto da reflexão crítica”. 

O tempo-universidade teve seu início no encontro deno-
minado “Seminário Inaugural do Curso de Aperfeiçoamento 
Escola da Terra”, cujo objetivo foi envolver e socializar os 
cursistas mediante a exposição do projeto de formação, feito 
pela coordenação do curso e por meio de mesas de exposições 
e debates sobre questões relacionadas à Educação do Campo e 
a formação docente. 

O Seminário Inaugural contou com a participação dos 
reitores da UFRN e do IFRN, a diretora do Centro de Educação, 
a coordenação do PROFOCO e do COMFOR, além de secretários 
de educação, diretores das escolas do campo e outros convi-
dados. Os pronunciamentos, durante a Cerimônia de Abertura, 
convergiram no sentido da importância da formação e do aper-
feiçoamento das ideias da Educação do Campo e da valorização 
dos professores que atuam nas escolas do campo. 

As mesas de discussão, durante o Seminário Inaugural, 
foram duas. A primeira, intitulada “Educação do Campo: 
concepções, princípios, história”, tratou de iniciar os cursistas 
nas discussões sobre a Educação do Campo, focando na cons-
trução de uma concepção, cujos vínculos de origem estão 
na materialidade das lutas sociais. A outra mesa, intitulada 
“Educação do Campo, Currículo e Diversidade”, problematizou 
o currículo da Educação do Campo, contextualizando-o na 
contemporaneidade, a partir da interculturalidade crítica e, 
no seu âmbito, a construção de uma Pedagogia De-colonial, 
que respeite as diferenças e a diversidade. Neste seminário, 
foram também pensados momentos de convivência e apre-
sentação cultural, formas de integração entre os formadores 
e formadoras e os cursistas.



FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFESSORAS PARA A 
EDUCAÇÃO DO CAMPO E A EXPERIÊNCIA DO CURSO DE 
APERFEIÇOAMENTO ESCOLA DA TERRA NA UFRN

Ana Maria Pereira Aires 
Jacyene Melo de Oliveira Araújo

40

Na sequência, a equipe gestora e os professores/profes-
soras formadoras se reuniram para a avaliação do Seminário 
Inaugural e o primeiro planejamento dos módulos do Eixo 
1. Esse mesmo movimento aconteceu previamente ao Eixo 2 
e ao Eixo 3 do Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra. Os 
objetivos de cada encontro de planejamento foram discutir os 
propósitos da formação e organizar a seleção dos textos a ser 
trabalhados, as ações metodológicas das aulas específicas e os 
temas dos encontros e discussões coletivas em cada Eixo. Esses 
encontros coletivos, a partir da discussão de temas específicos, 
a exemplo de avaliação, arte, educação quilombola, professor 
reflexivo-pesquisador, tinham por objetivo incorporar novos 
conhecimentos, tendo em vista os projetos de intervenção. 

Ainda nesse primeiro encontro de planejamento, acon-
teceu a apresentação das tutoras e tutores, que atuaram no 
Curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra. Os propósitos dessa 
apresentação foram situá-los em relação às atribuições a ser 
desenvolvidas durante o curso, bem como aproximar toda a 
equipe formadora. As atribuições dos tutores e tutoras, além 
do trabalho técnico e pedagógico, também tinham a função 
de acompanhar os cursistas na elaboração do projeto de 
intervenção e na materialização da intervenção, durante o 
tempo-comunidade.

Em relação a estrutura curricular da formação presen-
cial, ou seja, a formação no tempo-universidade, compreendeu 3 
grandes eixos e os seus componentes curriculares, organizados 
em forma de aulas, grupos de estudos e oficinas. O primeiro Eixo 
(Módulo I), denominado “Educação do Campo: sujeitos e escola”, 
foi profícuo e muito bem avaliado pelos cursistas. Sua ementa 
foi proposta em termos de “estudos sobre a Educação do Campo, 
suas especificidades, história, princípios e políticas públicas. 
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Educação do Campo e Agroecologia. Reflexões a respeito de 
propostas curriculares voltadas às escolas do campo” (UFRN/CE, 
2015, p. 6). Os Componentes Curriculares desse primeiro módulo 
foram: Educação do Campo e Movimentos Sociais: concepções, 
princípios, história; Educação do Campo e Agroecologia; 
Sujeitos do Campo: diversidade; A escola do campo: organização 
curricular e interdisciplinaridade; Planejamento da prática 
pedagógica (projeto de intervenção). 

O segundo Eixo (Módulo 2), denominado de “Práticas 
Educativas: saberes e fazeres do campo I”, foi também muito 
bem avaliado pelos cursistas. Sua ementa suscita as “contri-
buições das áreas de Língua Portuguesa, Ciências Sociais e 
Humanas na configuração de práticas pedagógicas vinculadas 
aos princípios da Educação do Campo”. Os Componentes 
Curriculares que compuseram esse segundo módulo foram: 
Letramento e Alfabetização; Ciências Sociais e Humanas 
(História e Geografia); Planejamento da Prática Pedagógica 
(projeto de intervenção). 

O Terceiro Eixo (Módulo 3), denominado de “Práticas 
Educativas: saberes e fazeres do campo II”, teve como ementa 
“contribuições das áreas da Matemática e Ciências da Natureza 
na configuração de práticas pedagógicas vinculadas aos prin-
cípios da Educação do Campo”. Os Componentes Curriculares 
desse módulo foram: Alfabetização Matemática; Ciências da 
Natureza; Planejamento da Prática Pedagógica (projeto de 
intervenção). Esses Momentos presenciais, destinados aos 
Saberes Pedagógico e Específicos foram organizados em forma 
de brochura, contendo textos obrigatórios e complementares, a 
depender da proposta de cada professor/professora formadora.

Em relação aos Momentos Coletivos (palestras, orien-
tações e acompanhamento do Projeto de Intervenção), a 
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organização se deu de forma intercalada com os módulos, 
durante os dias de desenvolvimento curricular de cada Eixo, 
sempre no primeiro e no terceiro dia pela manhã. Esses 
Momentos Coletivos ocorreram com o propósito de discutir os 
temas e saberes não contemplados nos componentes relativos 
a cada módulo, mas avaliados como fundamentais na formação 
e no desenvolvimento do Projeto de Intervenção, durante o 
tempo-comunidade.

No Momento Coletivo do primeiro Eixo, foram desenvol-
vidas palestra e discussão sobre o tema “Políticas de Educação 
do Campo”, com texto previamente distribuído aos cursistas 
e às cursistas. No segundo Momento Coletivo desse primeiro 
Eixo, foram feitas duas exposições: “O Projeto de Intervenção: 
elaboração e efetivação” e “Os fundamentos do professor refle-
xivo-pesquisador”. Os objetivos das palestras foram promover 
conhecimento e motivar a prática investigativa durante o 
desenvolvimento do projeto de intervenção dos professores e 
professoras cursistas. 

Durante o Momento Coletivo do segundo Eixo, aconteceu 
a socialização, pelos professores e professoras cursistas, dos 
Projetos de Intervenção, em suas problematizações inicias. O 
objetivo foi debater os temas e problemas com os professores 
e professoras formadoras e os tutores e tutoras, com vistas 
a qualificação dos projetos. No segundo Momento Coletivo, 
aconteceu a palestra intitulada “A arte-cultura no currículo 
das classes multisseriadas”, com o propósito de compreender 
e construir relações entre as diversas dimensões da arte e a 
cultura campesina. Esta palestra teve ampla participação e foi 
muito bem avaliada por todos e todas cursistas.

Em relação aos Momentos Coletivos do terceiro Eixo, 
o aconteceu mais uma apresentação, pelos professores e 
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professoras cursistas, dos Projetos de Intervenção. O objetivo foi 
de avaliação do desempenho da intervenção, pelos professores 
e professoras formadoras e os tutores e tutoras, no sentido de 
proporcionar a revisão das ações planejadas e materializadas. 
No segundo Momento Coletivo, foi ministrada a palestra sobre 
“A cultura avaliativa na perspectiva da diversidade do campo”, 
objetivando imprimir uma cultura avaliativa nas escolas do 
campo e aproximá-la da perspectiva intercultural crítica.

Durante todo esse processo de formação, através do 
curso de Aperfeiçoamento Escola da Terra, a coordenação 
geral promoveu reuniões de planejamento, de acompa-
nhamento e de avaliação com os professores e professoras 
formadoras, com os tutores e tutoras e com a equipe gestora. 
Também houve preocupações com a avaliação do curso e com 
a formação docente, envolvendo a coordenação do curso e 
as coordenações estadual e municipais, com o propósito de 
pensar os encaminhamentos do Seminário Final Integrador. 
Uma questão importante foi a estruturação e a socialização 
dos resultados dos Projetos de Intervenção, através dos relatos 
reflexivos das experiências e seus impactos para a escola e a 
comunidade, demonstrando envolvimento dos moradores com 
a escola e com a educação dos filhos e filhas.

O Seminário Final Integrador se efetivou conforme o 
planejado. Os Projetos de Intervenção foram socializados pelos 
cursistas e debatido com todos, a coordenação e os professores 
e professoras formadoras. Durante o seminário Final, aconteceu 
a mesa de encerramento do Curso de Aperfeiçoamento Escola 
da Terra, no Centro de Educação da UFRN, que contou com a 
participação de vários representantes de instituições de ensino 
e representante do PROFOCO e COMFOR.
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O encontro de avaliação final com os professores e 
professoras formadoras do curso de aperfeiçoamento Escola 
da Terra foi no Centro de Educação/UFRN, com a finalidade de 
avaliar o Programa Escola da Terra desenvolvido pelo coletivo 
institucional, UFRN/IFRN/SEEC. Nessa reunião, os professores 
e professoras formadoras apresentaram suas considerações 
sobre os relatos dos cursistas expostos durante o Seminário 
Final, dentre os quais, muitos receberam a indicação para 
apresentação em congressos.

Ao final do Seminário, foi aplicado um instrumento de 
avaliação do processo, aos professores e professoras cursistas. 
Os resultados demonstraram como avanços do Curso Escola 
da Terra, a oportunidade para reflexão, aperfeiçoamento e 
inovação da prática pedagógica. Essa reflexão propiciou um 
novo olhar para o processo de ensino-aprendizagem; maior 
interação entre a equipe escolar e a comunidade local; o 
acesso a novos saberes; a interação e troca de experiências 
sobre a multisseriação; a realização de ações para melhorar 
a qualidade de vida do homem do campo, o desenvolvimento 
do sentimento de pertença nos alunos e alunas e a valorização 
da escola do campo nas comunidades, através dos projetos de 
intervenção realizados.

Em relação à organização da formação, os professores e 
professoras cursistas apontaram como avanço a oportunidade 
da formação na mais antiga universidade pública do estado do 
Rio Grande do Norte, a UFRN; a valorização dos professores 
das salas multisseriadas; a parceria institucional entre a 
UFRN, IFRN, UFERSA, EMATER-RN e a SEEC. Consideraram a 
equipe formadora bem preparada, receptiva e interativa; a 
mediação dos tutores e tutoras como facilitadora da formação 
e da intervenção; a metodologia dinâmica e a estrutura física 
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adequada, com destaque para o currículo da formação por 
Eixos Temáticos, contemplando as especificidades dos anos 
iniciais da multisseriação. Quanto à logística, os/as cursistas 
indicaram a existência de custeio da alimentação como um 
dos avanços nessa formação, além do apoio das prefeituras, em 
alguns municípios, em relação ao deslocamento, no que tange 
a ida para a UFRN.

Como desafios a ser vencidos para cursos futuros, os 
professores e professoras cursistas destacaram a falta de apoio 
das prefeituras no descolamento dos tutores e tutoras para as 
escolas mais distantes, impossibilitando o acompanhamento 
dos projetos de intervenção; a conciliação do professor com dois 
vínculos, estado e munícipio, para que estes não tenham prejuízos 
na formação e no desenvolvimento do Projeto de Intervenção; 
a rotatividade dos professores do campo durante a formação; 
a greve dos professores em alguns municípios, prejudicando o 
desenvolvimento dos Projetos de Intervenção e a dificuldade de 
envolver as demais turmas seriadas da escola, cujos professores 
não participaram da formação, durante o desenvolvimento do 
Projeto de Intervenção. Além do fator tempo, o qual foi negativo 
em relação a carga horária total da formação.

Os professores e professoras cursistas assinalaram, como 
novas proposições, a necessidade de mais participação dos 
tutores e tutoras na orientação dos Projetos de Intervenção; a 
garantia da continuidade da política de formação continuada 
para os professores e professoras do campo, por parte do 
governo federal, com o apoio das prefeituras; a oferta de novos 
cursos; a ampliação da carga horária da formação.
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Considerações finais

O curso de aperfeiçoamento Escola da Terra produziu um 
amplo conhecimento sobre a Educação do Campo e a formação 
docente para este nível de ensino. Muitos foram os momentos e 
recursos que nos subsidiaram a exemplo das relações e diálogos 
entre os/as cursistas e a equipe formadora, as discussões ocor-
ridas durante o planejamento, as apresentações dos relatórios 
proveniente dos Projetos de Intervenção, durante o Seminário 
Final do curso e, sobretudo, as avaliações, documento preen-
chido pelos/pelas cursistas, durante cada encontro presencial.

Ainda como fonte importante, tivemos os relatórios 
sínteses elaborados pelos professores e professoras formadores 
durante o desenvolvimento dos componentes curriculares, 
após cada período da formação. Não menos importante, foi a 
produção das tutoras e tutores, também em forma de relatórios, 
referente as reflexões desenvolvidas durante os trabalhos de 
orientação junto aos professores e professoras cursistas e 
durante as visitas in loco, às escolas do campo.

Outra fonte importante que subsidiou essa produção 
foram os relatórios parciais e finais, elaborados pela equipe 
gestora do curso de aperfeiçoamento Escola da Terra e subme-
tido à discussão com os diretores do Centro de Educação, do 
PROFOCO e do COMFOR/UFRN. Esses relatórios também foram 
encaminhados ao Ministério da Educação por exigência dos 
responsáveis em nível federal.

A história da formação de professores e professoras para 
atuação em escolas localizadas em ambiente rural, no Brasil, 
surge efetivamente na década de 1930, de forma precária, tanto 
é, que desse contexto emerge o professor/professora leiga. A 
grande referência para os processos de formação de professores/
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professoras são os centros urbanos com a crescente indus-
trialização, fator considerado como pleno desenvolvimento. 
É da crítica a esse contexto que os anos de 1980 e seguintes, 
tornam-se promissores nos estudos e práticas da formação de 
professores/professoras para as escolas do campo. Uma luta dos 
movimentos sociais e intelectuais, cuja base tem suporte no 
pensamento crítico e emancipador, a partir de discussões sobre 
o que é educar com base nos saberes e da cultura campesina.

O curso de aperfeiçoamento Escola da Terra nasce com 
essa proposta de formação de educadores e educadoras do 
campo e tem por objetivo a melhoria das condições de acesso, 
permanência e aprendizagem dos estudantes do campo e 
quilombolas em suas comunidades, por meio da qualificação 
profissional docente, daqueles que atuam nas turmas multis-
seriadas, dos anos iniciais do ensino fundamental. O propósito 
maior é o fortalecimento das escolas do campo como espaço 
de vivência social e cultural. O desafio é a continuidade dessa 
formação, através dos órgãos de acompanhamento estaduais e 
municipais e do apoio financeiro e material ao desenvolvimento 
das atividades, pelos professores e professoras, em suas escolas e 
comunidades, um investimento necessário para que a formação 
e a prática, na perspectiva do campo, sejam sustentadas.
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Considerações iniciais

O presente texto trata das necessidades formativas dos 
professores das turmas multisseriadas das escolas do campo, 
destacando a importância da ação Escola da Terra para a 
formação continuada desses professores, bem como os desa-
fios e avanços apresentados pelos tutores no processo de 

1 Mestre em Educação pela UFRN; Coordenadora do Núcleo de Educação do 
Campo e Diversidade da SEEC/RN; Supervisora de Curso do Programa Escola 
da Terra/UFRN; Professora da rede pública de ensino estadual. 

2 Especialista em Educação de Jovens e Adultos; Coordenadora Estadual do 
Programa Escola da Terra - SEEC/RN.

3 Mestre em Educação pela UFRN; Tutora Estadual da Escola da Terra - SEEC/RN.
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acompanhamento pedagógico junto aos professores partici-
pantes dessa ação, no estado do Rio Grande do Norte, em 2017.

O Programa Escola da Terra foi instituído pela Portaria 
nº 579, de 2 de julho de 2013, o qual estabelece como objetivo 
a formação continuada dos professores que atuam em turmas 
multisseriadas das escolas do campo, e faz parte das ações 
que integram o Programa Nacional de Educação do Campo 
– PRONACAMPO. Foi implementado em estados brasileiros 
sob a coordenação da Secretaria de Educação Continuada, 
Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI) do Ministério 
da Educação (MEC), em regime de colaboração com estados, 
Distrito Federal, municípios, e universidades públicas federais. 

No Rio Grande do Norte, o Programa Escola da Terra foi 
implementado em 2016, em parceria com a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – UFRN, atendendo a 150 professores. 
Em 2017, tivemos a segunda edição do Programa, atendendo a 
300 professores que atuam em turmas multisseriadas.

As turmas multisseriadas são consideradas um desafio 
para os professores que atuam em escolas do campo. Primeiro 
por não terem formação específica para trabalhar com esse 
tipo de organização; segundo, pela dificuldade na organização 
do processo pedagógico; terceiro, em virtude de o currículo 
ser distanciado da realidade, da cultura, do trabalho e da vida 
do campo e, por último, devido à falta de acompanhamento 
pedagógico por parte das secretarias de educação de modo que, 
por vezes, o professor sente-se sozinho no seu fazer pedagógico. 
Segundo Hage (2010), a solidão do trabalho, o isolamento e o 
pouco preparo para lidar com a heterogeneidade de idades, 
séries, ritmos de aprendizagens entre outras, são problemáticas 
enfrentadas pela unidocência nas turmas multisseriadas. 



AVANÇOS E DESAFIOS VIVENCIADOS PELOS  
PROFESSORES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO 
PROGRAMA ESCOLA DA TERRA: O OLHAR DO TUTOR

Glauciane Pinheiro Andrade 
Maria de Fátima da Costa Saraiva 

Héllen de Lima Silva
55

Considerando esses desafios, a formação continuada do 
professor da multissérie precisa possibilitar reflexões sobre a 
prática, o processo de ensino e aprendizagem, a organização 
do trabalho pedagógico, como também um currículo contex-
tualizado que respeite a coletividade, a identidade cultural 
e a organização social nas comunidades, possibilitando um 
acompanhamento pedagógico mais próximo a esses professores 
por parte das secretarias. 

É nesse contexto que a proposta de formação da Escola da 
Terra foi organizada na metodologia de alternância, com carga 
horária de 180h, divididas em 120h para o tempo-universidade 
e 60h para o tempo escola/comunidade. Nesse processo, o 
acompanhamento pedagógico é realizado por um tutor que 
tem como papel assessorar pedagogicamente os professores no 
desenvolvimento das atividades no tempo escola/comunidade 
proposto pelo Programa. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário compreender o 
trabalho do tutor nesse processo. Partimos, então, da seguinte 
questão: Como os tutores pedagógicos, diante de suas atribui-
ções, observaram e contribuíram para a articulação entre o 
tempo universidade e tempo escola/comunidade vivenciado 
pelo professor?

Com o intuito de compreender o papel do tutor junto ao 
professor, na articulação entre o tempo universidade e o tempo 
escola/comunidade, e até que ponto houve avanços na relação 
teoria e prática do professor para superação desses desafios, 
utilizamos como estratégia metodológica a análise documental, 
mais especificamente os relatórios de acompanhamento 
pedagógico, elaborados pelos tutores da segunda edição do 
Programa no ano de 2017. 
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Nesse sentido, a análise documental assume grande 
importância na contextualização e no conhecimento específico 
de uma determinada realidade da educação. Constitui uma 
técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complemen-
tando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 
aspectos novos de um tema ou problema, utiliza-se de materiais 
que não receberam tratamento analítico. Para Ludke e André 
(1986), são considerados documentos quaisquer materiais 
escritos que possam ser usados como fonte de informação sobre 
o comportamento humano. “[...] busca identificar informações 
factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses de 
interesse” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 38). 

Para realizar essa pesquisa, construímos um instrumento 
de análise dos relatórios que possibilitou entrelaçar as falas 
dos interlocutores em três eixos de reflexão: 1. Relação teoria 
e prática; 2. A participação da escola e da comunidade; 3. 
Aprendizagem dos estudantes. 

Em suma, trazemos, inicialmente, algumas reflexões 
acerca das turmas multisseriadas e da educação do campo 
para compreendermos de onde falam os sujeitos dessa 
pesquisa, bem como a necessidade de formação continuada 
para a melhoria da prática docente, trazendo a Escola da Terra 
como uma das ações importantes para o incentivo ao estudo, 
à pesquisa e a melhoria da aprendizagem dos estudantes. 
Optamos, por fim, por apresentar pequenos fragmentos das 
falas dos tutores que conduzem a uma lógica pautada nas 
inquietações vivenciadas, mas também pautada em nossas 
considerações e análises acerca das falas.
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O desafio dos professores das escolas 
do campo com turmas multisseriadas

Historicamente, a população do campo esteve à margem 
da educação escolar. A democratização da educação, possibili-
tando o acesso à educação a todos, trouxe à tona a discussão 
referente ao tipo de escola construída para atender a demandas 
reduzidas em localidades do meio rural, contexto em que predo-
minam escolas com turmas multisseriadas.

As turmas multisseriadas, como já dito, são um desafio 
às políticas públicas do campo, uma vez que, historicamente, 
foram consideradas como atraso em relação às demais nas redes 
de ensino brasileiras. De fato, entendemos que esse tipo de 
organização escolar decorre, principalmente, da precariedade 
que marca o funcionamento das escolas do campo quanto à 
infraestrutura física, mobiliário inadequado, falta de gestão 
administrativa, pedagógica e financeira, ao lado também da 
ausência de uma política de formação de professores para 
atuarem nessa realidade específica. Para Arroyo (1999), a 
expressão classes ou turmas multisseriadas atribui significado 
negativo se comparada com a visão seriada de escola situada no 
meio urbano. Por vezes, se apresentam como alternativa para 
a escolarização dos estudantes do campo, pois a sua dinâmica 
está associada às características demográficas da zona rural, 
sobretudo quanto à baixa densidade populacional. Esse formato 
organizativo das escolas do campo, entretanto

[...] herdam para si as intenções expressas das políticas 

educacionais de negação da heterogeneidade, seu prin-

cipal fundamento. Todas as iniciativas são no sentido de 

superá-la, como se isso fosse possível. [...] Ainda que haja tal 
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intenção, as classes multisseriadas continuarão existindo, e, 

com elas, o heterogêneo, já que essa é a única forma possível 

dos homens expressarem sua própria existência (PINHO; 

SANTOS, 2005, p. 5).

Para Hage (2005), as escolas do campo com turmas multis-
seriadas poderiam contribuir para a permanência dos sujeitos 
nesses espaços, pois a escolarização é oferecida no lugar em que 
as pessoas vivem, bastando, para isso, superar a precarização 
que as caracteriza. 

No Rio Grande do Norte, existem, segundo o Censo 
Escolar de 2017, 592 escolas do campo com turmas multisse-
riadas, das quais 36 pertencem à rede estadual. Essa é, portanto, 
uma realidade que requer a atenção do poder público, uma 
vez que vários são os desafios encontrados pelos professores 
que atuam nessas escolas, tais como: estudantes de diferentes 
anos; uma diversidade de situações e estágios de aprendizagens 
que requer atendimentos específicos em relação a organização 
curricular; a formação do professor que, por vezes, se sente 
sozinho no seu fazer pedagógico. 

Nesse sentido, há necessidade de construção de uma 
proposta educativa para as escolas do campo com turmas 
multisseriadas e implementação de uma política pública que 
atenda aos desafios dessas turmas, entre esses, a formação dos 
professores que atuam nessa realidade. É fundamental que 
os professores atuantes na realidade da multisseriada desen-
volvam práticas pedagógicas relacionadas ao contexto desses 
estudantes, trazendo para dentro da sala de aula a realidade e 
as particularidades que os estudantes vivem, valorizando sua 
cultura, com base num currículo contextualizado.
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Para que tais práticas sejam efetuadas, ou seja, para que 
a turma multisseriada atenda a esse propósito, é necessário um 
projeto que se articule em seus processos de ensino e aprendi-
zagem, que considere o universo cultural e as formas próprias 
de aprendizagem de seus estudantes, e que reconheça e legitime 
estes saberes construídos a partir de suas experiências vividas. 

Nessa perspectiva, surgem proposições no sentido de 
discutir estratégias de formação continuada de professores/as 
que atuam em turmas multisseriadas em escolas do campo ou 
em comunidades quilombolas como, por exemplo, o Programa 
Escola da Terra, que visa promover o acesso, a permanência e 
a melhoria das condições de aprendizagem, disponibilizando 
apoio às escolas com turmas multisseriadas dos anos iniciais 
do ensino fundamental, tendo como ponto central a formação 
continuada e o assessoramento pedagógico aos professores/as.

A escola da terra como política de 
formação dos professores do campo

A Escola da Terra é uma das ações do Programa Nacional 
de Educação do Campo – PRONACAMPO, que foi instituído pela 
Portaria nº 89, de 01 de fevereiro de 2013, e que consiste em um 
conjunto articulado de ações de apoio aos sistemas de ensino 
para a implementação da política de Educação do Campo, 
conforme disposto no Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 
2010. O PRONACAMPO estrutura-se a partir de quatro eixos: 
Eixo I - Gestão e Práticas Pedagógicas; Eixo II – Formação; Eixo III - 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional e Tecnológica; Eixo 
IV - Infraestrutura Física e Tecnológica. (BRASIL, 2013). 
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O Programa Escola da Terra insere-se no Eixo I e tem 
como componentes: 

I. Formação continuada de professores: tem como objetivo 
fortalecer o desenvolvimento de propostas pedagógicas 
e metodologias adequadas às comunidades atendidas, no 
sentido de elevar o desempenho escolar dos estudantes dos 
anos iniciais do ensino fundamental;

II. Material didático e pedagógico: compostos por jogos, 
mapas, recursos para alfabetização/letramento e mate-
mática, para uso em turmas multisseriadas, objetivando 
contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. 

III. Monitoramento e Avaliação: Conforme a Portaria nº 519, 
de 02/07/2013 que define os objetivos da Escola da Terra, 
o acompanhamento pedagógico será desenvolvido pela 
Coordenação Estadual do Programa e pelos Tutores (asses-
sores pedagógicos) selecionados pelas Secretarias Municipais 
e/ou estaduais de educação. 

IV. Gestão, Controle e Mobilização Social: se constituem em 
arranjo institucional para gestão das ações, articulando a 
Comissão Nacional de Educação do Campo e a Coordenação 
Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, com 
as instâncias colegiadas dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios no acompanhamento e desenvolvimento das 
atividades e ações vinculadas à Escola da Terra. A gestão 
ocorrerá em nível local em parceria com os estados, o Distrito 
Federal e os municípios. (BRASIL, 2013a, p. 4-6)
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A Coordenação Estadual tem como responsabilidade 
sistematizar, acompanhar e orientar a articulação entre a 
proposta de formação da Escola da Terra e a prática operacio-
nalizada pelos tutores nos municípios de sua abrangência e, 
mensalmente, validar os relatórios desses tutores.

Os tutores estaduais e municipais participam da formação 
como cursistas e são os assessores pedagógicos responsáveis 
pelo acompanhamento pedagógico do professor cursista no 
tempo escola-comunidade, assim como pelas orientações para 
articulação entre a proposta pedagógica e a prática operacio-
nalizada pelos docentes.

No Rio Grande do Norte, o programa foi implementado 
em 2016, quando participaram 150 professores dos municípios 
de Macaíba, Extremoz, São Gonçalo do Amarante, São Jose 
de Mipibu, Nísia Floresta (incluindo os professores da rede 
estadual), Bom Jesus, São Tomé, Ielmo Marinho, Ceará-Mirim 
e Touros. Em 2017, o RN foi contemplado com a 2ª edição e parti-
ciparam 300 (trezentos) professores dos municípios de Acari, 
Areia Branca, Baraúna, Caicó, Carnaúbas dos Dantas, Currais 
Novos, Governador Dix-Sept Rosado, Jardim de Piranhas, 
Jucurutu, Mossoró, Parelhas, Serra do Mel, Serra Negra do Norte 
e Upanema. Desde a primeira edição, os municípios priorizados 
foram aqueles com o maior número de turmas multisseriadas 
em escolas do campo e/ou que atuam em escolas situadas em 
comunidades quilombolas. 

A implementação da formação continuada no RN foi 
desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, em parceria com as secretarias municipais e estadual 
de educação, com carga horária de 180 horas, distribuídas em 
120 horas do tempo-universidade, organizados em 3 encontros 
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presenciais e 2 seminários, e 60 horas destinadas às atividades 
(projeto de intervenção) a ser realizadas no tempo-comunidade.

A concepção de formação em tempo-universidade e tempo 
escola/comunidade está associada à Pedagogia da Alternância, 
a qual possibilita aos professores do campo refletir e proble-
matizar, junto com seus estudantes, a realidade onde a escola 
está inserida, incluindo no processo educativo as manifestações 
sociais da comunidade, na perspectiva da educação do campo. 
Caldart (2008) define a pedagogia da alternância como um 
desejo de não cortar as raízes com o campo, pois busca integrar 
escola, família e comunidade. Nesse sentido, as escolas do campo 
contribuem para a formação da consciência crítica a partir do 
trabalho coletivo, num projeto que valorize a escola, que respeite 
as diferenças, a realidade de vida das pessoas e enfrente as ações 
reprodutoras das desigualdades (CALDART, 2003).

Nesse processo educativo, o tutor exerce um papel muito 
importante, pois cabe a este profissional assessorar, acompa-
nhar, orientar, planejar, junto aos professores, as atividades a 
ser desenvolvidas no tempo escola/comunidade.

O olhar dos tutores na escola da terra

Para o desenvolvimento do trabalho de acompanhamento 
e avaliação da ação Escola da Terra, os tutores realizaram 
atividades específicas, tendo como objetivos acompanhar o 
desenvolvimento da prática dos professores junto às turmas, 
a evolução da aprendizagem dos estudantes, o uso dos mate-
riais didáticos, bem como contribuir para o aperfeiçoamento 
das estratégias de ensino articuladas com os conhecimentos 
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adquiridos no tempo-universidade. Como parte também das 
suas atribuições, os tutores produziram relatórios mensais de 
acompanhamento pedagógico referente às escolas de sua tutoria. 

Conhecer o perfil dos tutores envolvidos na segunda 
edição foi essencial para compreensão de suas falas. Todos 
possuem graduação e pós-graduação, alguns com especialização 
específica em educação do campo, mesmo sendo professores, 
atuam como assessores pedagógicos nas Secretarias Municipais 
e Estadual de Educação. Noventa por cento dos tutores já 
possuíam experiências em educação do campo antes do início 
das atividades da ação Escola da Terra. 

Na construção deste estudo, foi fundamental a análise 
dos relatórios dos tutores acerca das etapas de formação e de 
monitoramento que aconteceram no primeiro semestre de 
2017. A partir das análises dos relatórios foram elencados três 
eixos de reflexão: 1. Relação teoria e prática; 2. A participação 
da escola e da comunidade; 3. Aprendizagem dos estudantes. 
Consideramos importantes esses eixos para compreender o 
papel do tutor na articulação entre a formação continuada e a 
prática do professor. Optamos por preservar a identidade dos 
tutores, os quais foram nomeados aqui por letras do alfabeto.

Na relação teoria e prática, primeiro eixo de reflexão, o 
tempo-universidade e o tempo escola/comunidade estão inter-
ligados. Esse eixo estabelece a fundamentação teórica, partindo 
da compreensão dos princípios da Educação do Campo, dos 
sujeitos do campo, da organização curricular e interdisciplinar 
em turmas multisseriadas. O segundo eixo compreende o tempo 
comunidade que proporciona a reflexão e a problematização 
da vida no campo pelos professores junto aos seus estudantes. 

Diante dessas reflexões, destacamos que “todo estudo 
adquirido nas formações da ação Escola da Terra nos leva a 
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defender e a fazer uma proposta educativa específica para as 
escolas do campo, dando segurança a todo trabalho desenvol-
vido nas comunidades” (TUTOR F). Portanto, “a formação é um 
grande incentivo para o professor estudar” (TUTOR G), pois “ a 
maioria dos professores possuem dois vínculos empregatícios” 
(TUTOR J) e passam a maior parte do seu tempo lecionando. 

Ressaltamos que “a seleção dos conteúdos trabalhados 
nos Módulos foi muito boa” (TUTOR J), “não imaginava 
conhecer tanta coisa nova” (TUTOR F). Para o Tutor B, “os 
conteúdos trabalhados nos módulos reinventaram os saberes 
na sala de aula e, principalmente, na comunidade onde a 
escola está inserida, valorizando os sujeitos”. Evidenciamos, 
diante das falas dos tutores, que os estudos vivenciados no 
tempo-universidade contribuíram para uma nova maneira 
dos professores trabalharem os conteúdos em sala de aula, 
tornando-os mais significativos. 

Segundo Gauthier (1998), toda prática deve apoiar-se 
em uma teoria, compreendendo que é importante conhecer 
os saberes teóricos necessários ao ensino, bem como perceber 
que parte desses saberes são gestados na prática de sala de aula. 
Dessa maneira, o professor deve pautar-se numa perspectiva 
reflexiva sobre o processo de ensinar e de aprender que reflita 
numa prática embasada nos diversos saberes necessários à 
tarefa docente, e não isolada no próprio fazer.

A partir dos estudos realizados na Ação Escola da Terra, 
os professores passaram a executar uma prática partindo de 
situações concretas da vida dos estudantes, dialogando com a 
comunidade. Desse modo, “a proposta de formação trazendo 
a Pedagogia de Projetos objetiva contextualizar os conteúdos, 
partindo da realidade dos espaços de cada comunidade envol-
vida” (Tutor H). “Isso tem favorecido uma metodologia reflexiva 
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e significativa que prioriza a aprendizagem dos alunos e seus 
processos” (TUTOR I). O Tutor H reafirma que houve a “melhoria 
nas práticas pedagógicas a partir de uma nova metodologia, 
instigada nessa formação por meio do aprender a fazer fazendo”. 

Estas novas aprendizagens “permitem aos professores e 
professoras sentirem-se parte da escola e do lugar onde traba-
lham, através do conhecimento que adquiriram, a partir do 
mapeamento da comunidade” (TUTOR B).

ajudei-as a formatarem uma supervisão da sua prática, 

fomentando o prazer de saber mais e agir com a confiança 

de resultados positivos. Ansiedade e o desejo de realizar 

objetivos elevam a autoestima, o conhecimento, a afetivi-

dade e sobretudo a determinação de que somos capazes 

sim, de realizar nossos sonhos. Comprovo o que acabo de 

mencionar pelas atitudes plausíveis de professoras e alunos 

da minha tutoria. Tal comportamento muito me alegra, e 

cada vez mais vejo a necessidade de saber mais para fazer os 

meus pares deslancharem rumo ao sucesso. O trabalho está 

valendo a pena, pois vejo professoras se esforçando mais 

(acreditando no seu potencial, como também acreditando 

na capacidade do aluno aprender), procurando aperfeiçoar 

a sua prática (TUTOR G).

Dessa maneira, “as inquietações provocadas pela prática 
resultaram na produção de novos conhecimentos” (TUTOR A), 
bem como “a prática pedagógica é considerada uma grande 
virada na postura dos professores” (TUTOR H), demonstrando 
que houve uma relação dialética entre a relação teoria e prática, 
pois os professores puderam refletir sobre os conteúdos estu-
dados nos módulos e aplicá-los em sua prática, como também se 
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inquietaram com vivências da prática nas escolas, e buscando 
as teorias do tempo-universidade para desenvolver situações 
significativas de aprendizagem para os estudantes. 

Para Freire (2005), o professor precisa ter o entendimento 
da práxis, e integrar sentido às ações pertinentes ao ato da sua 
profissão. Portanto, 

“é importante destacar que o que se tem conquistado até 

agora são reflexos de reuniões com a comunidade, diagnós-

ticos da realidade da comunidade, de estudos e de pesquisas, 

de planejamento e replanejamento, enfim, da ação reflexão 

ação” (TUTOR G).

Quanto à participação da escola e da comunidade, segundo 
eixo de nossas reflexões, os relatórios analisados demonstram 
que houve uma “mudança na postura profissional dos profes-
sores participantes da Ação Escola da Terra a partir de uma 
nova visão sobre a Educação do Campo” (TUTOR C). A prática 
dos professores respaldada na realidade dos alunos deu mais 
sentido ao processo de aprender e de ensinar, pois está vinculada 
a “uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua parti-
cipação, vinculada à sua cultura e às necessidades humanas e 
sociais” (Tutor C). No olhar dos tutores, a relação entre escola e 
comunidade (re)inventou os saberes na sala de aula, a partir da 
valorização dos sujeitos, considerando os conhecimentos desses 
povos, sua cultura e sua história. Dessa maneira, os professores 
passaram a contextualizar os seus planejamentos, dando sentido 
à complexidade das experiências vividas no campo.

Nesse sentido, houve o “apoio às iniciativas da escola pela 
comunidade escolar” (TUTOR H), a partir de um diagnóstico em 
que as comunidades local e escolar discutiram sobre um ponto 
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de desconforto ou problemática existente na comunidade, para 
ser estudado em sala de aula.

A comunidade e a equipe escolar deram as mãos para juntos 

tentarem modificar a realidade. Podemos contemplar o bom 

andamento dos planos elaborados e o desenvolvimento satisfa-

tório das ações nas escolas do campo, deixando os professores 

felizes e empenhados com os conhecimentos adquiridos, além 

da importante troca de experiências com aqueles que são os 

atores da história da comunidade. (TUTOR I)

Portanto, os relatórios dos tutores estão sempre 
imbricados da inter-relação entre a escola e a comunidade, 
destacando, também, o acompanhamento dos pais ou dos 
responsáveis pelos estudantes. “A cada ação desenvolvida 
nos projetos, os pais participaram de oficinas, entrevistas, 
pesquisas de opinião, caminhadas e culminância” (TUTOR D). 
Como reafirma o Tutor B, “com o Escola da Terra, foi possível 
movimentar toda a comunidade, firmar parcerias e trazer os 
pais para a Escola”. 

Esses olhares destacam que houve uma melhoria satis-
fatória no diálogo, no desenvolvimento das atividades em sala 
de aula e, principalmente, na problematização das situações do 
cotidiano, relacionando-as com os conteúdos e a metodologia, 
a fim de dirigi-los à realidade do meio campesino; promovendo 
ações que busquem integrar a escola com a comunidade e a 
participação dos povos do campo no Projeto Político Pedagógico 
de suas escolas (BATISTA; COSTA, 2010).

No que se refere à aprendizagem dos estudantes, terceiro 
eixo de reflexão, destacamos algumas falas dos tutores que 
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evidenciam uma melhoria na forma de avaliar, bem como 
avanços nos conhecimentos dos estudantes:

Houve sim a participação da comunidade, o empenho da 

maioria dos professores e o resultado percebido nas avalia-

ções dos alunos que demonstraram que absorveram parte do 

que foi trabalhado (TUTOR E). 

A aprendizagem cada vez mais se tem tornado importante 

para o aluno, tendo em foco a valorização do seu entorno e 

de suas vivências (TUTOR I).

A aprendizagem foi percebida, pois as atividades eram 

voltadas aos interesses dos sujeitos construindo saberes, 

conhecimentos, valores e culturas (TUTOR A).

Os alunos por sua vez, têm demonstrado mais interesse e têm 

sido partícipes nas aulas, o que têm melhorado (TUTOR G).

Aprendizagens dos alunos nota mil (TUTOR H).

É notório avanços de aprendizagens na leitura e na escrita, 

como também têm apresentado melhorias em todas as áreas 

de conhecimentos (TUTOR J).

Partindo do entendimento dos tutores, percebemos que 
as aulas passaram a ter mais sentido para os estudantes, pois os 
professores consideraram a realidade das comunidades, o que 
proporciona o maior interesse e participação nas atividades. O 
desenvolvimento das ações em sala passou a acontecer a partir da 
problematização da vida na comunidade, instigando o estudante 
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a observar a realidade, decidir o problema de estudo, analisar 
os aspectos necessários sobre o problema, e chegar a uma nova 
aprendizagem. Portanto, Paulo Freire (1979, p. 30) afirma que 
“quando o homem compreende a sua realidade, pode levantar 
hipóteses sobre o desafio desta realidade e procurar soluções”, 
desenvolvendo, assim, aprendizagens mais significativas.

Reflexões finais

Os processos de ressignificação da atividade docente, 
proporcionados pela formação continuada de professores Escola 
da Terra, e a realização de leituras dos relatórios elaborados 
pelos tutores instigaram a seguinte questão de partida: Como 
os tutores pedagógicos, diante de suas atribuições, observaram 
e contribuíram para a articulação entre o tempo-universidade 
e tempo escola/comunidade vivenciado pelo professor? Ao 
participar desse programa, percebemos que a função do tutor, 
como articulador das ações nas escolas, era fundamental para 
o desenvolvimento das atividades em sala pelos professores.

Tratar dessa formação continuada foi um processo 
complexo, pois a concepção da formação Escola da Terra não se 
restringe aos estudos teóricos, nem aos limites das dimensões 
técnicas e organizacionais, mas abrange o cerne da problemá-
tica do ato de ensinar nas turmas multisseriadas, instigando 
o professor cursista, o tutor, os assessores pedagógicos das 
secretarias estaduais e municipais de educação, e os profes-
sores universitários a pensarem em propostas educativas que 
envolvam o estudante, os pais e a comunidade em seu entorno.
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Podemos evidenciar, diante desse estudo, que as expe-
riências vivenciadas pelos tutores e professores têm revelado 
aspectos positivos e alguns desafios para a realização da conexão 
entre o tempo universidade e o tempo escola/comunidade pelos 
professores. Percebemos também, que se torna bastante difícil 
dissociar nos relatórios dos tutores a sua ação, das práticas dos 
professores, uma vez que esse trabalho de acompanhamento 
e observação requer uma vivência aproximada do ambiente 
educacional e das situações concretas da vida nas escolas. 

Destacamos, nas nossas análises, que a maioria dos 
professores não possuía uma formação específica para traba-
lhar com a realidade das turmas multisseriadas e a formação 
Escola da Terra trouxe a oportunidade de novas aprendizagens 
para esses professores, considerando o campo como lugar de 
desenvolvimento onde a educação deve ser pensada desde o seu 
lugar e com a sua participação, vinculada a sua cultura, a sua 
história, a sua economia e às necessidades humanas e sociais 
dos povos que ali vivem.

No que se refere ao tempo-universidade, os relatórios 
mostraram que os professores consideraram os Módulos muito 
bem organizados e com temáticas novas que permitiram a 
reflexão do professor sobre o seu fazer pedagógico. Além disso, 
as formações proporcionaram trocas de conhecimentos produ-
zidos pelos professores de forma particular em cada sala de 
aula, promovendo a socialização tanto no grande grupo como 
em conversas nos corredores da instituição, onde aconteceram 
os encontros do tempo-universidade. 

Em relação à prática, os professores passaram a funda-
mentar-se em situações concretas da vida dos estudantes, 
valorizando seus saberes e sua cultura. Isso auxiliou o 
professor, nos modos de articular as ações dentro das escolas, 
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para conseguir envolver as comunidades onde as suas escolas 
estão inseridas. Outro fator relevante foi o sentimento de 
pertença que passou a ser vivido pelos professores em sua 
prática, pois a maioria, por não residir na comunidade em 
que atua, sentia-se a parte das comunidades. Esse sentimento 
de pertença é imprescindível para a formação da identidade 
docente dos professores do campo. 

A relação entre escola e comunidade (re)inventou os 
saberes na sala de aula, tendo em vista a valorização das pessoas 
que vivem no campo, considerando os conhecimentos desses 
povos, sua cultura e sua história, dessa maneira os professores 
passaram a contextualizar os seus planejamentos e a buscar 
soluções coletivas para problemáticas da comunidade.

Portanto, refletimos que houve a práxis educativa, uma 
vez que os professores estudaram os assuntos dos módulos 
e aplicaram em suas vivências em sala de aula, bem como 
houve o processo inverso em que se inquietaram com a sua 
prática nas escolas e foram em busca das teorias estudadas 
e de pesquisas. Portanto, a formação organizada em tempo-
-universidade e tempo escola/comunidade proporcionou 
a transposição dos saberes teóricos para os saberes a ser 
ensinados na prática, desenvolvendo situações significativas 
de aprendizagem para os estudantes.

Em suma, o monitoramento, como estratégia de articu-
lação e acompanhamento pedagógico, proporcionou aos tutores 
trocar experiências com os professores, incentivar práticas 
que convergem com o que haviam estudado em conjunto nas 
aulas do tempo-universidade, além de poderem pensar em 
propostas de atuação, articulando-se com as comunidades. Esse 
acompanhamento mais próximo mostra, a partir do olhar do 
tutor, que a formação promoveu mudanças nas práticas dos 
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professores, no envolvimento das comunidades nas escolas e 
na aprendizagem dos estudantes. Destacamos também que será 
um grande desafio para os professores repensar as suas práticas 
a partir de um trabalho coletivo de planejar, de procurar solu-
ções em coletividade, de buscar fontes novas de conhecimentos, 
situações didáticas fundamentadas nas vivências e na produção 
de conhecimentos com os alunos. Outro desafio será institucio-
nalizar essas práticas nas escolas do campo.
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ELEMENTOS CONCEITUAIS PARA UM 
PROJETO DE AÇÃO PEDAGÓGICA 
EM ESCOLAS DO CAMPO NUMA 

PERSPECTIVA TERRITORIAL

Alessandro Augusto de Azevêdo - UFRN

O presente artigo integra o conjunto de reflexões em torno 
da experiência de formação continuada, desenvolvida com 
professoras atuantes em escolas do campo na rede pública de 
educação básica do Rio Grande do Norte, no contexto das ativi-
dades proporcionadas pelo Programa Escola da Terra, durante 
todo o ano de 2017.

Aqui, pretendemos fazer uma exposição dos elementos 
conceituais que fundamentaram os projetos de ação pedagógica 
planejados, discutidos e desenvolvidos pelos professores ao 
longo do período em que mantivemos uma relação de aprendi-
zados mútuos, mediados pelo compartilhamento de reflexões, 
certezas e incertezas, em torno da organização do trabalho 
pedagógico nas escolas em que atuavam.

Antes de iniciarmos as atividades, encaminhamos 
por mensagem eletrônica um formulário eletrônico no qual 
buscávamos conhecer aspectos do coletivo de professores com 
os quais iríamos trabalhar. Do conjunto de 309 professores que 
estavam cadastrados para participar do Programa, o formulário 
foi respondido por 215 deles, o que, para nós, foi muito impor-
tante porque correspondia à maioria absoluta dos participantes.
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Desses, cerca de 27,2% residiam nas próprias comunidades 
onde atuavam. Outros 20,5% residiam em localidades que distan-
ciavam em até 10 km da escola em que atuavam. 29% residiam 
a uma distância entre 10 e 30 km da comunidade onde traba-
lhavam. E, por fim, 23,2% residiam há mais de 30 km de distância 
da comunidade onde se localizava a escola onde atuavam.

Tínhamos, portanto, uma realidade que não se diferencia 
de outras realidades em nosso país, em que as escolas do campo 
e os processos pedagógicos ainda são conduzidos por profis-
sionais cujos laços com as comunidades são fragilizados pela 
distância, tornando o fazer escolar e as práticas educativas 
pouco orgânicas à dinâmica real dos estudantes das escolas e, 
mais amplamente, da própria comunidade. Uma questão que 
os movimentos sociais do campo têm trazido à baila, dada a 
convicção de que:

[...] a conformação do sistema de educação com uma rede 

de escolas do campo no campo e com um corpo profissional 

com formação específica exige educadoras e educadores 

do campo no campo. Sabemos que um dos determinantes da 

precariedade da educação do campo é a ausência de um corpo 

de profissionais que vivam junto às comunidades rurais, 

que sejam oriundos dessas comunidades, que tenham como 

herança a cultura e os saberes da diversidade de formas de 

vida no campo. A maioria das educadoras e educadores vai, 

cada dia, da cidade à escola rural e de lá volta a seu lugar, a 

cidade, a sua cultura urbana. Conseqüentemente, nem tem 

suas raízes na cultura do campo, nem cria raízes. (ARROYO, 

2007, p. 169).
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Quanto ao tempo de atuação no magistério em escolas do 
campo, encontramos 8% com menos de um ano de experiência, 
enquanto 32,1% têm de 1 a 5 anos. Outros 13,8% informaram ter 
entre 6 e 10 anos de atuação, enquanto 26,8% informavam ter 
entre 11 e 20 anos de vivência pedagógica como professores em 
escolas do campo. Os 19,2% restantes informaram ter mais de 
20 anos de atuação em escolas do campo. Tínhamos, portanto, 
um coletivo bem diversificado e bem distribuído em termos de 
experiências por tempo de atuação no magistério, em escolas 
do campo. Além disso, a maioria (66,1%), já tinha uma pós-gra-
duação (em geral, cursos de especialização).

Não obstante, sabíamos que estávamos em contato com 
um coletivo cuja familiaridade com a discussão que iríamos 
propor era bastante distante. Concernente ao conhecimento 
das concepções de educação que fundamentavam o Programa 
Escola da Terra, apenas 12,6% responderam positivamente. 
38,6% responderam negativamente e os demais (48,9%) que 
tinham um conhecimento parcial.

Com essas informações, tínhamos em mente que está-
vamos diante de um coletivo de profissionais cujas almas 
haviam sido talhadas em percursos formativos permeados, em 
alguma medida, pela nossa tradição “universalista” e “gene-
ralista”, segundo a qual nossas políticas e práticas devem ser 
válidas para todos, sem distinção. Isto é, uma visão abstrata de 
direitos, de cidadania, de educação e de políticas, e de igualdade, 
que ignora a emergência e os efeitos das diferenças de território 
(campo, por exemplo), etnia, raça, gênero, classe. Assim, seria 
necessário deixar escorrer em nossa experiência de formação 
a percepção de que os processos educativos se constituem no 
conjunto de vivências e experiências que atravessam nossa vida, 
formatando nossas identidades, nossas imersões no cotidiano, 
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nossas respostas e nossas perguntas sobre o que é, o que já foi 
e o que será, sobre o que fomos, o que somos e o que queremos 
ser, individual ou coletivamente.

Por um lado, tratava-se de reconhecer a escola como 
território de luta e a pedagogia como política cultural, tal como 
pensado por Giroux e Simon (2013), para os quais as escolas se 
instituem socialmente como agências capazes de ampliarem 
as capacidades humanas, habilitando-as à intervenção em 
suas próprias trajetórias de formação de subjetividades e de 
exercerem poder em relação às condições ideológicas e mate-
riais de dominação, transformando-as em práticas capazes de 
promoverem o fortalecimento de processos e mecanismos de 
poder social comprometidos com a democracia. Nesse sentido, 
compartilhávamos da perspectiva crítica da pedagogia que 
considera que “as transações simbólicas e materiais do 
cotidiano fornecem a base para se repensar a forma como as 
pessoas dão sentido e substância ética às suas experiências e 
vozes”. (GIROUX; SIMON, 2013, p. 109).

Ao mesmo tempo, fazia-se fundamental entender que os 
processos educativos não tinham (e não têm) apenas a escola 
como espaço à sua materialização, mas 

[...] acontecem fundamentalmente no movimento social, 

nas lutas, no trabalho, na produção, na família, na vivência 

cotidiana. E a escola, que tem a fazer? Interpretar esses 

processos educativos que acontecem fora, fazer uma síntese, 

organizar esses processos educativos em um projeto pedagó-

gico, organizar o conhecimento, socializar o saber e a cultura 

historicamente produzidos, dar instrumentos científico-téc-

nicos para interpretar e intervir na realidade, na produção e 

na sociedade. (ARROYO, 1999, p. 27).
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Tratava-se de se colocar como tarefa pedagógica 
conhecer a realidade que ocorre fora da escola, problemati-
zá-la e colocá-la a serviço das práticas curriculares que seriam 
desenvolvidas na escola, com as turmas multisseriadas. Um 
desafio não apenas para o(a)s professores, mas também para a 
própria equipe de formadores da universidade, na medida em 
que o processo formativo estava dimensionado como instituinte 
de momentos de reflexão sobre a prática docente, assim, como 
cenário de problematizações fundadas na mutualidade refle-
xiva, a partir de uma realidade não totalmente apropriada por 
todos participantes, formadores e cursistas.

Com isso, intentava-se pôr em evidência a estreita relação 
entre o ensino, que se realiza no cotidiano da sala de aula, e 
o movimento de apropriação da realidade, que reverbera na 
elaboração e na organização das práticas curriculares, tal como 
apontam Sacristán e Pérez Gomes (2000, p. 123), para os quais 
“é preciso ver o ensino não na perspectiva de ser atividade 
instrumento para fins e conteúdo pré-especificados antes de 
empreender a ação, mas como prática, na qual esses compo-
nentes do currículo são transformados e o seu significado real 
torna-se concreto para o aluno/a”.

Eixos estruturantes da proposta

Antes de expor os elementos constituintes da proposta 
de formação desenvolvida junto aos professores do campo 
integrantes do Programa, apresentaremos alguns dos seus eixos 
estruturantes, em torno dos quais as atividades desenvolvidas 
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buscaram guardar coerência e estreita ligação. Poderíamos, 
assim, sintetizá-los:

I. O trabalho de (auto)reflexão da (própria) prática docente 
é, antes de tudo, uma tarefa individual, mas que somente 
ganha efetividade quando compartilhada com os pares, num 
processo intencional e sistematizado de reflexão coletiva;

II. A mola propulsora das atividades didático-pedagógicas deve 
ser um (re)conhecimento dos territórios educativos (e seus 
sujeitos constituintes) presentes no entorno da escola, com 
os quais a escola deve construir laços orgânicos;

III. É o contato e imersão dialógica e conflituosa com a 
realidade dos estudantes que possibilita a definição do 
conhecimento válido a ser trabalhado, na medida em que 
ele esteja permeado pelos nossos desejos de apreender, 
reformular, ressignificar ou recodificar seus elementos 
constituintes, permitindo a todos participantes (professores 
e estudantes) termos uma relação não contemplativa, mas 
engajada para com nosso ambiente físico e social;

IV. O processo pedagógico, sua organização e desenvolvimento, 
devem estar orientados pela inserção dos sujeitos estudantes 
na problematização de questões e temáticas que os afetam em 
seu cotidiano, no sentido de que a cognição não se expresse 
apenas em formas de simbolizar o real, mas na capacidade 
de explicar e agir sobre ele.
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O trabalho individual/coletivo de (auto)
reflexão da (própria)prática

Nesse sentido, a formação proposta aos professores 
participantes do Programa Escola da Terra se estruturou, 
primeiramente, na ideia de que o trabalho docente, como ativi-
dade humana que media relações de apropriação, (re)produção 
e socialização de conhecimentos e saberes, entre sujeitos e suas 
múltiplas dimensões do existir, constitui-se na fonte do (re)
pensar-se como profissional.

Nessa perspectiva, o processo de formação é um trabalho 
fundado na (auto)reflexão sistematizada de múltiplos outros 
processos (didáticos, de organização do trabalho pedagógico, de 
mapeamento de particularidades na forma como os sujeitos se 
relacionam com o saber escolar, de reconhecimento dos saberes 
que eles evocam e trazem consigo de outras referências), tal 
como nos sugere Nóvoa (1992, p. 25), para quem 

a formação não se constrói por acumulação (de cursos, conhe-

cimentos ou técnicas) mas, sim, através de um trabalho de 

reflexibilidade crítica sobre as práticas e de reconstrução 

permanente de uma identidade pessoal.

Exatamente pela complexidade de vetores que incidem 
sobre a prática docente e em razão de que ela se realiza como 
componente de uma rede de saberes que os sujeitos tecem para si, 
e parte do trabalho educativo mais amplo realizado pela escola e 
seus outros profissionais, é que o processo reflexivo é uma tarefa 
não apenas individual, mas fundamentalmente coletiva. 

E, aqui, temos uma segunda ideia estruturante do 
projeto de formação que é a de que a mola propulsora para 
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um efetivo aprofundamento reflexivo da própria prática 
docente encontra-se no compartilhamento de experiências, 
na partilha dos saberes que a sensibilidade e a construção de 
uma visão própria das vivências formatam. Nesse sentido, nos 
diz Abramowicz (2001, p. 140) que 

Só é possível refletir sobre a prática docente e debatê-la, no 

coletivo, por meio da partilha de saberes. É em comunhão 

com outros seres humanos, professores, que nós nos desen-

volvemos e nos formamos, fazendo-nos e refazendo-nos. [...] 

O professor se constrói em um processo coletivo, educando-se 

com os parceiros de atividade docente no seu espaço de 

trabalho, na interação com os outros. No coletivo se desen-

volvem vínculos de confiança e solidariedade, contribuindo 

para um clima de convívio rico e estimulador. Valoriza-se, 

assim, a experiência de cada professor, resgatando a sua 

identidade pessoal e profissional, permitindo a construção 

coletiva dos saberes.

O processo de formação assim pensado consideraria a 
atividade reflexiva como momento de encontro pessoal consigo 
mesmo, mediado pelas práticas até então desenvolvidas, pelas 
suas representações, conhecimentos, saberes e competências 
que plasmaram seu fazer docente e que o acompanham indefi-
nidamente. Nesse encontro, a dimensão técnica de suas práticas 
estaria presente, mas como componente da experiência, vista 
como processo mais abrangente, a quem a técnica se subordina, 
e cuja importância no contexto reflexivo está em sua maior ou 
menor imersão na vida dos seus destinatários: o(a)s estudantes 
e a comunidade onde vivem.
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Mas, para efeito da efetividade do processo reflexivo, 
haveria de existir o momento do encontro consigo, mas 
enquanto coletivo, isto é, conceber a própria prática e as dos 
outros colegas como matéria prima de um debruçamento ao 
mesmo tempo pessoal e coletivo, cujo pensar-se se institui como 
rotina vital de um projeto pedagógico que ultrapassa a si mesmo 
individualmente. A formação, aqui, estava concebida como

[...] um processo que pressupõe crescimento e desenvol-

vimento pessoal e cultural, não na perspectiva de uma 

construção apenas técnica, mas sim de desenvolvimento 

reflexivo, uma vez que o sujeito tem de contribuir com o 

processo de sua própria formação com base em conheci-

mentos, representações e competências que já possui. [...] 

[Trata-se da] capacidade de transformar em experiência signi-

ficativa os acontecimentos cotidianos vividos, no horizonte de 

um projeto pessoal e coletivo. (ALMEIDA, 2006, p. 178).

Essa compreensão do processo estava na base do desejo 
de que os nossos colegas professores das escolas do campo 
pudessem empreender uma redefinição de seu próprio percurso 
formativo e profissional, estabelecendo paulatinamente pontos 
de ruptura com a cultura do isolamento profissional, na medida 
em que vivenciassem momentos de discussões coletivas em 
torno de trabalhos em projetos conjuntos.

Com isso, o processo formativo também colocava em 
pauta a importância dos próprios saberes e conhecimentos dos 
professores, contrariamente a determinadas visões circulantes 
no meio pedagógico de que os “saberes da prática” teriam um 
caráter “menor”, como nos alerta, mais uma vez, Almeida (2006, 
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p. 184), quando aponta a importância da categoria “saberes 
docentes”, a qual, segundo ela, 

tem permitido questionar a visão de que os professores 

mantém uma relação com os saberes que se reduz à função 

de transmissão dos conhecimentos já constituídos, ou que 

os saberes da prática constituem uma instância de conheci-

mentos inferiores.

Trata-se, pelo contrário, de se estar atento a uma “episte-
mologia da prática” na qual se coloca o processo reflexivo numa 
escala ampliada, para além dos contextos da aula e da escola, 
dando um significado político à atividade docente, tendo como 
horizonte o conceito de professor coo intelectual crítico, como 
formulado por Contreras (2002), mas também por Giroux (1997, 
p. 29), para quem:

[...] os professores enquanto intelectuais precisarão reconsi-

derar e, possivelmente, transformar a natureza fundamental 

das condições em que trabalham. Isto é, os professores devem 

ser capazes de moldar os modos nos quais o tempo, espaço, 

atividade e conhecimento organizam o cotidiano nas escolas. 

Mais especificamente, a fim de atuarem como intelectuais, os 

professores devem criar a ideologia e condições estruturais 

necessárias para escreverem, pesquisarem e trabalharem 

uns com os outros na produção de currículos e repartição 

do poder. Em última análise, os professores precisam desen-

volver um discurso e conjunto de suposições que lhes permita 

atuarem mais especificamente como intelectuais transforma-

dores. Enquanto intelectuais, combinarão reflexão e ação no 

interesse de fortalecerem os estudantes com as habilidades 



ELEMENTOS CONCEITUAIS PARA UM PROJETO 
DE AÇÃO PEDAGÓGICA EM ESCOLAS DO CAMPO 
NUMA PERSPECTIVA TERRITORIAL

Alessandro Augusto de Azevêdo
86

e conhecimento necessários para abordarem as injustiças e 

de serem atuantes críticos comprometidos com o desenvolvi-

mento de um mundo livre da opressão e exploração.

Seguindo essas pegadas, ao formularmos o projeto 
formativo a ser implementado no Programa Escola da Terra, 
tínhamos a clareza de que

[...] um movimento de tal envergadura, que propõe uma 

reconfiguração da formação e da identidade do professor, 

não se estabelece ou se desenvolve espontaneamente. 

Requer, portanto, uma intenção metodológica coerente com 

seus objetivos. Trabalhar na perspectiva da formação de 

professores centrada na práxis educativa demanda estraté-

gias metodológicas voltadas para os saberes docentes nela 

produzidos e os quais considerem os professores sujeitos 

ativos desse processo. (ALMEIDA, 2006, p. 184).

O território como ponto de partida

A proposta de formação apresentada à(ao)s professo-
ra(e)s direcionou-se no sentido de que cada um deles pudesse 
desenvolver um projeto didático-pedagógico que dialogasse 
com problemáticas vivenciadas pelos sujeitos das comunidades 
onde estavam trabalhando, de modo  que as atividades e ações 
pedagógicas pudessem se constituir e se instituir como fatores 
capazes de envolver as crianças e adolescentes, matriculadas em 
turmas multisseriadas, na reflexão acerca das problemáticas 
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escolhidas. Para a execução do trabalho, cada profissional 
poderia juntar-se a outro(a) colega ou mesmo articular-se com 
toda a equipe pedagógica da escola onde trabalhava. 

Desde esse mote, a primeira atividade desenvolvida 
implicou cada um(a) dela(e)s, inclusive a(o)s coordenadora(e)s 
pedagógicos a exercitarem o que denominamos de cartografia 
dos territórios educativos existentes no entorno da escola, ou 
seja, um trabalho de (re)conhecimento de espaços e sujeitos 
presentes e relevantes no cotidiano dos sujeitos, os quais pode-
riam compor e se somar às atividades pedagógicas, na medida 
em que se associassem à problemática escolhida como pergunta 
motriz do projeto pedagógico a ser desenvolvido.

A inserção da categoria “território” no contexto da 
discussão sobre o projeto de ação pedagógica que seria imple-
mentado, representava o reconhecimento de que a escola 
não poderia se colocar à parte da dinâmica da vida real que 
atravessava a vida das pessoas da comunidade, mas integrar-se 
a essa dinâmica, estar comprometida e solidária à luta cotidiana 
daquelas populações em conquistar direitos e condições de 
reprodução da própria existência que dignificam a vivência 
no contexto do campo.

Retomávamos as ideias de Santos e Becker (2007, p. 14), 
para quem o território não é uma abstração, mas o espaço apro-
priado e transformado pela atividade dos humanos, isto é, não 
haveria um território “em si”, mas um “território usado”, que é 

o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de 

pertencer àquilo que nos pertence. O território é o funda-

mento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais 

e espirituais e do exercício da vida.
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De modo que, para além de sua dimensão físico-espa-
cial, quando nos referimos a um território, nos despejamos ao 
encontro de um amplo feixe de relações sociais (econômicas, 
culturais, políticas), mas também das formas e conteúdo como 
essas relações são representadas no cotidiano dos sujeitos. Temos, 
assim, que o território tem seus limites definidos na concretude 
histórica dos movimentos que as pessoas e grupos sociais 
realizam a partir de suas representações e de suas relações. 

Nele, imprimimos nossas identidades e história, nossos 
sonhos e nossas escolhas, mediatizados pelo mundo, tecemos 
nossas trajetórias, construímos nossas subjetividades, imersos 
em um conjunto complexo, indissociável, solidário e contraditório 
de sistemas de objetos simbólicos e materiais, de ações e reações. 
Ou seja, o território é produção sócio-histórica intencional de um 
ou mais grupos sociais sobre um determinado espaço.

Como indica Fernandes (2006), as relações sociais 
(educação, cultura, produção, trabalho, infraestrutura, orga-
nização política, mercado, etc.) são dimensões do território, 
concomitantemente interativas e completivas, e materializam 
o território conforme as opções imprimidas pelos sujeitos, 
organizados por meio de suas relações de classe.

Isso que explica que, no campo, os territórios do campe-
sinato e do agronegócio se organizam de formas distintas, 
conforme seus respectivos modelos de produção, como exem-
plifica Fernandes (2006, p. 29):

enquanto o agronegócio organiza o seu território para a 

produção de mercadorias, dando ênfase a essa dimensão 

territorial, o campesinato organiza o seu território para 

realização de sua existência, necessitando desenvolver 

todas as dimensões territoriais. Esta diferença se expressa 
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na paisagem e pode ser observada nas diferentes formas de 

organizações de seus territórios. A paisagem do território do 

agronegócio é homogênea, enquanto a paisagem do território 

camponês é heterogênea

Como ação intencional, o processo de territorialização 
traz consigo uma dimensão pedagógica, na medida em que 
os grupos sociais intervêm sobre o espaço, numa relação de 
conhecimento sobre ele, apropriando-se de seus mistérios 
e potencialidades, capazes de possibilitarem a reprodução 
da existência dos humanos que nele vivem. O sentido que se 
atribui a esse amplo processo supõe e se materializa como um 
projeto educativo, permeando as ações que intentam dar um 
determinado espaço um determinado desenho, porque supõe 
que as pessoas que nele vivem reproduzirão sua existência sob 
as condições impressas nesse território.

Quando a instituição escolar reconhece e assume a 
dimensão territorial no seu trabalho pedagógico, implica 
associar seu projeto educativo às vivências, tramas e dramas 
das pessoas do lugar. Por isso, ao mesmo tempo, a coloca ante o 
desafio de se pensar como instituição que pode (ou não) parti-
cipar de processos de mudanças no território, isto é, a impele 
a um posicionamento político, ampliando as oportunidades e 
esferas das ações educativas para todas as idades, articulando, 
entes e setores – educação, saúde, cultura, assistência social – em 
favor dos processos de desenvolvimento local e dos indivíduos.

Essa dimensão política, intrínseca ao ato pedagógico, 
se amplifica ao se tratar do trabalho educativo que se realiza 
em comunidades rurais, em face das condições precárias e 
precarizadas nas quais as vivências se estabelecem como fruto 
da hegemonia de uma visão urbanocêntrica sobre as políticas 
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públicas, pelas quais se prioriza o atendimento das demandas 
de direitos sociais básicos à população citadina, em detrimento 
da população do campo.

A escola como um dos territórios 
educativos da comunidade

Se o território pode ser definido como o conjunto de usos 
que fazemos de um determinado espaço, há de se perceber que 
há espaços sobre os quais podemos imprimir-lhes um sentido 
educativo, tornando-os, portanto, “territórios educativos”, ou 
seja, pensados, intencionalmente, para que se articulem às 
estratégias e à organização do trabalho pedagógico desenvol-
vido pela instituição escolar em uma dada comunidade.

Nesse sentido, podemos definir um território educativo 
como aquele em que se desenvolve um projeto educativo cujo 
conteúdo é resultado de uma construção coletiva envolvendo 
equipe da escola e a comunidade. Trata-se, portanto, de um 
movimento intencional da escola no sentido de reconhecer 
e transformar um determinado território em ambiente de 
pesquisa, de práticas curriculares, de estudos e intervenção, com 
vistas a implicar-se nas problemáticas que afetam a comunidade.

Com isso, a escola protagoniza, por um lado, a assunção 
de uma perspectiva que questiona uma dimensão da cultura 
pedagógica hegemônica que pensa o edifício escolar como único 
espaço de aprendizagem. Ao fazê-lo, aponta a possibilidade 
de diversificar os espaços de aprendizagem, potencializando 
a ação educativa da escola (especialmente quando pensamos 
nas condições precárias de muitas de nossas escolas públicas), 
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e possibilita o estabelecimento de relações horizontais com 
outros sujeitos educadores presentes ou atuantes na comuni-
dade, lideranças, profissionais, agentes culturais e os próprios 
pais das crianças, adolescentes e jovens que usufruem dos 
serviços educacionais.

Há, ainda, uma possibilidade que se abre quando esse 
movimento de territorialização se processa em rede, isto é, 
numa interlocução institucional entre a escola e outros atores 
institucionais com atuação em setores como o desenvolvimento 
social, a saúde, a cultura, o lazer, a organização comunitária, 
os quais protagonizam o envolvimento das crianças, adoles-
centes, jovens, adultos e idosos da comunidade, em atividades 
diversas, as quais, tradicionalmente, não são consideradas em 
suas dimensões pedagógicas.

São nesses ambientes fora da escola que se materia-
lizam as questões sociais, políticas, econômicas e culturais 
do território. Neles se gestam o conjunto de significados que 
a comunidade gesta sobre si e sobre o mundo, suas formas de 
subjetivação e de entendimento do mundo e de compreender-se 
nele, que se organizam e se efetivam nas experiências vividas 
pelas pessoas ali onde vivem.

Estamos, portanto, falando de um currículo que se 
conforma fora da escola e que exerce papel fundamental na 
construção das identidades e dos saberes e conhecimentos que 
os estudantes vivenciam em seus respectivos percursos forma-
tivos, inclusive os que eles realizam nas instituições escolares. A 
imersão dos sujeitos nesses ambientes (com ou sem articulação 
com o currículo escolar oficial) conformam suas práticas, rela-
ções, experiências e materialidades as quais, em articulações 
intrínsecas, produzem uma determinada forma dos sujeitos 
entenderem a cultura e de se entenderem como parte dela.
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Trata-se de reconhecer que os saberes e os conheci-
mentos que os sujeitos incorporam são estruturados em redes 
cuja tessitura pressupõe a heterogeneidade não apenas de 
conteúdo, mas de experiências que lhes dão base, ao longo da 
vida. Segundo Oliveira e Sgarbi (2008, p. 76), é essa noção – de 
tessitura do conhecimento em redes –

[...] que permite considerar os múltiplos saberes, valores 

e crenças, as múltiplas interações sociais entre os sujeitos 

dessas redes com suas diferentes experiências, bem como as 

emoções e os valores que estes mobilizam e outras dimensões 

das suas existências no estudo dos processos reais de criação 

de conhecimentos.

Os territórios se constituem nas 
redes e vivências cotidianas

Aprofundando a perspectiva apontada a partir das 
ideias de Santos (2007), do território como espaço apropriado 
e transformado pela atividade concreta dos humanos, pela 
qual se conformam o sentimento de pertencimento ao lugar, 
concebemos o cotidiano como dimensão fundamental da 
materialidade das vivências dos sujeitos em seus processos de 
territorialização, dentro de um determinado espaçotempo.

A imersão no cotidiano da comunidade como movimento 
de construção do currículo e base das práticas curriculares, 
implica um mergulho no conjunto complexo e multifacetado de 
dimensões que agem sobre nosso viver e se colocam à disposição 
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de nossas idiossincrasias individuais e coletivas, cuja aparente 
“pequenez” e “fragmentação” esconde a densa conjugação de 
processos e estruturas. Como nos indica Ferraço (2008, p. 103-104)

Buscar entender, de maneira diferente do aprendido, as 

atividades do cotidiano escolar ou do cotidiano comum, exige 

que estejamos dispostos a ver além daquilo que os outros 

já viram e muito mais: que sejamos capazes de mergulhar 

inteiramente em outra realidade buscando referências de 

sons, sendo capazes de engolir sentindo variedades de gostos, 

caminhar tocando coisas e pessoas e se deixando tocar por 

elas, cheirando os cheiros que a realidade vai colocando a 

cada ponto do caminho diário.

Esse tipo de conduta político-epistemológica e metodoló-
gica aponta para a superação do “esquecimento”, ou tratamento 
meramente “ilustrativo”, do lugar/território onde se vive, no 
contexto dos processos do aprender, reconhecendo-o como 
elemento estratégico da organização do trabalho pedagógico, 
pela qual se propicia o contato e a compreensão de sua complexi-
dade, das redes de saberes, poderes e fazeres que nele se tecem e 
que o habitam, e das possibilidades de novas tessituras a partir 
da conflituosidade do já existente. Isso porque, o estudo da vida 
cotidiana nos revela “o lugar dos conflitos entre o racional e o 
irracional na nossa sociedade e nossa época. Determina assim o 
lugar em que se formulam os problemas concretos da produção 
em sentido amplo: a maneira como é produzida a existência 
social dos seres humanos” (LEFEBVRE, 1991, p. 30).

Por outro lado, indica um compromisso com a construção 
de processos pedagógicos nos quais a cognição não se reduz a 
uma apropriação meramente simbólica ou alegórica da realidade 
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vivida, mas implica problematização das múltiplas dimensões 
concretas do real em sua dramaticidade e a captura dos fenô-
menos a partir do exercício da indagação e descrição dos seus 
elementos manifestos e latentes. 

Tem a ver, portanto, com a perspectiva de que a ação peda-
gógica, ao invés de estimular um abstrato sujeito cognoscente, 
uma mente pensante que apenas examina a realidade de forma 
especulativa, vislumbre como seu horizonte a formação de

[...] um ser que age objetiva e praticamente, de um indivíduo 

histórico que exerce a sua atividade prática no trato com a 

natureza e com os outros homens, tendo em vista a consecução 

dos próprios fins e interesses, dentro de um determinado 

conjunto de relações sociais. (KOSIK, 1976, p. 9-10).

E uma ação pedagógica carregada desse compromisso 
jamais poderia se materializar como exercício especulativo da 
consciência e da cognição, mas como atividade, isto é, um movi-
mento de imersão no mundo em que se interpõe as apreensões 
prévias a respeito dele com outros caminhos e mecanismos de 
apreensão que possibilitem reformulações, ressignificações e 
recodificações, pelos sujeitos.

Como nos informa Wachowicz (2001, p. 44)

[...] aquilo que se convencionou chamar de cognição, como 

possibilidade de expressar em símbolos os conteúdos 

mentais aprendidos, não termina após formada a abstração. 

Incorporando as operações mentais realizadas, a cognição se 

realiza quando supera o isolamento em que se definem conceitos, 

pondo-os em relação uns com os outros, de modo a comporem 

uma estrutura teórica, esta sim explicativa da realidade.
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Assim, a escola que pensa suas práticas curriculares como 
imersas e comprometidas no território, compreendido em sua 
multidimensionalidade, e nos sujeitos que cotidianamente o 
conformam, não deve pensar suas atividades como processos de 
apreensão da realidade como abstração, mas como processos de 
transformação do abstrato conhecido em um concreto pensado, 
que se traduz em saber, em produto da cognição.

Algumas questões (in)conclusivas

Com as indicações acima, buscamos constituir os 
elementos fundamentais da nossa proposta formativa, agre-
gando, de forma sintética e em caráter embrionário, referências 
teóricas que se punham como luas cheias em noites de imersão 
em densos matagais, como os que circundam as comunidades 
rurais onde as nossas escolas do campo se erguem.

A sua tessitura esteve orientada pelo desejo de que 
o processo formativo fosse vivido não como momento de 
apreensão de certezas construídas em um ambiente (o espaço 
acadêmico) tido como superior e exterior ao fazer cotidiano 
dos próprios colegas professores, muito menos como todo 
articulado de atividades sequenciais de produção de fórmulas 
e metodologias dotadas da capacidade “mágica” de gerar 
processos didático-pedagógicos “exitosos”.

Nele, o chamado ao protagonismo pedagógico por parte 
dos professores direcionava-se no sentido de se construir uma 
atitude individual e coletivamente reflexiva, movida pelo que 
Freire (1996) denominava de curiosidade como inquietação 
indagadora, de pergunta e impaciência para com o mundo 
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e desvelamento de seus mistérios. Isso, tanto no que tange 
sua própria formação como profissional – mediado pelo jogo 
dialético do fazer e do pensar sobre o fazer – como também, na 
condução do processo pedagógico que ele assume no diálogo 
que estabelece com seus/suas estudantes, evidenciando a inti-
midade entre os saberes curriculares e as experiências sociais 
que eles vivenciam.

O caminho seguido buscou contribuir para o estabeleci-
mento de laços entre os professores e a comunidade, mediados 
não por um compromisso abstrato com as comunidades, mas 
pela investigação de questões e problemáticas atinentes ao coti-
diano vivido pelas pessoas. Esse compromisso com a imersão 
crítica nos contextos das vivências cotidianas dos sujeitos da 
comunidade, respondia, também, à convicção da plasticidade 
que o processo pedagógico empreendido pela escola pode ter, 
constituindo redes de saberes e conhecimentos, alimentando-se 
dos dramas sociais que ocupam o cotidiano das pessoas da 
comunidade que acolhe a escola, e se posicionando em favor 
delas, como agência de conhecimento.

Por sua vez, o projeto educativo não poderia ser algo 
pensado por outros sujeitos que não aqueles que estão na escola 
em conjunto com as pessoas que estão imersas na dinâmica 
concreta de gestão e construção territorial da comunidade. 
Também sua condução não poderia se dar sem a tematização 
investigativa, a inquieta e curiosa busca, na leitura da realidade 
circundante, das temáticas que condensam as dramaticidades 
inscritas na condição complexa de se viver em uma comuni-
dade rural no interior de um estado nordestino. Com isso, 
pensamos, tínhamos uma síntese de nosso compromisso com 
a Educação do Campo.
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Escrever é meditar
Todo dia o dia inteiro

Fazer o vento uma estrada
E do luar um candeeiro
Pra ver o rosto de Deus
Por detrás do nevoeiro.

Cordelista Antônio Francisco

Introdução

O presente artigo pretende contribuir para reflexão e apro-
fundamento de questões que envolvem a relação educação e 
linguagem e mais pontualmente, as práticas de leitura e escrita 
em Escolas do Campo a partir do trabalho desenvolvido junto 
a professoras e professores de salas multisseriadas de escolas 
de municípios do Rio Grande do Norte, que participaram da 
segunda edição do Curso Escola da Terra (SECADI/MEC) no 
ano de 2017. O trabalho de formação se pautou em encontros 
presenciais (tempo universidade) e atividades em campo (tempo 
comunidade), todas acompanhadas diretamente por tutores e 
desenvolvidas por professores das universidades envolvidas, 
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sob a coordenação geral do Programa de Formação Continuada 
(PROFOCO) do Centro de Educação da UFRN. 

A partir de uma concepção mais coletiva de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação das atividades desenvolvidas, o 
Curso Escola da Terra trouxe para o centro das discussões de 
todas as áreas envolvidas princípios que orientam a Educação do 
Campo, mais do que uma modalidade de educação, um projeto 
que articula, campo, educação e política pública (CALDART, 
2009). O eixo temático Letramento e Alfabetização, foco deste 
texto, é afetado diretamente por essa relação que está na base 
da Educação do Campo, o que será apresentado e discutido neste 
texto a partir de três dimensões que foram alvo de debates 
durante os encontros presenciais de formação. São elas: (a) 
práticas de leitura, de escrita e de produção cultural oral no 
meio rural; (b) relação oralidade-escrita e preconceito linguístico 
no trabalho com o ensino de Língua Portuguesa nas Escolas do 
Campo e c) alfabetização e letramento em classes multisseriadas.

A formação na composição do curso, com suas possibi-
lidades e limites, se pautou na construção de um espaço de 
interação com e entre os professores participantes de modo 
a valorizar e explorar as experiências e reflexões do grupo. 
As discussões que envolveram cada uma das dimensões foram 
tratadas no contexto de questões mais próprias da Educação do 
Campo e mais pontualmente da Escola do Campo “como escolas 
que ajudem neste processo mais amplo de humanização, e de 
reafirmação dos povos do campo como sujeitos de seu próprio 
destino, de sua própria história” (CALDART, 2003, p. 61).

A Educação do Campo pode ser entendida como resultado 
de uma articulação nacional fortalecida, ao final da década de 
1990, com as lutas dos trabalhadores e movimentos sociais e 
sindicais do campo pelo direito à educação, materializando 
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a disputa pela formulação de políticas públicas de educação 
no interior da política nacional brasileira que atendessem 
aos interesses das classes trabalhadoras do campo (CALDART, 
2009). Dentre as várias bandeiras de luta do que inicialmente foi 
denominado de Movimento por uma Educação Básica do Campo 
(ARROYO; FERNANDES, 1999), situa-se a luta pelo direito à Escola 
do Campo (CALDART, 2004; ARROYO; CALDART; MOLINA, 2008).

Arroyo (2004), ao tratar da questão da escola e da estrutura 
escolar capaz de assegurar os princípios norteadores da Educação 
do Campo, apresenta críticas à escola e às estruturas pedagó-
gicas que têm prevalecido no meio urbano e que são seletivas e 
excludentes. Para ele, a estrutura necessária é aquela que tem a 
mesma lógica do movimento social, seja inclusiva, democrática, 
que promova a igualdade, trate com respeito e dignidade as 
crianças, jovens e adultos do campo. Algumas dessas questões 
estão enfrentadas nas Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo (CNE/CEB, 2002), documento ainda 
pouco conhecido pelas secretarias municipais de educação e por 
professores e responsáveis pelas crianças, adolescentes e jovens, 
o que configura, efetivamente, um grande desafio. 

No processo de construção da Escola do Campo estão situ-

ados alguns princípios que se tensionam e contrapõem aos 

princípios que orientam historicamente o projeto/processo 

fundante da escola enquanto uma instituição fundamental 

para o processo civilizatório. Ao assumir a diversidade de 

saberes populares e socioculturais como constitutivos do 

currículo escolar da Escola do Campo, precisamos considerar 

saberes que foram desvalorizados ao longo da construção da 

escola e destacamos a importância de se aprender com os 

movimentos sociais (COSTA et al. 2015, p. 319).
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Portanto, não há como discutir alfabetização e letra-
mento com professores e professoras de Escolas do Campo sem 
enfrentar a relação linguagem, escrita e poder (GNERRE, 1987) 
de modo a minimamente construir um olhar e uma escuta que 
avance no sentido de se reconhecer a produção linguística e 
cultural que compõe os muitos mundos rurais desse país, neste 
caso, mais específico, crianças, meninos e meninas, jovens, 
homens e mulheres, idosos que vivem, boa parte, nos sertões 
do estado do Rio Grande do Norte. Assim, algumas questões 
se fizeram presentes ao longo do trabalho desenvolvido e de 
alguma forma serão tratadas neste texto. Quais as práticas de 
leitura, escrita e oralidade que se fazem presentes nos territó-
rios educativos? Como criar situações de interação com o texto 
que sejam significativas para crianças em processo de alfabe-
tização nas classes multisseriadas da Escola do Campo? Como 
o processo de alfabetização dos meninos e meninas expressa 
princípios da Educação do Campo? Com essas questões de fundo, 
este texto se organiza em dois itens: (i) práticas de leitura e de 
escrita nos territórios do campo e (ii) relação alfabetização e 
letramento em classes multisseriadas.

Práticas de leitura e de escrita 
nos territórios do campo

Trabalhamos com o pressuposto de que leitura e escrita 
são práticas sociais, portanto, elas não podem ser pensadas 
como categorias isoladas da produção da vida em todas as 
suas esferas. Assim, a questão quais as práticas de leitura, escrita 
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e oralidade que se fazem presentes nos Territórios da Educação do 
Campo1, partilhada com o grupo de professoras/es, pretendeu 
colocar em evidência as concepções que orientam o nosso 
olhar sobre as crianças da Escola do Campo. Trata-se aqui de 
explicitar que há práticas de leitura, de escrita e de produção 
cultural oral desses territórios e que essas crianças participam 
de muitas delas, diretamente ou como observadoras. 

Esse olhar também rompe com um preconceito ainda 
presente que (des)qualifica o homem do meio rural como jeca 
tatu. Embora este imaginário já não tenha tanta força, ele 
ainda se manifesta quando questionamos se as crianças dos 
anos iniciais do ensino fundamental teriam algum tipo de 
acompanhamento escolar em casa, pois grande parte de seus 
pais são analfabetos; quando não conseguimos identificar nem 
descrever eventos de leitura e de escrita que ocorrem nesses 
espaços rurais; quando vemos a escola como uma instituição 
isolada que não interage com o território onde está inserida; 
quando esquivamos de reconhecer o quanto igrejas, sindi-
catos, movimentos sociais, dentre outros, também produzem, 
controlam e disseminam práticas de leitura e escrita próprias. 
Enfim, quando reproduzimos uma visão de que o espaço urbano 
é desenvolvido e impõe-se como o lugar ao qual devemos chegar 
ou pelo menos reproduzi-lo como ideal, e negamos que há uma 

1 “Os Territórios da Educação do Campo nos desafiam para construirmos as 
condições educacionais em que a família, a terra, o alimento, a comunidade, 
a escola, o movimento, as pessoas, o trabalho está acima da mercadoria. A 
mercadoria não vem em primeiro lugar, como no território de uma educação 
capitalizada. O espaço da vida é que nos move à solidariedade, às parcerias, 
ao companheirismo, ao comunitário e ao cooperativismo. A mercadoria será 
produto dessas relações, mas jamais será prodtuora de relações sociais nos 
Terristórios da Educação do Campo” Fernandes (2012, p. 15).   
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(inter)relação entre o rural e o urbano, entre o local e o global, 
entre a cidade e o campo.

Em se tratando de uma discussão que envolve a relação 
alfabetização e letramento, é fundamental que demarquemos 
a dimensão social e pedagógica destes dois conceitos o que 
contribui para termos mais ferramentas teórico-conceituais 
para sua compreensão. 

O processo de alfabetização de crianças que frequentam 
turmas multisseriadas deve contribuir para o fortalecimento 
das identidades coletivas e diversos saberes dos povos do 
campo e, nesse sentido, é preciso que o mesmo se dê de forma 
estreitamente articulada às comunidades ali existentes, a partir 
de uma ampliação e valorização de conhecimentos e vínculos 
das crianças com a realidade em que vivem. Dessa forma, não 
podemos dissociar o desenvolvimento dos processos cogni-
tivos dos formativos, ou a alfabetização das práticas sociais e 
culturais de escrita e leitura, o ensino das disciplinas escolares 
com os contextos econômicos, políticos e ambientais em que as 
crianças do campo estão inseridas.

Os estudos do campo do letramento que se nomeiam como 
Novos Estudos de Letramento (NLS, siga inglesa), a partir de 
pesquisadores como Brian Street, Shirley Heath, David Barton 
e outros, se inicia no Brasil na década de 90, com trabalhos e 
perspectivas diferenciadas, inicialmente, pelas pesquisadoras 
Ângela Kleiman (1995), Leda Tfouni (1988) e Magda Soares (1998). 
Importante destacar que pesquisas etnográficas estão na base 
dos estudos que sustentam a ideia de que o letramento se refere 
às práticas de leitura e de escrita situadas socialmente, (HEATH, 
1983; STREET, 1984, 2014), portanto, diversas e plurais.

Nesse sentido, como exemplo, podemos apontar a análise 
de Street (2014) que apresenta argumentos consistentes e 
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exemplos reais, a fim de demarcar o letramento como resultado 
de práticas sociais de leitura e escrita, concepção que carac-
teriza a dimensão ideológica dos letramentos. O pesquisador 
explica que essa concepção pode ser vista como parte de 
uma mudança importante que se refere à rejeição por vários 
autores da visão dominante do letramento como uma habili-
dade “neutra”, técnica. A conceitualização do letramento, ao 
contrário, é concebida como uma prática ideológica, envolvida 
em relações de poder e incrustada em significados e práticas 
culturais específicos (STREET, 2014, p. 17).

Corroborando com essa dimensão ideológica do letra-
mento, Goulart (2005 defende um ensino calcado na noção de 
letramento como um horizonte ético-político para a escola à 
medida em que suas práticas permitem às crianças a interação 
com diferentes vozes sociais e diferentes discursos. Nesse 
sentido, para a autora:

Formar pessoas letradas significa abrir as possibilidades de 

entrada de outras vozes em suas vidas, histórias e discursos, 

outros modos de conhecer, ver e viver no mundo, no interior 

de uma perspectiva crítica. Essas outras vozes estariam em 

permanente tensão, compondo as orientações de letramento 

dos sujeitos, como espectros fragmentares e conhecimentos, 

coesamente organizados e parcialmente partilhados, depen-

dendo das interações de que participa (GOULART, 2005, p. 19).

Nessa concepção, a pesquisa de Luzeni Carvalho (2008) 
trouxe para o curso contribuições importantes. Seu trabalho 
objetivou apreender e caracterizar algumas práticas de leitura 
de homens e mulheres do campo, nos diferentes espaços de seu 
cotidiano, nelas analisando as formas de leitura, as relações de 
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sentido, os portadores de texto, os significados e sentimentos 
inscritos, bem como as expectativas que nelas investem. A inves-
tigação foi realizada com homens e mulheres do Assentamento 
Paulo Freire, localizado no município de Mucuri, sul da Bahia, e 
orientou-se por uma concepção de leitura como prática social, 
inscrição num espaço, relação consigo e com os outros, além de 
considerar que o sentido do texto somente se produz na relação 
entre leitor/a, texto, livro e leitura (CHARTIER, 1990). A leitura 
é condicionada pelos sujeitos que leem, pelos contextos em que 
se desenvolvem, dos objetivos práticos a que respondem, dos 
valores e significados neles inscritos. 

Os resultados da pesquisa de campo revelam uma riqueza 
de práticas de leitura desses homens e mulheres do campo 
produzidas na interação com livros, jornais e revistas, princi-
palmente. Além disso, revelam a presença de vários materiais 
impressos e manuscritos em suas residências tais como: livros 
de teoria, de ensaio, poesias, romances, cartas, propagandas 
diversas, cadernos de anotações, bulas de remédios, jornal, 
dicionários, livros religiosos, etc. Essas práticas de leitura têm 
sido influenciadas, dentre outros fatores, pela escolaridade, 
religiosidade, militância dos sujeitos envolvidos. Resultados 
próximos a este que chegou Carvalho (2008) também foram 
produzidos por Dias (1999) em uma pesquisa sobre as práticas 
de leitura de professoras de escolas de meio rural, em um 
município do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Nesta, a 
escola, como parte do estado, e as instâncias religiosas também 
marcavam fortemente as práticas de leitura tanto provendo os 
materiais, quanto instituindo modos e crenças de leitura.

As questões, práticas e imagens evidenciadas pela 
pesquisa de Carvalho (2008) possibilitaram, durante o curso, a 
construção de elementos comuns sobre a existência de práticas 
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de leitura e escrita nos territórios rurais. Dessa forma, saímos 
da negação das práticas, para uma necessidade de que todos – 
alunos/as e professores/as – se envolvessem e se desafiassem a 
identificá-las e descrevê-las. Essa postura resultou, em outras 
etapas do Curso, na apresentação das atividades que foram 
realizadas com essa finalidade, o que gerou surpresas tanto 
para aqueles que a realizaram como para o grupo de cursistas. 
A partir daí, Paulo Freire, dentre outras referências, subsidiam 
o trabalho pedagógico que valoriza os saberes prévios dos 
alunos construídos em seus espaços sociais e a partir deles 
e com eles, amplia a aprendizagem da leitura e da escrita tão 
desafiadoras para a escola.

Trata-se, portanto, de contribuir para o enfrentamento 
da dificuldade de alguns docentes de perceberem e admitirem 
que, nos espaços sociais rurais, há práticas de leitura, de escrita 
e de produção cultural oral e que as crianças participam de 
muitas delas, diretamente ou como observadoras. Essa é, pois, 
uma questão central pois rompe com o preconceito de que no 
meio rural não há leitores e escritores e passa a assumir, por 
exemplo, que os cordéis e repentes são produções orais (ou 
escritas e orais) valor social e cultural.

As práticas escolares de leitura e de escrita passam, 
assim, a ser ressignificadas para que se considere os saberes e 
vivências de meninos e de meninas que vivem nos territórios 
rurais e que estes possam se ver como parte do mundo letrado. 
Essa concepção afeta diretamente a seleção de textos/gêneros 
que serão trabalhados em sala e, mais ainda, como serão traba-
lhados, de modo a pedagogicamente provocarmos esses leitores 
em formação sobre o que leem, para que leem, como leem e sobre 
os critérios de escolha dos gêneros e textos selecionados para o 
trabalho com a leitura em sala de aula. Entendida dessa forma, a 
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prática da leitura na Escola do Campo irá enfrentar diretamente 
duas dimensões da relação linguagem escola, dentre outras.

A primeira dimensão refere-se à aprendizagem da 
escrita na sua relação com a oralidade, nas práticas de leitura 
e nas práticas de produção de textos. A oralidade é central 
na produção de sentido para os textos, em especial, para a 
prática da leitura (TERZI, 1995; COSTA, 2010; 2018). Mas, não só 
a oralidade expressa mais fortemente pelo leitor autorizado (DE 
CERTEAU, 1994), seja o professor ou algum aluno que se destaca, 
mas a oralidade produzida pelo aluno-leitor no processo de 
produção de sentido para o texto, dimensão central em uma 
concepção de linguagem como interação. 

A segunda dimensão refere-se ao aprofundamento 
da natureza e das implicações da escrita e da leitura para os 
meninos e meninas, jovens, homens e mulheres que vivem em 
espaços sociais rurais no contexto da Escola do Campo. Isso 
significa analisar criticamente a clássica e tensa relação escrita e 
oralidade que tem se construído historicamente na apropriação 
de uma cultura escolar, que concebe a escrita como um bem em 
si relacionada diretamente a certos saberes e lugares sociais. 
Podemos nos perguntar, junto com Street (2014, p. 121): “se, como 
argumentamos, existem múltiplos letramentos, como foi que 
uma variedade particular veio a ser considerada como único 
letramento?”. Ou seja, por que associar o letramento apenas às 
práticas de leitura, escrita e oralidade que se tornaram domi-
nantes? Portanto, é central que se contraponha a esse valor 
universal da escrita, a riqueza da oralidade, dos saberes que ela 
transmite e das possibilidades de confrontação de valores sociais 
contraditórios nas interações com o texto escrito que ocorrem 
na sala de aula da Escola do Campo.
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Relação alfabetização e letramento 
em classes multisseriadas

Concebemos a alfabetização como um processo específico 
de apropriação do sistema de escrita que envolve dimensões, tais 
como: a aprendizagem da base alfabética da língua (seu prin-
cípio de representação), o desenvolvimento de habilidades de 
codificação/produção (escrita), produção de textos de diversos 
gêneros, decodificação/compreensão (leitura) e oralidade.

No processo de alfabetização, as crianças, meninos e 
meninas das escolas do campo precisam de condições adequadas 
para que possam interagir com os textos, lendo-os, escreven-
do-os, falando sobre eles, discutindo-os. Fora da escola, eles/as 
iniciam, em maior ou menor intensidade, a aprendizagem da 
língua escrita em contextos nos quais a escrita faz parte como 
prática social e cultural. E, nestes contextos de aprendizagem, 
eles aprendem pela interação com o objeto do conhecimento 
(a escrita) e pela relação com os outros sujeitos alfabetizados 
ou não, em situações sociais em que têm sentido ler e escrever.

Portanto, aprende a falar a língua de seus familiares, 
parentes, vizinhos, língua materna que carrega consigo como 
uma das primeiras identidades sociais. À escola cabe respeitar 
esta língua materna, valorizá-la da mesma forma que valoriza 
e respeita os homens e mulheres, pais e mães das crianças e 
suas comunidades. E cabe também à escola responsabilizar-se 
para que esses mesmos meninos e meninas aprendam a língua 
portuguesa em sua variante mais institucional, formal. Para 
tanto, os modos de falar e de expressar dos sertanejos não 
podem ser vistos como errados, principalmente se estamos 
tratando da Educação do Campo. 
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Não cabe à escola do campo reproduzir a dicotomia falar 
errado/escrever certo, pois não há língua errada (BAGNO, 2006) e, 
portanto, há sempre explicações para as diferenças e variações 
linguísticas (BAGNO, 2013), mesmo que inicialmente não as 
conheçamos. Apenas à título de exemplo, podemos explicar que 
uma das variações orais da palavra “estômago” é ‘estomgo’ em 
função da força canônica da língua portuguesa atuar na direção 
de palavras trissílabas ou dissílabas (e não polissílabas) e paro-
xítonas (e não proparoxítonas), forças também presentes nas 
palavras de línguas do tronco banto que foram trazidas pelos 
homens e mulheres africanos que, aqui, foram escravizados. 

No processo de apropriação da base alfabética da língua, 
a criança se apropria dessa dimensão da alfabetização quando 
compreende os princípios que regem o funcionamento da repre-
sentação da escrita alfabética, ou seja, da relação entre a escrita 
e os sons da língua falada, bem como de outros elementos 
inerentes ao sistema (letras – formas e valores sonoros, aspectos 
fonoaudiológicos, direcionalidade, alinhamento, segmentação 
e regras ortográficas básicas). Esses conhecimentos serão 
essenciais para a produção de textos escritos que envolve codi-
ficação – conversão de fonemas em grafemas – e ainda as outras 
convenções do sistema alfabético, bem como conhecimentos 
sobre o quê, para quê e como se escreve. 

A criança ref lete sobre os significados da língua 
mediante a atividade de produção de textos. Ao se debruçar 
sobre essa dimensão da alfabetização e fundado numa 
concepção social de linguagem, Geraldi (2003) afirma que 
a unidade da atividade linguística é o enunciado, o texto. 
Através do texto oral ou escrito, que pode ser uma palavra 
ou uma obra completa, é que a escrita deve ser ensinada e 
aprendida. Nesta concepção, o conceito de texto possui uma 
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dimensão eminentemente social, visto que para se constituir 
como tal, necessita do outro no movimento da interlocução. O 
outro é condição fundamental para constituição do discurso. 
Entendemos, portanto, como Bakhtin (1986) que a linguagem 
é essencialmente social e sua construção é influenciada pelo 
ambiente sociocultural dos indivíduos. São suas experiências 
cotidianas que irão enriquecer seu repertório linguístico e lhe 
possibilitarão interações discursivas.

Consideramos que uma diretriz pedagógica fundamental 
no trabalho do professor alfabetizador é a utilização, como 
material para ensinar a escrever, de textos que tenham a 
circulação fora da escola, ou seja, textos que, nas atividades de 
sala de aula, propiciem a aproximação das crianças de formas 
pelas quais a escrita é vivenciada nas práticas sociais.

Ainda discutindo as dimensões da alfabetização, defi-
nimos a leitura como uma prática social e cultural que também 
envolve codificação e compreensão de textos escritos. Solé 
(1998) e Colomer e Campos (2002) abordam sua aprendizagem 
como um processo cognitivo de construção de sentidos em que 
a compreensão do texto não depende só de habilidades visuais, 
mas do emprego de conhecimentos que são elaborados e modi-
ficados com a leitura. Aprender a ler é aprender a linguagem 
escrita pela inserção em práticas sociais que permitem à criança 
desenvolver e utilizar, de forma integrada, procedimentos que 
orientam a compreensão do texto. Nesse sentido, para aprender 
a ler, a criança precisa construir conhecimentos sobre para que 
serve ler; sobre os elementos que compõem o texto, sobre o tema 
do texto, sobre as estratégias de leitura, sobre as inferências 
do conteúdo explícito e implícito do mesmo, sobre o funciona-
mento do sistema (relação grafema-fonema – decodificação), 
sobre os usos diversos e contextualizados dos textos. 
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Outra dimensão importante da alfabetização é a orali-
dade. Nem sempre, os gêneros orais são percebidos como um 
objeto de ensino, ou melhor, como um “objeto de conhecimento” 
mediado pelo professor no processo de ensino-aprendizagem 
e, que, portanto, mereçam ser sistematizados. O ensino do oral 
não corresponde só ao trabalho com a capacidade de falar do 
indivíduo, mas significa desenvolver gêneros “que apoiam a 
aprendizagem escolar de Língua Portuguesa e de outras áreas 
(exposição, relatório de experiência, debate, etc.) e, também, 
os gêneros da vida pública no sentido mais amplo do termo 
(debate, teatro, palestra, entrevista etc.) ” (BRASIL, 1998, p. 68).

De acordo com Goulart (2005), priorizar apenas os 
gêneros escritos da língua seria ignorar a evidência de que as 
interações linguístico-sociais, em sua grande parte, acontecem 
pela oralidade, a qual, por sua vez, está cada vez mais presente 
nas relações culturais dos povos do campo. Ensinar a língua 
oral deve significar, para a escola, possibilitar acesso a usos 
da linguagem mais formalizados e convencionais, que exijam 
controle mais consciente e voluntário da enunciação, tendo em 
vista a importância que o domínio da palavra pública tem no 
exercício da cidadania. 

Em suma, a compreensão das dimensões específicas da 
alfabetização ratifica que alfabetizar não é apenas ensinar/
aprender um código, mas implica a interação da criança das 
escolas do campo com um objeto de conhecimento complexo 
que exige um trabalho pedagógico sistemático e contínuo, 
voltado para tal fim. Ademais, essas atividades devem ser 
desenvolvidas em situações reais de uso da linguagem, ou seja, 
em situações comunicativas de fato, nas quais a interlocução 
é condição fundamental para que ocorram. É preciso que as 
crianças, mediadas por outros mais experientes, sejam inseridas 
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em situação de uso, de vivência dessa linguagem, para que ela se 
configure enquanto tal. Com base nessas colocações, compre-
endemos que a alfabetização não se limita só à mecânica do ler 
e do escrever (codificação/decodificação), mas configura-se na 
apreensão de uma linguagem; modo de produzir sentidos. 

Compreendemos a importância de se organizar situações 
de aprendizagem em que a apropriação dos gêneros textuais 
seja o eixo central do ensino, garantindo o domínio do funcio-
namento do sistema alfabético, com vistas ao engajamento 
autônomo do aluno nos eventos sociais mediados pela escrita. 
Nesse sentido, para uma criança ser considerada alfabetizada 
com bases em uma concepção de letramento como prática 
situada socialmente, ela tem que desenvolver, a partir de inter-
venções pedagógicas sistemáticas, contínuas e competentes, 
as seguintes capacidades: a) apropriação do sistema de escrita 
alfabético em uso na sua cultura; b) apropriação de conceitos 
e habilidades relativos à leitura: seus elementos, relações e 
convenções; c) desenvolvimento de práticas textuais: domínio 
das habilidades de compreender e produzir gêneros orais e 
escritos diversos em contextos culturais; d) participação nas 
práticas socioculturais que envolvem a língua em suas múltiplas 
manifestações e objetivos sociais.

Pelo exposto, evidenciamos que a alfabetização na pers-
pectiva do letramento materializa-se, na prática pedagógica, 
ao oferecer às crianças condições adequadas para a análise e 
reflexão sobre a língua em situações de uso (sempre de forma 
contextualizada), de modo a contribuir para a construção da 
base alfabética e, simultaneamente, a promover o seu contato 
com diferentes gêneros textuais através de situações de leitura 
e de escrita, mesmo antes que dominem o sistema alfabético 
da língua portuguesa.
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Os desafios de se alfabetizar em turmas multisseriadas 
não foram concebidos como resistência ou impossibilidade 
pelos professores. O que se apresentou foi a dificuldade de 
se construir saídas didático-pedagógicas para garantir que 
a diversidade de momentos de aprendizagem e de interesse 
das crianças pudesse ter momentos ricos de aprendizagem. 
Trabalho com a hipótese de que, inicialmente, dois paradigmas 
precisam ser enfrentados para rompermos essa barreira. O 
primeiro, é necessário que as/os professoras/es percebam 
que, principalmente as turmas multisseriadas, precisam 
romper com alguns princípios da forma escolar e da cultura 
escolar (VICENT et al., 2001; FARIA FILHO, 2003) “inventada” 
ao longo desses duzentos anos de escola, parte de um projeto 
civilizatório. A Escola do campo precisa reinventar a escola, a 
organização do tempo e do espaço, a organização dos conteúdos 
e das atividades, a visão sobre os sujeitos e os conhecimentos 
escolares, como vem demarcando a produção da Educação do 
Campo (COSTA et al., 2015). O segundo paradigma refere-se ao 
controle escolar excessivo sobre o ensino e aprendizagem em 
detrimento do acompanhamento mais direto e de uma obser-
vação mais apurada sobre os processos de aprendizagem das 
crianças. As professoras que mais se destacam são aquelas que 
olham para as crianças, percebem o que sabem e o que estão em 
processos de aprendizagem e o que ainda não sabem.

A alfabetização – ou a não alfabetização das crianças - é 
diretamente afetada por esta questão. Vigotsky (1988) continua 
sendo uma referência importante para compreendermos esse 
processo e para que os/as professores/as possam definir instru-
mentos e processos de mediação que possam contribuir para 
a aprendizagem do sistema de escrita da língua portuguesa. 
Em especial, propor atividades que possam atuar na zona de 
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desenvolvimento proximal, potencializando a diversidade 
presente nas turmas multisseriadas. Essas questões foram 
discutidas, mas de forma ainda introdutória. O trabalho com 
alfabeto móvel pode explorar essa diversidade de saberes e de 
aprendizagens no campo da alfabetização.

As atividades pedagógicas em turmas multisseriadas 
devem ser focadas no desenvolvimento das capacidades funda-
mentais às práticas da linguagem oral e escrita. No contexto da 
sala de aula, as crianças precisam ouvir e falar, ler e escrever 
os mais variados textos. O trabalho pedagógico organizado 
em torno do uso da língua e sua reflexão deve visar não só o 
processo de alfabetização em si mesmo, mas também a possi-
bilidade de inserção e participação ativa dos alunos na cultura 
escrita, nas práticas sociais que envolvem a escrita, na produção 
e compreensão de diferentes gêneros textuais.

Nessa concepção, o professor não precisa seguir uma 
lógica linear em que primeiro se alfabetiza a criança para, 
em seguida, letrá-la. Segundo Leal e Galvão (2005), a escola, 
na maioria das vezes, tem desenvolvido práticas de alfa-
betização que se edificam a partir de uma lógica linear e 
sequencial, segundo a qual só se passa a aprender uma coisa 
ao se aprender outra. Primeiro se aprende a ler e escrever, 
depois é que se aprende seus usos em práticas sociais. Ou 
então, ao revés, as práticas alfabetizadoras mergulham direto 
nos usos, esquecendo-se de considerar as especificidades do 
processo de apropriação do sistema de escrita alfabético. Uma 
proposta de alfabetização, em uma perspectiva de letramento, 
apresenta implicações pedagógicas importantes à medida que 
o domínio do sistema alfabético não garante a capacidade de 
leitura e produção de variados gêneros textuais, tampouco o 
envolvimento intenso com textos, apesar de propiciar à criança 
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situações em que pode desenvolver conhecimentos sobre 
gêneros que circulam na sociedade, não permite, por si só, a 
apropriação da base alfabética, uma vez que essa apropriação 
não é espontânea e implica reflexões por parte dos alunos sobre 
as propriedades do sistema de escrita, o que só se alcança por 
meio de intensas e sistemáticas vivências de experimentar 
escrever pensando em como se escreve mesmo quando ainda 
não se sabe escrever convencionalmente.

Para que as crianças das escolas do campo se tornem 
leitoras e escritoras competentes, é fundamental que haja a inte-
ração com diferentes gêneros textuais, com base em contextos 
diversificados de comunicação. Cabe à escola oportunizar 
essa interação, criando atividades em que as crianças sejam 
convidadas a ler e produzir diferentes textos. Ao mesmo tempo, 
é imprescindível que os alunos desenvolvam autonomia para 
ler e escrever seus próprios textos. Ferreiro (2001) afirma que 
a escrita é importante na escola porque é importante fora dela. 
O processo de ensinar/aprender a língua escrita deve permitir 
que as crianças se apropriem desse objeto de conhecimento e 
possam responder aos apelos de uma sociedade grafocêntrica, 
usufruindo das possibilidades da língua no âmbito de sua 
cultura. Muito mais do que aprender um sistema fechado, a 
aquisição da escrita deve estar a serviço da formação de sujeitos 
críticos, capazes de expressar e compreender o mundo.

Para encerrar, mas sem concluir

Esse processo vivido com os professores que atuam em 
escolas do campo nos permitiu enxergar a formação docente 
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como um processo de aprendizagem permanente, como 
formação ao longo da vida que nunca está terminada, sendo 
coextensiva da vida das pessoas e da atividade dos grupos e das 
sociedades. Esse conceito de formação como processo inacabado 
pressupõe a existência de espaços permanentes de aprendi-
zagem, organizados por pessoas que possibilitem a mediação 
entre o sujeito e o conhecimento, e que esta aprendizagem vá 
ao encontro das suas necessidades sociais e individuais. 

Apoiadas nesse princípio, compreendemos que nenhum 
processo de formação, por mais que tenha um caráter orgâ-
nico e sistemático, pode oferecer conhecimentos acabados, à 
medida que o conhecimento é construído socialmente num 
movimento contínuo, ininterrupto e histórico. Desse modo, 
os professores participantes deste curso de aperfeiçoamento 
foram construindo conhecimentos nesses espaços de mediação 
e aprendizagem e desenvolvendo a capacidade de reflexão 
crítica sobre a sua prática a qual lhes deu, entre outras coisas, 
essa consciência de inacabamento. 

Tais posturas, desenvolvidas com os professores, são 
importantes para a construção de uma prática docente crítica, 
pois, segundo Freire (1996), é necessário um movimento dialé-
tico entre o fazer e o pensar sobre o fazer, porque “quanto 
mais me assumo como estou sendo e percebo as razões de 
porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar [...]” 
(FREIRE, 1996, p. 43). 

Considerando que os processos de constituição da subje-
tividade ocorrem na relação com os outros, compreendemos 
que a reflexão se constitui uma dialética entre o pensar e o 
agir, entre as dimensões objetivas e subjetivas e que se constrói 
a partir de relações sociais, isto é, a partir de interações que se 
realizam entre os professores.
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Introdução

O presente capítulo tem como objetivo socializar a experiência 
enquanto professora formadora, no contexto do Projeto Escola 
da Terra 2017, envolvendo a formação continuada de professores 
da região de Mossoró (RN) no módulo de Alfabetização Matemática. 
Tal módulo traz como ementa as “contribuições da área da 
Matemática na configuração de práticas pedagógicas vinculadas 
aos princípios da Educação do Campo” (UFRN, 2015, p. 7).

Buscou-se, inicialmente, articular a formação com o 
objetivo geral do Projeto, qual seja:

Promover a melhoria das condições de acesso, permanência 

e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas 

em suas comunidades, por meio do apoio à formação de 

professores que atuam nas turmas dos anos iniciais do ensino 
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fundamental compostas por estudantes de variadas idades, e 

em escolas de comunidades quilombolas, fortalecendo a escola 

como espaço de vivência social e cultural (UFRN, 2015, p. 5).

Ainda, tal qual Maria do Carmo Domite aponta, buscamos 
assumir o compromisso de “construir e desconstruir reflexões 
de cunho sociocultural junto aos educadores voltados para 
movimentos sociais aliados aos educacionais” (DOMITE, 2014, p. 
5), principalmente no que diz respeito às práticas socioculturais 
de produção do conhecimento matemático e sua articulação 
com os conhecimentos escolares.

Neste sentido, os estudos da Etnomatemática trou-
xeram contribuições para a fundamentação teórico-prática 
do trabalho desenvolvido, uma vez que buscam diálogos, em 
contextos interculturais, entre os conhecimentos matemáticos 
neles produzidos e os conhecimentos escolares, sem hierarqui-
zações entre os mesmos. 

Ubiratan D’Ambrosio (2005, p. 102), um dos primeiros 
pesquisadores na área e responsável pela criação do termo, 
afirma que o Programa Etnomatemática “surgiu da análise de 
práticas matemáticas em diversos ambientes culturais e foi 
ampliada para analisar diversas formas de conhecimento, não 
apenas as teorias e práticas matemáticas”. Assim, configura-se 
como “um estudo da evolução cultural da humanidade no seu 
sentido amplo, a partir da dinâmica cultural que se nota nas 
manifestações matemáticas” (D’AMBROSIO, 2005, p. 102).

O autor, ao conceituar o Programa, afirma que

Indivíduos e povos têm, ao longo de suas existências e ao longo 

da história, criado e desenvolvido instrumentos de reflexão, 

de observação, instrumentos teóricos e, associados a esses, 
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técnicas, habilidades (artes, técnicas, techné, ticas) para 

explicar, entender, conhecer, aprender, para saber e fazer 

como resposta a necessidades de sobrevivência e de transcen-

dência (matema), em ambientes naturais, sociais e culturais 

(etno) os mais diversos. Daí chamarmos o exposto acima de 

Programa Etnomatemática (D’AMBROSIO, 2005, p. 112).

Assim, com base nesta concepção filosófica e histórica 
do conhecimento, a própria disciplina chamada de Matemática 
é, também, segundo o autor, uma Etnomatemática originada 
na Europa mediterrânea, tendo recebido contribuições de 
outras civilizações (indiana e islâmica, por exemplo). “Hoje, 
essa matemática adquire um caráter de universalidade, sobre-
tudo devido ao predomínio da ciência e tecnologia modernas, 
que foram desenvolvidas a partir do século XVII na Europa” 
(D’AMBROSIO, 2005, p. 114).

Knijnik e Wanderer (2013, p. 213) apontam que a literatura 
na área “destaca a relevância do exame das (etno)matemáticas 
produzidas pelos mais diversos grupos sociais, sobretudo suas 
formas de organizar, gerar e disseminar os conhecimentos 
(matemáticos) presentes em suas culturas”.

Para Sebastiani (1997, p. 6), os estudos etnomatemáticos, 
levam a 

ver a Matemática como um produto cultural, e, então, cada 

cultura, e mesmo sub-cultura, produz sua matemática 

específica, que resulta das necessidades específicas do grupo 

social. Como produto cultural tem sua história, nasce sob 

determinadas condições econômicas, sociais e culturais e 

desenvolve-se em determinada direção; nascida em outras 

condições teria um desenvolvimento em outra direção. 
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Pode-se então dizer que o desenvolvimento da matemática é 

não-linear, como querem alguns matemáticos.

As pesquisas em Etnomatemática orientam-se em duas 
direções: “por um lado, possibilitam identificar, reconhecer e 
valorizar as matemáticas produzidas em diferentes formas de 
vida; por outro, problematizam a própria linguagem matemá-
tica transmitida e ensinada nas universidades e escolas, [...]” 
(KNIJNIK; VANDERER, 2013, p. 213), buscando romper com as 
distinções entre “alta cultura”, vinculada à matemática acadê-
mica, e “baixa cultura”, vinculada, por exemplo, à “matemática 
camponesa do Movimento Sem Terra” (KNIJNIK; VANDERER, 
2013, p. 222). Assim, tais investigações 

têm dado suporte para uma discussão sobre os mecanismos 

que estão ativamente envolvidos na legitimação do que conta 

como próprio/impróprio, válido/não válido para compor o 

currículo escolar, identificando como as relações de poder 

operam e de que forma vão construindo os processos de 

naturalização e de inevitabilidade de certas formas de contar, 

inferir, calcular, medir, enfim, de explicar o mundo presente 

nos currículos (BRASIL, 2014a, p. 22-23).

A partir desta abordagem epistemológica e pedagógica, o 
trabalho, junto aos professores participantes do Projeto Escola 
da Terra, também foi orientado.

Neste capítulo, irei relatar e refletir acerca da formação 
que ocorreu em Mossoró, abarcando professores de vários 
outros municípios vizinhos. Os relatos reflexivos serão reali-
zados na primeira pessoa. Ao final, tecerei considerações sobre 
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o trabalho e seus desdobramentos em reflexões e possibilidades 
de pesquisa e de novas formações.

A experiência em Mossoró

O trabalho em Mossoró/RN foi realizado nos dias 20, 
21 e 22 de junho de 2017, com participação de quatro turmas 
de professores, oriundos de vários municípios da região. No 
primeiro dia, os educadores participaram de palestra abor-
dando cultura, igualdade e diversidade. Nos dias seguintes, cada 
turma participou de quatro módulos, cada um com 4 horas, 
referentes ao eixo Práticas Educativas: saberes e fazeres do campo. 

Um destes módulos tratou da Alfabetização Matemática, 
que é objeto do presente capítulo. Aqui, busco relatar a expe-
riência com os professores, bem como refletir sobre a mesma 
e sobre a formação continuada de professores que ensinam 
Matemática em escolas do campo, tendo como fundamentação 
teórica os estudos da Etnomatemática e da Teoria Histórico-
Cultural. Para tanto, serão utilizados registros escritos 
produzidos colaborativamente no decorrer das aulas – 4 horas 
em cada turma – bem como minhas anotações a partir do 
trabalho realizado.

Tendo como referência a formação Escola da Terra 2016, 
o planejamento do trabalho, inicialmente, teve como ponto 
de partida o que nela havia sido desenvolvido. Os textos a ser 
utilizados foram extraídos do caderno do Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) referente à Educação 
Matemática do Campo (BRASIL, 2014a). O primeiro Relações entre 
a Educação Matemática Escolar e a Educação do Campo (BRASIL, p. 
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21-25), foi escrito por Claudia Galvam Duarte; o segundo, Práticas 
Socioculturais e Práticas Educativas (BRASIL, p. 30-42) é de autoria 
de Kátia Liége Nunes Gonçalves. A escolha de tais materiais 
deve-se à articulação relevante que ambos trazem da Escola do 
Campo com a Educação Matemática na perspectiva da formação 
de professores, à sua fundamentação na Etnomatemática, à 
clareza do texto e à presença de relatos de práticas pedagógicas 
de professores articuladas com práticas sociais envolvendo a 
Matemática. A proposta era que os professores cursistas lessem 
o material antes da realização do módulo.

As atividades inicialmente planejadas envolviam: leitura 
individual de relato de experiência a partir do desenvolvimento 
do projeto Alimentação Saudável (BRASIL, 2014a, p. 31-35); 
discussão em pequenos grupos a partir do relato; assistência 
do vídeo Matemática em toda parte II – Matemática na alimen-
tação. (Disponível em: <http://tvescola.mec.gov.br/tve/video/
matematica-em-toda-parte-2-matematica-na-alimentacao>); 
elaboração coletiva de atividades pedagógicas que pudessem 
qualificar o trabalho anteriormente lido e discutido; slides 
acerca da Educação do Campo, da Educação Matemática e da 
Etnomatemática como perspectiva de trabalho interdisciplinar 
na Escola do Campo e discussão acerca das temáticas; assis-
tência de vídeo-entrevista com o professor Ubiratan D’Ambrosio 
sobre a Etnomatemática e as práticas pedagógicas em sala de 
aula; reflexão acerca das possibilidades de trabalho interdis-
ciplinar em projetos pedagógicos; qualificação dos projetos 
de intervenção já em elaboração pelos cursistas; avaliação do 
trabalho desenvolvido.

No decorrer do trabalho com a primeira turma da 
formação, percebi que os professores tinham demandas rela-
tivas ao ensino e à aprendizagem de conceitos matemáticos em 
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seu trabalho cotidiano nas escolas do campo. Isso ocorreu em 
função de questões trazidas por eles na atividade de discussão 
do relato de experiência. Tais questões, inicialmente, diziam 
respeito à utilização de materiais concretos nas aulas e ao 
ensino e à aprendizagem da Matemática em classes multisse-
riadas do campo. Diante destas demandas dos professores, fiz 
a opção de direcionar o trabalho de maneira diferente do que 
havia planejado a princípio.

Assim, o planejamento foi reorganizado. Partindo 
da discussão acerca do significado, para os docentes da 
Alfabetização Matemática na Escola do Campo, levantamos 
demandas e desafios percebidos em suas práticas pedagógicas 
cotidianas, os quais foram registrados no quadro branco. Os 
principais desafios elencados por eles foram: o desgosto e/
ou medo dos alunos – e de alguns professores – em relação à 
Matemática; o desenvolvimento de metodologias interessantes; 
o trabalho com resolução de problemas e com jogos; a utilização 
dos recursos pedagógicos existentes nas escolas e de outros 
materiais manipuláveis; as regras e a/na sistematização de 
conceitos matemáticos; a contextualização dos conceitos 
matemáticos (a matemática do cotidiano e a matemática da 
escola); o trabalho em classes multisseriadas.

Como a relação da matemática do cotidiano com a 
matemática da escola foi trazida em todas as turmas enquanto 
um desafio do trabalho na Escola do Campo – e possui relação 
intrínseca com a Etnomatemática e com o projeto de intervenção 
desenvolvido pelos docentes –, questionei sobre os espaços e 
modos dos alunos vivenciarem aprendizagens matemáticas fora 
da escola. Na discussão, coloquei para o grupo a questão: quais 
conhecimentos/saberes do campo são produzidos/utilizados 
pelos alunos e suas comunidades em suas práticas sociais?
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Diante de tal pergunta, os professores elencaram os 
seguintes conhecimentos: unidades de medida: vara, mão, 
braça, légua, hectare, palmo, pé, passos, quilograma, arroba; 
espaço e formas; números; sistema monetário; simetria.

E em que situações tais conhecimentos/saberes são 
utilizados/produzidos? Esta questão levou os professores a 
refletirem acerca das situações/momentos do cotidiano nas 
quais a Matemática fazia-se presente na vida de seus alunos 
e de suas famílias e/ou comunidades: trajeto para a escola; 
brincadeiras de rua; confecção de brinquedos; atividades 
produtivas: criação de animais, produção de frutas (principal-
mente melão, melancia, banana e mamão), pesca, produção de 
sal; venda de produtos cultivados; compras na bodega e nas 
feiras livres (muito comuns nos municípios do Rio Grande do 
Norte); medição da terra.

A partir das colocações dos docentes, passamos a dialogar 
acerca das informações por eles trazidas. Cabe ressaltar aqui 
que cada turma trouxe para a discussão elementos da sua 
realidade social e escolar; assim, as respostas às perguntas 
variaram, o que levou a diferentes sequências no trabalho. 
No entanto, houve um cuidado de minha parte para que os 
objetivos do trabalho no Módulo não fossem deixados de lado. 
O que trago aqui são, por um lado, referenciais e discussões 
comuns a todas as turmas e, por outro, situações ocorridas em 
algumas turmas em particular.

Inicialmente, foi proposta uma discussão acerca das 
concepções de Matemática dos professores, tendo em vista que 

a compreensão da escola e do professor acerca do que 

seja Matemática certamente tem reflexos em seu fazer 

pedagógico: ‘não há prática ou teoria pedagógica que não 
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seja, de modo consciente ou não, influenciada, quando não 

determinada, por uma concepção filosófica sobre a natureza 

da matemática’ (SILVA, 1999, p. 57 apud KRANZ, 2015, p. 102).

Para muitos deles, a Matemática abarcava os conceitos 
trabalhados em sala de aula, sem considerar os conceitos 
produzidos, utilizados e/ou socializados pelas/nas comunidades 
também como conhecimentos matemáticos. 

Ao reconhecermos a existência de somente uma 
Matemática, a científica, foco do trabalho no currículo escolar, 
excluímos tanto as demais formas de produção do conheci-
mento matemático em contextos e tempos diversos, como 
também tendemos a negar os conhecimentos de nossos alunos. 
A este respeito, Lins (1999) afirma que a escola tem negado 
sistematicamente os significados da rua, prevalecendo “a ideia 
de que se não sabes ‘matemáticas acadêmicas’ és um analfa-
beto em termos de matemáticas” (GIMÉNEZ; DIEZ-PALOMAR; 
CIVIL, 2007, p. 21)1, o que, para os autores, “supõe uma autêntica 
barreira para a aprendizagem”, na medida em que se impede 
a criação de “situações para compartilhar significados através 
de um diálogo igualitário” (GIMÉNEZ; DIEZ-PALOMAR; CIVIL, 
2007, p. 15), levando, por um lado, os docentes a perderem 
“um universo enorme de matizes e experiências que nossos 
estudantes podem apontar à classe” (GIMÉNEZ; DIEZ-PALOMAR; 
CIVIL, 2007, p. 15) e, por outro lado, à criação de “uma barreira a 
todos aqueles estudantes para quem o vocabulário matemático 
é radicalmente diferente do qual estão habituados” (GIMÉNEZ; 
DIEZ-PALOMAR; CIVIL, 2007, p. 15).

1  Todas as traduções da Língua Espanhola para a Língua Portuguesa são de 
responsabilidade da autora.
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Na Teoria Histórico-Cultural, o trabalho essencialmente 
com a linguagem matemática desvinculada do contexto reduz 
a definição à palavra sem significado cultural e, assim, sem 
sentido para os alunos.

Com ajuda deste método quase nunca se consegue deter-

minar a relação existente entre o significado que a criança 

dá à palavra nesta definição puramente verbal e o autêntico 

significado que corresponde à palavra no processo de relação 

viva com a realidade objetiva que designa.

Nestas condições, o mais relevante do conceito (sua relação 

com a realidade) permanece sem ser estudado; tratamos 

de chegar ao significado de uma palavra por meio de outra 

palavra (VYGOTSKI, 2001, p. 120).

No entanto, o reconhecimento da produção de matemá-
ticas por grupos socioculturais, bem como a inclusão de tais 
matemáticas no trabalho pedagógico na escola, é fundamental 
para a Educação Matemática hoje (KRANZ, 2015), especialmente 
na Escola do Campo.

Assim, tomando como referência a existência de 
matemáticas (KNIJNIK, 1996; LINS, 1999; NUNES; CARRAHER; 
SCHLIEMANN, 2011; MENDES, 2009), concebe-se que os alunos 
chegam à escola tendo aprendido e estando em processo de 
aprendizagem de conceitos cotidianos, que, segundo Vygotski 
(2001, p. 214), têm como uma de suas características a não 
consciência, ou seja, “as crianças sabem operar com eles, mas 
não são conscientes deles”. Para este autor, tais conceitos 
estão relacionados com coisas vivas e reais, sendo “fortes 
no âmbito da aplicação concreta, espontânea, e cujo sentido 
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vem determinado pela situação, no âmbito da experiência e 
do empirismo” (VYGOTSKI, p. 254).

No decorrer da discussão com as turmas, os professores 
muito participaram e foram refletindo acerca destes conhe-
cimentos utilizados e aprendidos pelos alunos em/com suas 
famílias e comunidades do campo. Buscando articular, nos 
diálogos, os elementos trazidos pelos docentes, a partir das 
questões propostas, com o referencial teórico, foi possível 
mediar seus processos reflexivos de pensamento, ressignifi-
cando, para muitos, sua concepção de Matemática.

Seguimos nossa reflexão com a seguinte pergunta: Qual é a 
relação entre os conceitos cotidianos (ou práticos) e os conceitos 
científicos, foco do trabalho na/da escola? Qual a importância 
dos primeiros para a aprendizagem dos segundos, e vice-versa?

Podemos aqui elencar algumas relações entre os 
conceitos cotidianos e os conceitos científicos. A primeira delas 
é a diferença entre eles. Como já houve referência anterior aos 
conceitos cotidianos, aqui cabe alusão aos conceitos científicos, 
cujas características são a consciência, a arbitrariedade e a 
sistematização, propriedades não inteiramente desenvolvidas 
nos conceitos cotidianos dos alunos (VYGOTSKI, 2001).

Apesar das diferenças, há estreita relação entre eles, 
tendo em vista que “no pensamento da criança, não cabe separar 
os conceitos adquiridos por ela na escola daqueles adquiridos 
em casa” (VYGOTSKI, p. 253). As tarefas, os problemas, as neces-
sidades que o contexto coloca para a criança não só colaboram 
para a aprendizagem dos conceitos matemáticos cotidianos, 
também desafiam e significam a aprendizagem dos conceitos 
científicos na escola. Ao mesmo tempo, a aprendizagem dos 
conceitos científicos dá novo sentido às situações cotidianas e 
à resolução de problemas nelas vividos, como também auxiliam 



ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA EM ESCOLAS DO CAMPO: 
UMA EXPERIÊNCIA NO PROJETO ESCOLA DA TERRA

Cláudia Rosana Kranz
137

em novas aprendizagens e no desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores. Para Nunes et al (2009, p. 47), “o conhe-
cimento matemático que as crianças desenvolvem em sua vida 
diária [...] é a base sobre a qual o ensino deve ser construído”.

Aqui, é possível depreender a relação dialética entre os 
conceitos cotidianos e científicos, bem como entre suas aprendi-
zagens. Tal relação, buscando os referenciais da Etnomatemática 
e da Escola do Campo, é fundamental para um trabalho 
pedagógico que busque o ensino significativo e compreensivo 
da Matemática, o qual encaminhou nossas reflexões acerca 
de alguns desafios elencados pelos professores no início da 
formação - o desgosto e/ou medo dos alunos (e de alguns 
professores) em relação à Matemática; o desenvolvimento de 
metodologias interessantes; a contextualização dos conceitos 
matemáticos (a matemática do cotidiano e a matemática da 
escola); o trabalho em classes multisseriadas.

Com base nas discussões, o trabalho com cada turma foi 
diferenciando-se mais, uma vez que foi proposto, para cada 
grupo de professores, que trouxesse um problema do cotidiano 
dos alunos para que pudéssemos pensar como desenvolvê-lo 
em sala de aula, articulando modos de pensar dos estudantes 
em seu cotidiano e na escola, e a sistematização de conceitos.

Um dos problemas envolvia o sistema monetário em 
uma situação de compra: quero comprar quatro dindins2. Sabendo 
que cada um custa um real e que tenho 10 reais para pagar, quanto 
sobrará de troco?

2  Dindim: picolé artesanal preparado dentro de um saco plástico em 
formato de tubo, muito comum no Rio Grande do Norte. Sinônimos: sacolé, 
geladinho, chu-chup.
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A partir do problema3, os professores foram questio-
nados acerca da maneira como conduziriam a resolução deste 
problema pelos seus alunos. A resposta foi unânime: a condução, 
bem como a expectativa, seria a conta armada.

E qual seria a maneira que os alunos resolveriam este 
problema, sem tal condução da escola? Alguns contariam nos 
dedos; outros fariam tracinhos; outros, ainda, desenhariam, 
responderam os educadores. E qual seria a razão de não permitir 
tais estratégias de resolução do problema? Seria a conta armada 
uma boa estratégia neste caso? Por quê?

Diante destas questões, houve muitas discussões interes-
santes no grupo. Grande parte dos professores concordou que 
deveria não só permitir, como também valorizar, as estratégias 
próprias dos alunos. Outros disseram que tais procedimentos 
poderiam ser considerados muito básicos, e que os alunos 
deveriam saber também as contas. A retomada das discussões 
anteriores foi relevante neste momento. Permitir e incentivar 
que o aluno utilize as suas estratégias de pensamento é impor-
tante para a aprendizagem dos conceitos matemáticos: partir 
de tais estratégias para ir além no processo, bem como para 
apontar o significado cultural dos conceitos, constituindo 
sentidos para os alunos. Como fazer isso, na prática pedagógica?

Qual a operação matemática envolvida no problema? Como 
a estratégia utilizada pelo aluno tem relação com tal operação? O 
que o aluno fez quando contou nos dedos? Ou quando desenhou 
tracinhos? Ele retirou de uma determinada quantidade de objetos 
(que representavam o dinheiro total no problema) a quantia deles 
relativa àquela gasta para comprar os dindins. 

3  Não foi possível, em função do tempo, aprofundar discussão, com os 
professores, acerca de aspectos relevantes da resolução de problemas.
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Nunes et al. (2009, p. 46) afirmam que quando há a utili-
zação dos dedos ou de outro recurso para resolver um problema, 
a solução é obtida por meio de um “esquema de ação”, uma vez 
que “as relações parte-todo podem ser aplicadas a qualquer 
objeto” (NUNES et al., p. 47), ou seja, os dedos ou os tracinhos 
ou outro material de contagem podem ser utilizados para subs-
tituir qualquer outro objeto que constasse no problema (balas, 
por exemplo), bem como “a criança sabe, implicitamente, que 
o resultado obtido com os dedos, os tracinhos, os blocos etc é 
o mesmo que seria obtido” (NUNES et al., p. 47) se ela estivesse 
operando com o dinheiro em sua mão. Assim, “o objeto usado 
não importa, o que importa é a ação e seu resultado” (NUNES et 
al., p. 47). Para os autores, tal relação estabelecida pelas crianças 
já revela algumas ações de abstração e de generalização. No 
entanto, retomando a fundamentação acerca dos conceitos 
cotidianos, não há sistematização e consciência de tais ações. 
Segundo Vygotski (2001, p. 214, grifo do autor), “a tomada de 
consciência vem pela porta dos conceitos científicos”.

Em relação à questão acerca da operação matemática 
corresponde à ação de retirar, utilizada pelas crianças, todos 
os professores afirmaram que a operação matemática é a 
subtração. E a qual situação da subtração esta ação corres-
ponde? Ou a subtração só indica um tipo de ação? A partir 
destas perguntas, o grupo começou a revelar alguns limites 
em seu conhecimento matemático. Muitos educadores relacio-
navam a subtração apenas à ação de retirar (ou situação de 
transformação simples) (BRASIL, 2014b). No entanto, há outras 
ações/situações que podem ser representadas pela operação 
de subtração, ou seja, a operação de subtração corresponde/
representa também as ações de comparar e de completar 
quantidades. Pensamos coletivamente, assim, em problemas 
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cotidianos que envolvem tais situações, e a importância do 
trabalho na escola com todas elas, também em virtude da 
relevância de sabermos, para a resolução de problemas, qual 
operação matemática pode nos auxiliar.

Será que haveria outra estratégia para resolver o problema 
inicial proposto, que não envolvesse a ação de retirar? Um inte-
grante do grupo disse que, no dia a dia, pensaria de outra forma: 
quatro reais para cinco reais, sobra um real; cinco reais para 10 
reais, sobram mais cinco reais; um real mais cinco reais, sobram 
seis reais ao todo. A exposição de tal estratégia para o grupo 
gerou discussões. Alguns dizendo que nunca pensariam assim; 
outros dizendo que tal procedimento é muito frequente, prin-
cipalmente se tratando de dinheiro (na bodega, o dono daria o 
troco completando 10 reais a partir dos quatro reais gastos: cinco 
(com uma moeda de um real), dez (com uma nota de cinco reais), 
por exemplo). Aqui temos, então, a subtração relacionada à ideia 
de completar quantidades, também chamada de ideia aditiva.

Para finalizar a discussão, ainda trouxe para a reflexão a 
possibilidade de proposição de outros problemas envolvendo a 
produção e comercialização de dindins. A partir do desafio, os 
professores foram pensando e colocando outras questões que 
poderiam ser trabalhadas com a turma: produção dos dindins 
(quem produz, porque produz, como produz, receita, custo, 
lucro); comercialização dos dindins (quem compra, porque 
compra, quem vende, onde vende etc.). Assim, foi possível 
ampliar o problema, pensando nas práticas sociais em relação 
a um alimento produzido e consumido em suas comunidades.

Em outra turma, também o sistema monetário foi 
apontado em um problema; no entanto, o direcionamento da 
discussão envolveu outros conceitos matemáticos. O problema 
proposto foi o seguinte: um pacote de massa [macarrão] de 500 g 
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custa R$2,78. Três pacotes de massa, quanto “pesam” ao todo? E quanto 
custariam? Em relação às estratégias que poderiam ser utili-
zadas, os professores colocaram que os alunos, para chegarem 
à quantidade de massa adquirida, provavelmente adicionariam 
o “peso” de cada pacote a fim de encontrar a resposta. Há outra 
operação matemática que poderia resolver a questão? Sim. A 
multiplicação. E se pensarmos acerca do cálculo mental? 

Abordar o cálculo mental foi muito interessante, uma 
vez que levou os professores à reflexão acerca do que significa 
“fazer as contas de cabeça”. Alguns entendiam que isso poderia 
envolver a montagem das contas e o uso dos algoritmos tradi-
cionais mentalmente. Outros relacionavam o cálculo mental 
somente ao cálculo aproximado. Parra (1996, p. 186) traz 
relevante reflexão acerca de tais concepções, ao afirmar que 
“‘cálculo mental’ é uma expressão que pode ter muitos signifi-
cados, dividindo opiniões, provocando dúvidas e expectativas”. 
Estes significados podem estar relacionados à repetição, por 
meio da memorização, das tabuadas da multiplicação; a capa-
cidades individuais de algumas pessoas; ao cálculo não-exato; 
ao cálculo não escrito (PARRA, 1996). 

Foi necessário discutir, com os professores, sobre o 
conceito e a importância do trabalho com o cálculo mental na 
Escola do Campo. Para Starepravo (2009, p. 31), 

O cálculo mental não se constitui na visualização mental 

dos algoritmos convencionais, mas envolve o estabeleci-

mento de relações entre os números e o significado das 

operações. Neste estabelecimento de relações, inf luem 

diretamente os conhecimentos prévios e as experiências 

sobre os números e cálculo. Assim, as relações estabelecidas 

variam de pessoa para pessoa.
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No entanto, o cálculo mental não exclui o cálculo escrito, 
“particularmente no registro de cálculos intermediários em um 
processo que é, essencialmente, mental” (PARRA, 1996, p. 188). 
Ainda, faz-se necessário, na escola, que as estratégias utilizadas 
no pensamento sejam escritas, a fim de mediar discussões e 
novos processos de pensamento aritmético.

Nos procedimentos utilizados no cálculo mental estão 
presentes conceitos relativos ao sistema de numeração 
decimal, às operações aritméticas e suas propriedades. Uma 
pessoa é capaz de efetuar corretamente um cálculo por meio 
de algoritmo tradicional sem compreender tais conceitos; 
entretanto, para efetuar cálculos mentais, isso não é possível. 
Para efetuar cálculos mentalmente, faz-se necessário colocar 
os números em relação.

Voltando ao problema, e após o diálogo sobre cálculo 
mental, os professores pensaram acerca de quais estratégias de 
cálculo mental seriam possíveis e quais poderiam ser utilizadas 
pelos seus alunos.

Em relação ao “peso” de três pacotes de massa, foi levan-
tada como possibilidade a adição de 500g + 500g, que resultaria 
em 1 kg. Então, 1 kg + meio quilograma, que totalizaria 1,5 
kg. Aqui, estaria envolvido o conhecimento já adquirido em 
relação a unidades de medida de massa (“peso”), com as quais 
os estudantes lidam em seu cotidiano, seja na venda ou na 
compra de produtos.

No decorrer da reflexão com o grupo, e em função do 
uso do número 1,5, um professor questionou a possibilidade de 
trabalhar com números decimais com os alunos que ainda não 
aprenderam este conceito. Assim, direcionei o trabalho para a 
solução da segunda pergunta do problema: quantos custariam 
três pacotes de macarrão? Será possível que este problema seja 



ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA EM ESCOLAS DO CAMPO: 
UMA EXPERIÊNCIA NO PROJETO ESCOLA DA TERRA

Cláudia Rosana Kranz
143

proposto a alunos dos anos iniciais que ainda não aprenderam 
os números decimais? Como encaminhar tal trabalho?

As questões suscitaram muita conversa e discussões 
interessantes. Alguns afirmavam que não; outros diziam 
que sim. Cada grupo trazia suas justificativas. Pensamos em 
quais conceitos cotidianos poderiam subsidiar a solução de tal 
problema, quando os alunos estivessem em uma situação do dia 
a dia. Uma das possibilidades levantadas foi o uso do próprio 
dinheiro (presente em nosso cotidiano) como mediador para 
tal tarefa. Como as crianças poderiam proceder, neste caso?

Pensando nesta perspectiva, e já trazendo a questão 
levantada acerca dos números decimais, escrevi no quadro: 2 
reais e 78 centavos (ao invés de 2,78). Como é possível termos 
esse valor em cédulas e moedas de nosso sistema monetário? 
Uma das possibilidades levantadas foi: 1 nota de dois reais, 1 
moeda de 50 centavos, 1 moeda de 25 centavos e 3 moedas de 1 
centavo. Esta quantidade de dinheiro é suficiente para comprar 
um pacote de massa. E para três pacotes, de quanto precisamos? 

Falou-se: basta replicar três vezes este valor. Assim, 
teríamos: 3 notas de 2 reais, 3 moedas de 50 centavos, 3 moedas 
de 25 centavos e 9 moedas de 1 centavo. Quanto ao todo? Três 
notas de 2 reais = 6 reais; Três moedas de 50 centavos = 1 real 
e 50 centavos; Três moedas de 25 centavos = 75 centavos; Nove 
moedas de 1 centavo = 9 centavos. A partir da colocação de 
uma professora, dizendo da possibilidade de efetuar trocas, 
chegamos a 8 reais e 34 centavos.

O professor, que inicialmente havia perguntado sobre a 
proposição deste problema para alunos que ainda não haviam 
aprendido números decimais, colocou sua surpresa com o dire-
cionamento dado à resolução, a partir do uso de um recurso 
do cotidiano dos alunos, a partir do qual seria possível tal 
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trabalho pedagógico. A partir desta colocação, eu trouxe ao 
grupo elementos para aprofundar nossas discussões. Um deles 
diz respeito ao significado cultural do dinheiro – talvez para 
os alunos da Escola do Campo este seja ainda maior, uma vez 
que as comunidades ainda fazem bastante uso das cédulas e 
menos de cartões de bancos e de cheques, segundo depoimento 
dos próprios participantes da formação. Para Nunes, Carraher 
e Schliemann (2011, p. 203), 

Através de representações materiais do dinheiro [...] usadas 

em classe, o professor pode estabelecer um vínculo signifi-

cativo entre a matemática da vida e a matemática da escola, 

tornando a matemática da escola menos acadêmica e mais 

vinculada aos processos de raciocínio que têm lugar na feira 

e no mercado.

Outro aspecto levantado em relação aos números deci-
mais foi a possibilidade de escrita dos números mesclando a 
linguagem matemática e a língua materna. Assim, ao invés de 
escrever 2,78, podemos escrever 2 reais e 78 centavos, buscando, 
mais uma vez, a relação com o cotidiano.

Um professor, no decorrer da discussão, questionou: 
mas então não precisamos trabalhar a escrita matemática dos 
números decimais? Importante tal questionamento, o qual 
foi encaminhado da seguinte forma: faz-se necessário traba-
lharmos com a escrita dos números decimais na linguagem 
matemática. No entanto, por um lado, a escrita que relaciona 
significativamente a linguagem matemática à língua materna 
medeia a constituição de sentido à escrita matemática pelo 
aluno; por outro, possibilita que possamos trabalhar com o 
sistema monetário e com o significado dos números decimais 
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com turmas nas quais não temos, dentre os conceitos científicos 
a serem ensinados, os números decimais. 

Ainda, foi importante abordar que a resolução de 
problemas, na perspectiva teórico-metodológica que subsidia 
nosso trabalho, não tem como objetivo aplicar conceitos já 
aprendidos; ela tem como objetivo mediar processos de pensa-
mento matemático, levando à aprendizagem significativa 
de conceitos científicos e ao desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores. Assim, a proposição de problemas que 
abordem os números decimais é fundamental para aqueles 
alunos que não aprenderam ainda tal conceito, a fim de que o 
processo de aprendizagem aconteça.

E como é possível avançar a partir do problema, pensando 
que muitos professores atuam em classes multisseriadas? 
Relacionado ao que foi realizado com o dinheiro, como podemos 
registrar o que fizemos utilizando-nos das operações e da 
linguagem matemáticas?

Uma possibilidade seria: 3 X 2,78 = 3 X 2 + 3 X 0,70 + 3 X 
0,08 = 6 + 2,10 + 0,24 = 8,34. Somente quando o aluno apreende 
o significado de tal escrita, as operações e as propriedades 
envolvidas podem fazer sentido para ele. E, neste caso, envol-
vemos as operações de multiplicação e adição, bem como a 
propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição 
e a associativa da adição (ambas fundamentais também para 
o cálculo mental). Cabe ressaltar que as propriedades foram 
utilizadas a partir do problema e da estratégia de resolução 
com o uso das cédulas do dinheiro (atribuição de significado), 
e não a partir do nome das propriedades e da sua generalização 
algébrica (geralmente desprovida de significado). Ainda, em 
função disto, o cálculo mental também seria uma boa estra-
tégia para resolução do problema.
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A seguir, foi abordada a relação das atividades com o 
dinheiro (material manipulativo significativo) e na escrita 
da sentença multiplicativa com o algoritmo tradicional da 
multiplicação. Aqui não iremos avançar, porque já nos parece 
muito clara tal relação envolvendo a propriedade distributiva 
e as trocas realizadas no sistema de numeração decimal. 

Diante de todas as discussões, reflexões e colocações, 
nesta turma, os professores trouxeram relevantes consi-
derações. Uma delas diz respeito ao trabalho em classes 
multisseriadas (um dos seus desafios) e à possibilidade da 
proposição de um mesmo problema para todos os alunos em 
turmas multisseriadas, mas com aprofundamento conceitual 
diverso, dependendo dos objetivos para cada ano escolar. E, 
ainda, ressaltei que, se trabalhamos com nossos alunos em 
uma perspectiva colaborativa, a resolução de problemas (assim 
como também outros recursos de mediação, como materiais 
manipulativos, jogos com regras, tecnologias da informação 
e comunicação etc) pode levar os alunos maiores a auxiliarem 
os menores no seu processo de aprendizagem, atuando em sua 
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). Para Vygotsky (1994; 
2005 apud Kranz, 2015, p. 114-115), a ZDP

é a distância ou diferença entre o nível de desenvolvimento 

real, ou seja, aquilo que a criança consegue fazer por si 

mesma, com independência, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado pela solução de problemas com ajuda 

de adultos ou de colegas mais capazes.

Finalizando este relato reflexivo, em uma das turmas 
houve tempo para que os professores, reunidos em grupos, e com 
minha orientação, discutissem como incluir no planejamento de 
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seu projeto de intervenção – planejado no decorrer da formação 
e a desenvolver em suas escolas do campo – conceitos mate-
máticos significativos e contextualizados, que articulassem os 
conceitos cotidianos à aprendizagem dos conceitos científicos. 
Para isso, lancei algumas problematizações:

• Quais os conhecimentos matemáticos envolvidos na temática 
do projeto? Quais são necessários para resolver as problemá-
ticas do projeto?

• Quais os conhecimentos socioculturais dos alunos e de sua 
comunidade nessa temática?

• Quais conhecimentos escolares podem ser desenvolvidos 
nesse projeto?

• Como realizar, pedagogicamente, a articulação entre tais 
conceitos? 

A discussão foi relevante, tendo em vista que os 
professores participantes começaram a perceber os conceitos 
matemáticos sendo desenvolvidos em projetos investigativos 
interdisciplinares – em alguns momentos, a Matemática como 
ferramenta, em outros como objeto de conhecimento a partir 
de temáticas diversas.

O trabalho desenvolvido foi uma rica experiência, tendo 
em vista que eles começaram a entender a Matemática do 
cotidiano vinculada à Matemática escolar, bem como as possi-
bilidades de incluir essa Matemática escolar em seus projetos, 
atuando com base no conceito da Etnomatemática. Além disso, 
ressalto que a metodologia do trabalho possibilitou que a aula 
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em cada turma fosse desenvolvida a partir do grupo, de suas 
necessidades e interesses, porém sem perder o foco nos obje-
tivos do trabalho e nas temáticas a ser desenvolvidas.

Considerações finais

Pensar a Escola do Campo como contexto cultural de 
possibilidades de diálogos interculturais, realizados em uma pers-
pectiva inclusiva, histórica e crítica é extremamente desafiador. 
Em nossa formação Escola da Terra, buscamos criar caminhos, 
junto com os professores, para tal empreitada pedagógica. 

Como dito anteriormente, o trabalho no módulo 
Alfabetização Matemática desenvolveu-se, em cada turma, de 
modo personalizado, o que constituiu um desafio para minha 
docência, uma vez que havia a necessidade de articulação 
de ideias, elaboração de questionamentos e dinamização de 
maneira rápida e desafiadora. A partir das avaliações do trabalho 
junto aos professores, foi possível perceber que conseguimos, 
colaborativamente, realizar encontros que contribuíram com a 
formação continuada dos docentes. Apesar do breve tempo em 
cada uma das turmas, buscamos, partindo da realidade concreta 
dos educadores, refletir acerca da importância da contextuali-
zação e da relação entre a matemática do cotidiano e da escola, 
perpassada pela Etnomatemática, nas Escolas do Campo.

Além disso, tivemos a oportunidade de discutir a impor-
tância da aprendizagem da Matemática; as Matemáticas como 
conhecimentos constituídos, também, a partir das práticas 
socioculturais; a possibilidade de práticas pedagógicas inter-
disciplinares e inclusivas, nas quais os conceitos matemáticos 
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escolares não sejam trabalhados isoladamente e que possam, 
efetivamente, auxiliar os alunos e suas comunidades na reso-
lução de seus problemas, na compreensão e na transformação 
crítica de seus contextos.

Como perspectivas de pesquisa e de continuidade da 
formação em relação às práticas pedagógicas nas escolas do 
campo envolvidas, aponto para o acompanhamento sistemático 
e presencial do desenvolvimento dos projetos interdisciplinares 
de intervenção dos professores cursistas, bem como novos 
encontros formativos a partir das demandas e dos questiona-
mentos constituídos pelo curso e pelo trabalho pedagógico dos 
educadores nas escolas do campo.
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Kize Arachelli de Lira Silva
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Sonia Cristina Ferreira Maia
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Educação do campo: uma apresentação

A escolarização formal no Campo para filhas e filhos de agri-
cultores e agricultoras rurais, ainda em algumas regiões do 
Brasil, é por meio de classes multisseriadas de 1a ao 5a ano do 
ensino fundamental, nas chamadas Escolas Rurais. Existe um 
movimento forte para que essas Escolas passem a ser chamadas 
Escolas do Campo num outro desenho de Escola, uma Escola 
contextualizada com a cultura do Campo, uma Escola crítica 
e conectada com a realidade local e com o mundo. Uma Escola 
na formação humana criativa e autônoma no exercício da sua 
cidadania. Com uma conotação política de luta camponesa que 
dialoga com as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
nas Escolas do Campo (BRASIL, 2002). 
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Uma Escola que tenha a identidade do Campo deve ser 
assumida por homens e mulheres do Campo e por formadores 
que compreendam que “do ponto de vista curricular, são uma 
opção pessoal, histórica, cultural, política e epistemológica por 
um modelo de formação que incide em uma visão de mundo, de 
ser humano e de sociedade que irá impulsionar ou frear a luta 
política contra a desigualdade” (GHEDIN, 2012, p. 29).

Por sua vez, os movimentos sociais no Brasil tiveram e 
têm um protagonismo nas lutas e conquistas sociais, econô-
micas e políticas da mulher e homem do Campo. Lutas com 
bandeiras empunhadas de liberdade, autonomia e emancipação. 
Discurso e discussão educada nos grupos de estudos formulados 
dentro do movimento social, num processo de formação para 
a vida. Nesse processo de formação não há distinção entre 
homens e mulheres, todos aprendem juntos a serem livres na 
formação (RIBEIRO, 2010).

Um método de trabalhar a Educação permanente na 
via campesina é a pedagogia da alternância, experiência 
de trabalho – Educação na Rússia, após a Revolução de 1971 
(RIBEIRO, 2010). Essa pedagogia se articula no tempo-escola, 
na qual os educandos ficam em regime de internato no espaço 
da Escola ou em acampamentos; e tempo-comunidade, na qual 
os educandos vão para as comunidades ou assentamentos 
colocar em prática os conhecimentos apreendidos e estudados 
no tempo-escola, em sintonia para se efetivar a práxis. Esse 
princípio da alternância na formação pedagógica ganha 
destaque quando teorizamos com o processo da complexidade, 
tendo em vista que o educando, ao vivenciar o tempo-comuni-
dade, interage o conhecimento com a família e a comunidade 
a que pertence influenciando-a num processo gradativo 
de autonomia, evidenciando nessa estratégia a educação 
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informal, na dinâmica de trabalhar a agricultura familiar no 
tempo-comunidade.

Esse processo educacional extrapola os limites estru-
turais da Escola e vem dialogar com as famílias agricultoras 
rompendo, inclusive com a Educação bancária tratada por Paulo 
Freire (2005), concebida como instrumento de opressão no 
entendimento de que o educador é quem detém o conhecimento 
como sujeito do processo e entendendo os educandos como 
meros receptores, como depósitos se enchendo de informações 
não reflexivas e descontextualizadas do cotidiano. Tornando-se 
o educando ainda mais oprimido e, nesse sentido, se distan-
ciando cada vez mais do vir a ser. 

Dentre os princípios e diretrizes que fundamentam a 
formação de um processo de ensino para a Educação do Campo 
devemos destacar a estética da sensibilidade, a política da igual-
dade, a ética da identidade, a contextualização e a flexibilidade. 
Todos numa discussão que permita um diálogo interdisciplinar 
no processo de aprendizagem do homem e da mulher do Campo.

Faz-se necessário organizar uma análise política 
complexa na Educação do Campo, para ressaltar a verdadeira 
aprendizagem para a vida a partir do seu cotidiano camponês. 
Assim possibilitando a garantia de direitos como grupos 
sociais, relatando Arroyo (2015) e solicitando ao sistema escolar 
referenciais de identidade dos trabalhadores e trabalhadoras 
camponeses(as), garantindo o direito à Educação de qualidade 
que dialogue com sua cultura e afastando de vez as injustiças 
sociais existentes. 

Os conteúdos curriculares devem ter o olhar para a 
agricultura familiar, para a diversidade, para o sistema de 
produção e processos de trabalho do Campo, para organização 
social, para as políticas públicas, para a economia solidária, 



A ALFABETIZAÇÃO GEOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO  
DO CAMPO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

Kize Arachelli de Lira Silva 
Sonia Cristina Ferreira Maia

156

para o desenvolvimento sustentável e solidário com enfoque 
territorial e para a metodologia da alternância, com enfoque 
no tempo-escola e tempo-comunidade. Esse olhar apresenta possi-
bilidades de ambientes educacionais favoráveis à construção do 
conhecimento para o homem e a mulher do Campo.

O estudante camponês vive as incertezas próprias do 
atual contexto histórico, das condições sociais, psicológicas 
e biológicas. Em razão disso, faz-se necessária a adoção de 
procedimentos didático-pedagógicos, que possam auxiliá-los 
nas suas construções intelectuais, procedimentais e atitudinais, 
tais como: problematizar o conhecimento, buscando confir-
mação em diferentes fontes; adotar atitude interdisciplinar nas 
práticas educativas; articular e integrar os conhecimentos das 
diferentes áreas sem sobreposição de saberes; contextualizar 
conhecimentos sistematizados e outros. Sem esquecer “as 
vivências e indagações que trazem dentro de si exigem reconhe-
cimento nos processos de produção histórica do conhecimento” 
(ARROYO, 2013, p. 287), respeitando o conhecimento que já vem 
tatuado no homem e na mulher do Campo.

Diante do cenário explanado, o objetivo deste trabalho é 
contextualizar a geografia na Educação do Campo, apontando 
conhecimentos e aprendizagens que devem se fazer presentes 
nos currículos de formação docente.

Formação de professores do 
campo: Escola da Terra

A Formação de Professores do Campo deve compreender e 
situar a Formação sob os cenários mundiais da Educação e suas 
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implicações sociopolíticas e culturais que se encontram nos 
princípios e fundamentos de determinadas teorias, de forma 
a esclarecer a maneira como se aprende e se compreende o 
mundo, buscando indicações mais objetivas de como as pessoas 
aprendem e constroem o conhecimento para ser sujeitos e, 
simultaneamente, atores de sua própria vida. Esse foi o desafio 
da Formação na Escola da Terra.

A Formação de Professores do Campo no Projeto Escola 
da Terra se deu de maneira modular e tematizada para abrigar 
conhecimentos que estão sendo discutidos no chão da Escola do 
Campo. Conhecimentos pautados nos sujeitos e nas Escolas do 
Campo, envolvendo e dialogando com suas práticas educativas 
nos saberes e fazeres do Campo. Envolvendo linguagem, alfabe-
tização e práticas pedagógicas. Nesse sentido, o lastro teórico 
metodológico teve sustentação em autores que nos levasse a 
pensar o contexto, as conexões e as reflexões do Campo.

Percebeu-se, na Formação, que na esteira de vários 
autores a aprendizagem é uma condição antropológica e 
social da existência e que é por ela e com ela partilhada que as 
pessoas se configuram como identidades aprendentes. Trata-se de 
identidades em que os sujeitos, numa relação aprender sendo, se 
transformam em atores de e em vários mundos dando múltiplos 
sentidos vivenciais (que se pretendem significativos) à Formação 
(ROCHA; SILVA, 2015), no nosso caso, a Formação de Professores 
para atuarem no Campo.

A teoria da complexidade retratada por Edgar Morin, 
entre outras, vai mostrar que as pessoas constroem o conhe-
cimento por meio de interações que ocorrem entre a cultura 
societal, o pensamento e a ação e, dessa forma, resgata a visão 
de contexto, revelando que as pessoas são o que são dentro de 
determinados contextos, podendo e devendo ser compreendidas 
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a partir de suas conexões e de suas relações com a sua realidade 
contextual. Isso implica em considerar que a Educação/Estado/
Sociedade deva promover o respeito às diferenças entre as 
pessoas, às variações culturais e aos diferentes processos de 
desenvolvimento humano e social.

Ressaltam das considerações anteriores alguns discursos 
que envolvem a interconectividade dos problemas educacio-
nais e a reintegração do sujeito no processo de construção do 
conhecimento, sempre em processo de “vir a ser”, “estar sendo” 
(FREIRE, 2005). Destacam-se os contextos de aprendizagem 
como espaços de ação/reflexão e de convivência que possibi-
litam o fazer, o conviver e o ser. Assim se amplia a compreensão 
da existência da transitoriedade, da criatividade presente nos 
processos da natureza e sua importância para a evolução da 
humanidade (MORAES, 2003; MATURANA, 2001). 

A nossa perspectiva da Formação pela ação (tempo-es-
cola e tempo-comunidade), implica numa série de vivências 
que permitem superar formas e transformar a própria ação, 
sucessivamente ao longo da vida, o que significa aprender a 
educar-se. Trata-se de uma perspetiva humanista abrangente 
que nos obriga a questionar, tal como no trabalho derivado deste 
plano se pretende fazer, os vários sentidos de que se revestem 
conceitos como os de “educação permanente”, “aprendizagem ao 
longo da vida”, “formação”… Fica, desde já, a instigação:

Aprender ao longo da vida, nestas novas condições marcadas 

por uma espécie de darwinismo social hegemônico, não pode 

ter o significado que lhe atribuíamos no quadro de uma 

concepção humanista de educação que parece em vias 

de extinção e que foi consagrada há cerca de 30 anos pela 

Unesco, nomeadamente através do Relatório Faure. E é 
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aquele significado de aprendizagem que parece emergir na 

atualidade e que importa desocultar para que a educação 

possa desempenhar todos os papéis que a modernidade lhe 

atribuiu e assim cumprir as promessas que a consagraram 

como um dos seus pilares (SILVA, 2007, p. 322).

O Professor, ao se envolver no processo formativo, 
compreende o sentido do inacabado, obrigando-se a buscar uma 
aprendizagem constante ao longo da vida. Comportando-se 
como um ser aprendente para saber interrogar o mundo e a 
si mesmo, diante das suas experiências e da diversidade exis-
tente no cotidiano educacional. Essa foi a semente plantada na 
Formação de Professores do Campo no Projeto Escola da Terra.

A geografia como território na 
educação do campo

A Geografia Escolar, enquanto área do conhecimento, 
consolida-se academicamente somente ao final do século XIX, 
embora fortemente marcada pela perspectiva positivista, numa 
abordagem conhecida como Geografia Tradicional, na qual os 
estudos geográficos limitavam-se aos aspectos visíveis do real 
pautado na observação, conforme Moraes (1999), influenciando 
significativamente o ensino nas escolas.

Numa perspectiva crítica, Straforini (2004) argumenta 
que o ensino de geografia nos anos iniciais do ensino funda-
mental apresenta possibilidades concretas de realizar-se num 
caminho para compreender a realidade em que se vive, tornado 
essa área do conhecimento interessante e viva, criando nas 
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crianças um interesse maior de procurar entender o mundo 
em que vivemos:

Para a Geografia ser estudada não deve ser aquela enume-

rativa, descritiva, enciclopédica. Ela deve trabalhar com a 

realidade do aluno, uma realidade de múltiplas relações [...], 

todas as dimensões que compõem a forma de viver e o espaço 

que a cerca. O aluno deve ser inserido dentro daquilo que se 

está estudando, proporcionando a compreensão de que ele é 

um participante ativo na produção do espaço geográfico. A 

realidade tem que ser entendida como algo em processo, em 

constante movimento, pois a produção do espaço nunca está 

pronta e acabada. (STRAFORINI, 2004, p. 81-82).

Discutindo sobre o entendimento do espaço geográfico 
enquanto totalidade-mundo, Straforini (2004) alega que no 
atual período de globalização as escalas não se apresentam 
dispostas linear e independentemente, ou seja, a casa, a rua, 
o quarteirão, o bairro, a cidade, o estado, o país, o continente 
e por fim o mundo. Seus estudos são referenciados na abor-
dagem sociointeracionista do desenvolvimento e na abordagem 
geográfica crítica. Para ele, o ensino da geografia, nas séries 
iniciais, deve ter como ponto de partida o imediato concreto 
ou o lugar, sendo entendido como o ponto de encontro de 
lógicas locais e globais, longínquas e próximas. A partir das 
atividades de ensino pautadas nessas orientações, as crianças 
podem compreender que o lugar que moram ultrapassa suas 
explicações egocêntricas, estabelecendo, assim, relações com 
outras escalas e tempos.

A construção do conceito de espaço se desenvolve 
na criança mesmo antes do processo de escolarização. Nos 
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primeiros meses de vida, conforme estudos da psicogênese do 
desenvolvimento infantil de Henri Wallon, a criança apresenta 
suas atividades cognitivas através de 4 campos funcionais: o 
movimento, a afetividade, a inteligência e a pessoa (idiossin-
crasia). O movimento seria um dos primeiros campos funcionais 
a se desenvolver, e que serviria de base para o desenvolvimento 
dos demais. Os movimentos, segundo Wallon (1989), enquanto 
atividades cognitivas podem estar em duas categorias: 
movimentos instrumentais e movimentos expressivos. Os 
movimentos instrumentais são ações executadas para alcançar 
um objetivo imediato e, em si (referindo-se a ações como andar, 
pegar objetos, mastigar, entre outros), não diretamente relacio-
nado com outro indivíduo.

Para Henri Wallon, no estágio sensório-motor e proje-
tivo (que vai dos três meses de idade até aproximadamente o 
terceiro ano de vida), a criança vivencia a fase onde a inteli-
gência predomina e o mundo externo prevalece nos fenômenos 
cognitivos. A inteligência, nesse período, é tradicionalmente 
particionada entre inteligência prática, obtida pela interação de 
objetos com o próprio corpo, e inteligência discursiva, adquirida 
pela imitação e apropriação da linguagem. Os pensamentos, 
nesse estágio, muito comumente se projetam em atos motores. 
Nessa inteligência prática, a criança relaciona-se com o espaço 
tendo como referência seu próprio corpo, delineando impres-
sões e percepções espaciais na interação com o meio.

Os estudos de Almeida e Passini (2002) referendam a 
evolução da psicogênese da noção de espaço em etapas que vão 
do vivido ao percebido e deste ao concebido. Na fase do espaço 
vivido, a criança vivencia o espaço físico através do movimento 
e do deslocamento, através de brincadeiras, percorrendo, 
delimitando e organizando o espaço segundo seus interesses 
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e necessidades que variam, qualitativamente, de proximidade 
e distância. Nessa experimentação física, existe o potencial de 
explorar o corpo e suas dimensões e relações espaciais por meio 
de exercícios rítmicos e psicomotores.

À medida que a percepção espacial vai sendo construída, 
a consciência do corpo avança como base cognitiva para a cons-
trução do conceito de espaço percebido. Nesta fase, por volta dos 
06 anos de idade, a criança não depende estritamente do espaço 
físico, sendo capaz de memorizar itinerários do cotidiano sem, 
necessariamente, percorrê-los. As noções de direção aqui, ali, 
acolá passam a integrar-se à linguagem da criança.

Gradualmente, a criança vai abstraindo as noções de 
lateralidade e, assim, construindo o conceito de espaço conce-
bido, por volta dos 11 a 12 anos de idade, tornando-se capaz 
de raciocinar sobre a área retratada em um mapa, sem tê-la 
visto antes, dependendo da mediação simbólica depreendida 
da intervenção pedagógica por ela vivenciada.

Assim, para Almeida e Passini (2002), a construção do 
conceito de espaço deve ser iniciada primeiramente com o 
corpo, em seguida, apenas com os olhos e finalmente com 
a mente, visto que é nela que a criança consegue abstrair e 
generalizar atributos espaciais para outros objetos as posições 
ligadas à lateralidade (esquerda e direita).

Tendo essas reflexões como referências, consideramos 
essencial discutir sobre o processo de alfabetização geográfica 
no âmbito da formação continuada de professores de turmas 
multisseriadas de escolas do campo, visto que a partir da 
consciência corporal e, paulatinamente, a construção dos 
conceitos geográficos (dos espontâneos até os científicos) são 
imprescindíveis para o processo de aquisição e desenvolvimento 
da linguagem característicos da alfabetização e letramento, 
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foco dos primeiros anos iniciais do ensino fundamental da 
educação básica escolar.

É importante esclarecer que essa proposta de alfabe-
tização geográfica, no contexto da Educação do Campo, está 
alicerçada na compreensão desta como:

[...] um fenômeno da realidade brasileira atual, protagonizado 

pelos trabalhadores do campo e suas organizações, que visa 

incidir sobre a política de educação desde os interesses sociais 

das comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a remetem 

às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das 

lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre 

projetos de campo e entre lógicas de agricultura que têm 

implicações no projeto de país e de sociedade e nas concep-

ções de política pública, de educação e de formação humana. 

(CALDART, 2012, p. 259).

Nesse sentido, ao conduzir um processo formativo de 
professores de turmas multisseriadas, temos como princípio 
que a Educação do Campo constitui vínculo com sujeitos 
sociais concretos, mas sem se desligar da universalidade: antes 
(durante e depois) de tudo ela é educação, formação de seres 
humanos. Ou seja, a Educação do Campo faz o diálogo com a 
teoria pedagógica desde a realidade particular dos camponeses, 
ou mais amplamente da classe trabalhadora do campo, e de suas 
lutas. E, sobretudo, trata de construir uma educação do povo 
do campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele.

Por isso, discutir sobre a dinâmica contínua, permanente 
e continuada de reconstrução-desconstrução-construção dos 
territórios campesinos, no tocante a processos de alfabetização 
geográfica, é fundamental para compreender, pela análise dessa 
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dinâmica, as contradições reais que estão envolvidas, inclusive 
as inerentes às lutas de classe, particularmente de como se 
desenvolvem hoje no campo brasileiro, em todas as dimensões 
de sua realidade.

Considerar a disputa de forma e conteúdo de políticas 
públicas, inclusive as concernentes ao acesso ao saber historica-
mente elaborado pela humanidade – na perspectiva da educação 
como direito – como buscam fazer os sujeitos da Educação do 
campo, é, de fato, entrar em uma disputa direta e concreta dos 
interesses de uma classe social no espaço dominado pela outra 
classe, com todos os riscos (inclusive de cooptação) que isso 
implica, mas também com essas possibilidades de alargamento 
de compreensão da luta de classes e do que ela exige de quem 
continua acreditando na transformação mais radical da socie-
dade, na superação do capitalismo.

É por esses motivos que consideramos pertinente a abor-
dagem do ensino da alfabetização geográfica, numa formação 
continuada privilegiada de docentes que fazem a Educação do 
Campo, na perspectiva conceptual do território e das territo-
rialidades fortemente presentes no contexto campesino, como 
apresentaremos a seguir.

Alfabetização geográfica nas salas 
multisseriadas das escolas do campo

O componente curricular ‘Práticas Educativas da 
Geografia na Educação do Campo’, do Curso de Formação 
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Continuada Escola da Terra, do Eixo 21 “Práticas Educativas: 
saberes e fazeres do Campo I”, foi realizado sob formato de 
oficina pedagógica, com carga horária total de 06 horas, sendo 
04 horas destinadas ao Tempo-Universidade e 02 horas ao 
Tempo-Comunidade.

A oficina foi intitulada “Alfabetização geográfica nas turmas 
multisseriadas das escolas do campo” e teve como objetivo discutir 
o processo contínuo de construção/decodificação e significação 
dos territórios campesinos como possibilidade de intervenção 
no mundo, numa abordagem histórico-cultural da construção 
do conhecimento, conforme estudos de Lev Semyonovich 
Vygotsky e seus colaboradores. Para Oliveira (1997), três são os 
pilares dessa nova abordagem: 1) as funções psicológicas têm um 
suporte biológico, pois são produtos da atividade cerebral; 2) o 
funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações sociais 
entre os indivíduos e o mundo exterior, as quais se desenvolvem 
num processo histórico e; a relação homem/mundo é uma 
relação mediada por sistemas simbólicos (OLIVEIRA, 1997, p. 23).

Referendando-se na abordagem histórico-cultural da cons-
trução do conhecimento, Ferreira (2001, p. 9) compreende Oficina 
Pedagógica como situação pedagogicamente intencional que visa:

Fabricar conhecimentos a partir de situações vivenciadas 

pelos participantes individualmente. Produzir coletivamente 

1 O Eixo 2“Práticas Educativas: saberes e fazeres do campo I”, realizou-se 
na segunda semana da formação continuada da Ação Escola da Terra, 
com carga horária de 35 horas, distribuídas nos seguintes componentes 
curriculares: Letramento e Alfabetização (18h), Ciências Sociais e Humanas 
(História e Geografia) (12h), e Planejamento da intervenção pedagógica 
(5h). A ementa do Eixo 2 consistiu em delinear contribuições das áreas de 
Língua Portuguesa, Ciências Sociais e Humanas na configuração de práticas 
pedagógicas vinculadas aos princípios da Educação do Campo.
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conhecimentos que possibilitem aprofundar a reflexão sobre 

a educação, a escola e a prática que nela se efetiva. É esse o 

sentido que se infere da situação pedagógica denominada 

como Oficina Pedagógica. 

Nessa perspectiva, a Oficina Pedagógica constitui-se de 
uma experiência teórico-prática que envolve a multiplicidade e 
a complexidade do fazer pedagógico que envolvem o aprender 
e o ensinar. Todos os momentos devem ser marcados pelo exer-
cício do pensar e do criar, pelo incentivo à descoberta de novas 
facetas do conhecido e a ousadia de reelaboração, entendida 
como construção/desconstrução/reconstrução do saber.

A especificidade da Oficina Pedagógica – enquanto 
estratégia na construção do conhecimento – constitui-se 
essencialmente de: reflexão e trocas de experiências, produção 
coletiva e descobertas de alternativas de mediação para uma 
intervenção pedagógica com o potencial de transformar a 
realidade educacional.

Essa especificidade é, ainda, caracterizada por procedi-
mentos distintos os quais colaboram para o desafio, a interação 
com o novo, a revisão do conhecimento já internalizado e a apli-
cação racional dos conceitos elaborados na atividade do sujeito. 
São procedimentos característicos da Oficina Pedagógica: a 
participação do sujeito da atuação, o objeto da atuação (para 
onde a ação se dirige), o motivo da atuação, os objetivos e as 
operações para realizar as ações visionárias dos objetivos.

Com base nesses pressupostos, a Oficina “Alfabetização 
geográfica nas turmas multisseriadas das escolas do campo” 
foi dividida em quatro momentos distintos: a) Situação 
de Sensibilização, b) Situação Motivadora, c) Situações 
Sistematizadoras e d) Situações Avaliativas.
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a) Situação de Sensibilização

Ao chegarem à sala, os alunos foram recepcionados com 
o vídeo da música “Paisagem do Interior”, de Jessier Quirino. 
No vídeo, o poema declamado descreve as tramas e os atores 
do cenário interiorano, além de exibir imagens relativas ao 
campo. O cotidiano do campo é tratado de forma figurativa, 
evocando sentimentos e expressões emotivas no expectador. Ao 
final da exibição, perguntamos aos cursistas sobre as imagens 
observadas no vídeo, assinalando as diferenciações e aproxi-
mações com o campo no qual eles vivem e/ou se relacionam. 
No depoimento de alguns cursistas, algumas passagens foram 
estereotipadas pelo compositor e outros falaram que alguns 
elementos do campo ainda permanecem em determinadas 
regiões. Nessa análise, ressaltamos as mudanças e permanên-
cias presentes nas comunidades camponesas. Os cursistas foram 
mencionando os processos identitários vivenciados pelos povos 
do campo, ao longo do tempo, como conflitivos, ambivalentes 
e heterogêneos.

b) Situação Motivadora

Durante a realização do Eixo 1 da Formação do Escola da 
Terra, solicitamos aos cursistas que trouxessem, para o Eixo II, 
o mapa do seu município. É interessante registrar que muitos 
tiveram dificuldades em trazer para o Tempo-Universidade o 
mapa municipal. Segundo as justificativas apresentadas, alguns 
municípios não possuem o registro cartográfico atual, quando 
há, não é destinado a apreciação pública, ficando este sob a 
guarda em um gabinete ou outro local restrito da repartição. 
Mesmo assim, alguns professores trouxeram os mapas para 
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o Eixo II e iniciamos a Oficina solicitando que os cursistas 
apresentassem à turma a configuração espacial do seu referido 
município, conforme figura 1:

Figura 1 – Grupo de Cursistas localizando e analisando 
os elementos cartográficos do mapa municipal
Fonte: Autoria própria.

À medida que os cursistas iam apresentando essa configu-
ração, perguntas eram dirigidas, evocando detalhes concretos, 
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tais como as relações topológicas, projetivas, métricas, sociais, 
simbólicas, o tamanho, a escala usada, a composição e apre-
sentação dos símbolos representados na legenda, as cores 
diferenciadas, a topografia e demais elementos constituintes. 
Para a realização dessa situação motivadora, nos referendamos 
nas orientações de Simielli (2013), na perspectiva da aprendi-
zagem da leitura de mapas, a partir das etapas de: Localização 
e Análise, Correlação e Síntese. Para Simielli (2013, p. 98), a 
alfabetização no contexto da Geografia

[...] supõe o desenvolvimento de noções espaciais como: 

visão oblíqua (lateral) e visão vertical (de cima), imagem 

tridimensional(maquete), imagem bidimensional (mapa), 

alfabeto cartográfico (ponto, linha e área), construção da 

noção de legenda, proporção, escala, lateralidade, referên-

cias e orientação.

Mesmo em se tratando de adultos, nesse momento de 
motivação, os cursistas apresentaram algumas inseguranças, 
hesitações, dificuldades e dúvidas em relação às respostas 
referentes à interpretação, localização e análise dos elementos 
cartográficos, indicando nessa etapa de motivação uma estra-
tégia importante para a aprendizagem da leitura cartográfica.

Avançando na discussão e construção dos conceitos 
geográficos, fomos interrogando os cursistas com questões 
sobre a temporalidade do mapa, como representação histórica, 
temporal, de um espaço. Nas questões levantadas, inquirimos 
sobre as relações daquele município com as adjacências, os 
limites, o natural, o cultural, possibilitando a identificação 
de aspectos relacionais, processuais e multidimensionais 
do território e da territorialidade, de caráter operativo e 



A ALFABETIZAÇÃO GEOGRÁFICA NA EDUCAÇÃO  
DO CAMPO: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA O 
CURRÍCULO DE FORMAÇÃO DOCENTE 

Kize Arachelli de Lira Silva 
Sonia Cristina Ferreira Maia

170

político, constituindo-se a representação cartográfica como 
um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas 
de ações, conforme destaca Saquet (2008), ao considerar a 
constituição do território.

c) Situações Sistematizadoras

Tendo como especificidade a discussão da alfabeti-
zação geográfica no contexto de turmas multisseriadas das 
escolas do campo, encaminhamos a situação sistematizadora 
derivando da construção da compreensão do território como 
construção coletiva, multidimensional e com múltiplas terri-
torialidades (SAQUET, 2008). É no território que acontecem 
os processos sociais multiescalares (com várias proporções) 
e multitemporais. Abrange a sincronia e a diacronia, numa 
unidade de tempos histórico e coexistente, de continuidade e 
descontinuidades, a unidade ideia-matéria e aspectos da relação 
sociedade-natureza.

Para darmos seguimento a essa construção conceptual de 
território, discutimos com os cursistas, com auxílio de slides, o 
conceito de território e territorialidade em relação à produção, 
domínio, expansão, desconstrução e reprodução dos territórios, 
discutindo os avanços da Geografia Clássica para a Geografia 
Crítica. Para essa construção conceitual, nos referendamos nas 
contribuições de Bernardo Mançano Fernandes (2006), refe-
rentes aos diferentes paradigmas existentes na abordagem do 
território no contexto da educação do campo. Ainda na leitura 
de mapas, conseguimos discutir sobre a multidimensionalidade, 
multiterritorialidade, multiescalaridade processuais, simultâ-
neas e contínuas por meio das relações sociais presentes nos 
territórios do campo e na educação do campo.
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d) Situações Avaliativas

A oficina pedagógica exige um acompanhamento siste-
mático e contínuo, organizado intencionalmente, tendo como 
referência a motivação, as necessidades e dificuldades dos 
cursistas, segundo procedimentos que lhes propiciem torna-
rem-se conscientes de suas possibilidades a fim de emergir o 
desejo de aprender e transformar as capacidades em competên-
cias, conforme aponta Oliveira (1999, p. 59-60) sobre o processo 
de aprendizagem do adulto:

Com relação à inserção em situações de aprendizagem, essas 

peculiaridades da etapa de vida em que se encontra o adulto 

fazem com que ele traga consigo diferentes habilidades e difi-

culdades (em comparação com a criança) e, provavelmente, 

maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento e sobre 

seus próprios processos de aprendizagem.

Assumir dificuldades durante a construção da leitura 
dos mapas, na situação motivadora e envolver-se ativamente 
nas discussões produzidas pelos questionamentos relativos 
à compreensão do território como uma construção/recons-
trução/desconstrução, implica numa atitude metacognitivista2 
e possibilita ao cursista a ação e interação no processo de 
aprendizagem, no qual as significações e o diálogo em torno 
no conhecimento geográfico são mediadores de conhecimento, 
de aprendizagem e, portanto, de desenvolvimento mental, tal 
como sistematiza a abordagem histórico-cultural.

2 Trabalho consciente sobre a atividade do pensamento.
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Nesse sentido, após as situações sistematizadoras, 
orientamos a construção da leitura dos territórios dos cursistas 
(com enfoque na escola/comunidade), sob a forma da matriz 
F.O.F.A. (Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), na 
qual os cursistas analisaram aspectos e dimensões materiais e 
imateriais presentes no território que interferem diretamente 
no ensino e aprendizagem dos alunos do campo. Para além 
da identificação e descrição desses elementos, os cursistas 
puderam estabelecer possíveis relações recíprocas entre esses 
elementos, conforme ilustram as figuras 3 e 4.

Figura 2 – Matriz F.O.F.A.
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Figura 3 – Cursistas apresentando a F.O.F.A.
Fonte: Autoria própria.
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Nas situações de sensibilização, motivadora, sistema-
tizadora e avaliativa, os cursistas apresentaram interesse 
em saber mais sobre os conceitos geográficos, sobretudo, os 
relativos à alfabetização geográfica com base conceptual do 
território. No desenvolvimento das atividades – sejam elas de 
localização, análise, discursão, correlação, síntese e aplicação, – 
estratégias de domínio das funções mentais (atenção, memória 
e planejamento da ação) foram ativas e autorreguladas em 
torno na aprendizagem, potencializando o desenvolvimento 
de modalidades mais hierárquicas de operação do pensamento.

A discussão e análise que buscam a compreensão da 
constituição dos territórios campesinos foram potencializadas 
durante as atividades, nas quais nós, formadores na Ação Escola 
da Terra, intentamos criar desafios e ajudas sistemáticas e 
intencionais, possibilitando aprendizagens e desenvolvimento 
das funções mentais novas através desses procedimentos cons-
tituintes da Oficina Pedagógica “Alfabetização geográfica nas 
turmas multisseriadas das escolas do campo”.

Na última fase da Oficina, apresentamos estratégias de 
ensino para a compreensão dos elementos materiais e simbó-
licos constituintes do território campesino, referenciadas 
pelas experiências do PRONERA (2001), tais como: 1) Leitura 
do Território sensorial e simbólico da comunidade; 2) Mapa 
de Fluxos sociais, culturais, econômicos; 3) Pesquisa de campo 
para conhecer como era a comunidade no seu início e como 
está atualmente; 4) Caminhada transversal: paisagem natural 
e cultural; 5) Produção de textos de gêneros diversos, com os 
temas geradores (por exemplo: assentamento, roçado, trabalho, 
enxada, luta pela terra, cultura, educação escolar, entre outros) 
e; 6) Construção e Leitura de mapas (do local ao global).
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Conclusão

O (re)conhecimento do território escolar e comunitário, 
a partir dos elementos simbólicos, é fator indispensável para 
a intervenção educativa realizada na formação com base nas 
diferentes realidades as quais eles atuam. Nesse sentido, foram 
apresentadas sugestões de atividades para o ensino crítico da 
Geografia nas escolas do campo, tendo como pressupostos o 
olhar investigativo e reflexivo do professor, a contextualização 
territorial do currículo e da prática pedagógica e a escala plane-
tária, nacional e local.

O exercício de analisar, perceber e discutir sobre o terri-
tório (concreto e simbólico) e as territorialidades (individuais 
e coletivas), no processo de alfabetização geográfica, com os 
professores das Escolas do Campo se constituiu como opor-
tunidade para os cursistas desnaturalizarem seus territórios 
vividos, atentando às dimensões econômicas, históricas e as 
marcas sociais (identitárias, políticas, culturais) presentes na 
morfologia territorial e a disputa por modelos de desenvolvi-
mento e de sociedade.

Esse exercício nos chamou atenção para discernirmos 
sobre quais territórios estamos atuando, construindo, repro-
duzindo, enfim, efetuando durante nossa existência. Essas 
reflexões na Educação do Campo empreendem-nas como um 
direito conquistado e institucionalizado no âmbito da legis-
lação brasileira. É uma bandeira de luta dos trabalhadores e 
trabalhadoras do Campo e, portanto, refletir sobre a alfabe-
tização geográfica nas turmas multisseriadas contribui para 
compreendê-la como território de luta, conflitos, ambivalências 
e contradições, na qual se pleiteia um projeto de nação que 
conceba o Campo como lugar de autonomia e de direitos.
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Mediante as construções realizadas na discussão sobre o 
processo de alfabetização geográfica nas salas multisseriadas 
das Escolas do Campo, consideramos que esse componente curri-
cular possibilitou outra proposta para o ensino da Geografia 
no Campo, a partir de outro referencial teórico-metodológico, 
cuja alusão considera as diferentes realidades, questionando-as 
para compreendê-las, analisando as experiências, o cotidiano, o 
território e seus elementos contextualizadores, o saber prévio 
do aluno/família/moradores para fomentar a compreensão das 
diferentes escalas sociais, econômicas e culturais dos espaços 
geográficos, objetivando entender os fatores históricos e polí-
ticos determinantes e a dinâmica contemporânea da sociedade 
com seus conflitos e contradições.
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CONTEXTUALIZAÇÃO NOS 
CURRÍCULOS DO ENSINO DE 
CIÊNCIAS: POSSIBILIDADES 
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Desfazer o normal há de 
ser uma norma.

Manoel de Barros 

[É preciso] desinventar os objetos. 
O pente, por exemplo. É preciso 

dar ao pente funções de não pen-
tear. Até que ele fique à disposi-

ção de ser uma begônia. Ou uma 
gravanha. Usar algumas palavras 

que ainda não tenham idioma.
Manoel de Barros 

Manoel de Barros nos inspirou à necessidade de desfazer 
o suposto normal sobre os modos de se ensinar e aprender 
ciências na escola. Por que não “desinventar” a ciência por 
meio da contextualização? Por que não criar outras formas de 
ensiná-la e aprendê-la? Por que não possibilitar ver a ciência no 
cotidiano? Aqui, colocamos foco nos territórios campesinos, em 
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especial nas aulas de ciências de classes multisseriadas. Como 
formadora e formador responsáveis pelas atividades na área do 
“ensino de ciências e educação do campo” no curso de formação 
Escola da Terra, que tem como objetivo 

promover a formação continuada de professores para que 

atendam às necessidades específicas de funcionamento das 

escolas do campo e daquelas localizadas em comunidades 

quilombolas; e oferecer recursos didáticos e pedagógicos 

que atendam às especificidades formativas das populações 

do campo e quilombolas (BRASIL, 2018, documento online 

sem paginação), 

trouxemos à tona discussões acerca da contextualização 
atentos às especificidades das escolas do campo e quilombolas. 
Discussões essas que colocamos em tela neste texto, associando 
questões teóricas acerca dos olhares sobre a ciência, conheci-
mento científico, conhecimento cotidiano com as experiências 
trazidas pelas/os cursistas da formação mencionada.

Pensar a contextualização é pensar a valorização dos 
conhecimentos produzidos pelos sujeitos envolvidos no processo 
de ensino e aprendizagem. Logo, no contexto aqui colocado, está 
em cheque os saberes de grupos sociais, usualmente margina-
lizados ou minoritários, aqueles “que não possuem estruturas 
importantes de poder costumam [e que] ser silenciados, quando 
não estereotipados e deformados, para anular suas possibili-
dades de reação” (SANTOMÉ, 1995, p. 161) e, exatamente, por 
isso são colocados para fora da escola. Entendendo as/os campe-
sinas/os como parte desses grupos que, muitas vezes, têm suas 
culturas apagadas dos currículos escolares, nossa discussão dá 
atenção, especialmente, aos currículos das aulas de ciências. 
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Entendemos a disciplina escolar Ciências como as diferentes 
formas de concretização curricular da educação escolar na área 
das “Ciências Físicas e Naturais: a educação infantil e o ensino 
fundamental de Ciências e Programas de Saúde”.  

A seleção de conhecimentos e forma como são traba-
lhados “coloca em funcionamento jogos de poder conflituosos 
porque se refere a dizer qual conhecimento é mais ou menos 
válido para um determinado grupo” (RIBEIRO; PARAÍSO, 2015, p. 
787). Assim, algumas questões guiaram nossa prática junto as/
os professoras/es participantes da formação: como os discursos 
vinculados à ciência compreendida como verdade estão sendo 
trabalhados nas escolas do campo? Há uma contextualização 
dos conceitos? Quais contextos estão presentes? Como eles são 
levados para a sala de aula? Se os contextos não estão presentes, 
quais as estratégias para incluí-los?

Acreditamos que discutir a contextualização no ensino 
de ciência é algo importante, pois a ciência é “um dos campos 
escolares que a universalização do iluminismo ocidental 
parece ter atingido com mais força” (MACEDO, 2004, p. 113). 
A ciência será aqui compreendida como diz Foucault (2004), 
como uma vontade de verdade. Assim, sob a égide do para-
digma pós-moderno, “no qual não existe privilégio de olhares, 
existem sim deslocamentos e deslizamentos que começam (ou 
talvez terminem?) em locais não-científicos ou, pelo menos, em 
locais para além das marcas tão caras de uma ciência mimética 
e especulativa” (HENNING; CHASSOT, 2009, p. 3), a ciência não 
será compreendida como a única produtora de conhecimentos 
válidos. Esclarecemos que não estamos fazendo apologia contra 
a ciência acadêmica. Como diz Latour (2000, p. 140),
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continuamos acreditando nas ciências, mas ao invés de 

encará-las através de sua objetividade, sua frieza, sua 

exterioridade – qualidades que só tiveram um dia devido 

ao tratamento arbitrário da epistemologia –, iremos olhá-la 

através daquilo que elas sempre tiveram de mais interessante: 

sua astúcia, sua experimentação, sua incerteza, seu calor, 

sua estranha mistura de híbridos, sua capacidade louca de 

recompor os laços sociais.

O pensamento totalizante da ciência moderna, portadora 
da verdade e legitimadora de conceitos, mostra também suas 
fragilidades inevitáveis e é diante delas que se pode ver outras 
possibilidades de enxergar e explicar o mundo. Nesse viés, 
o discurso da educação do campo defende a necessidade de 
inclusão das experiências de luta e de esperança dos povos do 
campo, incluindo-as como elementos constitutivos do processo 
de conhecimento na escola (PESSOA, 1998), resistindo, assim, 
à ideia da ciência acadêmica como única verdade. A demanda 
pela contextualização está, nessa perspectiva, preocupada 
também com o reconhecimento e a valorização da cultura 
campesina nos currículos pelo fato de a escola sobrevalorizar 
a cultura urbana em detrimento da rural, reforçando a dico-
tomia campo-cidade (NEVES, 2007).

A cultura, por sua vez, está sendo compreendida como um 
campo de luta em torno do significado, o que implica conside-
rá-la não como natural, fixa e imutável, mas como uma produção 
social contingente e como “um jogo de poder” (SILVA, 1999, p. 
134). E, o currículo entendido como “todas as experiências e 
conhecimentos proporcionados aos estudantes no cotidiano 
escolar. [...] Ele é tanto um território de produção ativa de cultura 
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como um campo de contestação cultural” (SANTOS; PARAÍSO, 
1996, p. 3) é “território contestado” (SILVA, 1995, p. 34).

Nesse território contestado, as aulas de ciências têm 
um espaço considerado como primordial para se aprender a 
fazer “ciência” e também é onde, frequentemente, se diz que 
as possibilidades de contextualização de conhecimentos cientí-
ficos são maiores. Os discursos sobre a ciência se mostram, por 
vezes, de maneira engenhosa nas relações de poder, por meio de 
“métodos de observação, técnicas de registro, procedimentos de 
inquérito e de pesquisa, aparelhos de verificação” (FOUCAULT, 
2007, p. 104), como se a ciência fosse apenas medições e cálculos, 
sobretudo, feitos em um laboratório. Isso faz com que certos 
saberes, em destaque o saber científico, seja divulgado como 
melhor, mais sofisticado e mais verdadeiro. 

Esses mecanismos sutis, apresentam, por exemplo, 
na Base Nacional Comum Curricular, da área de Ciências da 
Natureza do Ensino Fundamental, como primeira compe-
tência específica: “Compreender as Ciências da Natureza 
como empreendimento humano, e o conhecimento científico 
como provisório, cultural e histórico” (BRASIL, 2017, p. 322). 
Da mesma forma, não é incomum, que os livros didáticos se 
enderecem “aos alunos, convidando-os a se relacionarem 
com o conhecimento de um ponto de vista social e político” 
(MACEDO, 2004, p. 109-10). Contudo, sabe-se que na sala de aula, 
não é incomum, seguir-se uma orientação fechada nos conheci-
mentos científicos em detrimentos de outros. Mais que isso, tais 
conhecimentos científicos ficam muitas vezes, distanciados da 
compreensão dos alunos, por falta de contextualização.

Romper com o discurso sobre a ciência que coloca o 
conhecimento científico como referente e que despreza a 
possibilidade de vínculo com o cotidiano nos parece ser um 
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desafio na educação do campo, mesmo que essa venha há alguns 
anos insistindo, inclusive como um princípio educativo, sobre a 
potencialidade de correlação entre a escola e a vida dos sujeitos. 
Os discursos da educação do campo divulgam modos de compre-
ender o mundo e a vida na perspectiva das/os camponesas/es 
e lançam mão de outros discursos na sua constituição, como 
por exemplo: o discurso da agroecologia, o discurso da reforma 
agrária, o discurso ambientalista, o discurso da igualdade 
(RIBEIRO, 2013). No entanto, as narrativas das/os professoras/
es cursistas do Escola da Terra, todas/os atuantes em escolas 
do campo, não contemplaram tal perspectiva, na forma deman-
dada por esses discursos. Isso evidencia “a força dos saberes 
oficiais e as disputas de poder em torno deles. [Além disso] Ao 
disponibilizar nos currículos certos saberes e não outros, modos 
específicos de ser, de se comportar e de entender o mundo criam 
demandas específicas” (RIBEIRO, 2013, p. 131) aos sujeitos ou aos 
grupos aos quais pertencem.

Nesse sentido, problematizar as escolhas feitas nos currí-
culos e as metodologias adotadas “se torna importante porque se 
estará também problematizando as relações de poder que estão 
imbricadas nesse processo” (RIBEIRO, 2013, p. 48). A formação 
Escola da Terra na área do ensino de ciências esteve preocupada 
com a constatação de que os conhecimentos ligados à cultura 
do campo, continuaram ocupando espaço reduzido e marginal 
em relação aos conhecimentos científicos. Logo, reforçamos 
a ideia de que a contextualização pode ser um dos caminhos 
de aproximação entre o discurso da educação do campo que 
demanda o estreitamento entre conteúdos escolares, científicos 
e cotidiano. Nosso trabalho junto aos cursistas visou dar voz 
aos conhecimentos vinculados à cultura campesina, sem obvia-
mente diminuir a importância dos conhecimentos científicos.
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Para tanto, objetivamos identificar possíveis marcas positi-
vistas no ensino de ciências que são adotados pelas/os cursistas; e 
assim compreender como essas marcas contribuem para manter 
o currículo de ciências sem conexão com as questões sociais, 
históricas e culturais da vida do campo; e assim estabelecer 
conceitos de contextualização e possibilidades de estratégias de 
ensino para educação do campo em salas multisseriadas.

Dessa forma, foi adotada uma metodologia teórico-vi-
vencial, com duração de 4h para cada uma das quatro turmas 
em formação. As discussões teóricas foram norteadas pelo 
texto de Wartha, Silva e Bajano (2013) e a vivência prática foi 
baseada no pressuposto da codificação-problematização-de-
codificação de Freire (SANTOS, 2008). As/Os cursistas de cada 
turma foram reunidas/os em grupos e cada grupo discutiu uma 
proposta de ensino baseado em três momentos pedagógicos: 
problematização, organização (do conhecimento) e aplicação 
do conhecimento. Na problematização, cada grupo identificou 
um problema vivenciado pela comunidade. Na organização do 
conhecimento, cada grupo elaborou uma proposta de abor-
dagem científica dos fatos envolvidos nesse problema; e por 
fim, na aplicação do conhecimento, cada grupo elaborou uma 
estratégia que aliasse a solução do problema e os conteúdos 
científicos envolvidos nesse processo. Toda essa discussão 
serviu como suporte para a construção dos projetos de inter-
venção das/os cursistas, que seriam colocados em prática nas 
escolas onde atuam. 

Além disso, ao longo de toda oficina, cada grupo foi esti-
mulado a registrar de forma livre (desenho, esquemas, etc.), os 
momentos que mais chamaram a atenção durante as discussões. 
Os desenhos ou esquemas, nessa perspectiva, representam uma 
ferramenta investigativa sobre a compreensão do que as/os 
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cursistas estavam vivenciando na oficina, já que os desenhos e 
seus significados, podem, muitas vezes expressar mais do que 
as palavras (SANTADE; SILVA, 2008; BAPTISTA, 2009).

Ao todo foram elaborados 20 desenhos. Esses desenhos 
foram examinados por uma técnica de análise, que se obje-
tivou a descrever os principais elementos representados, com 
a finalidade de entender como as/os professores cursistas 
estabeleceram a relação entre a educação do campo e a contex-
tualização. Nessa análise, optou-se examinar os elementos 
dos desenhos em cinco categorias: presença de elementos 
que representam a problemática da comunidade, presença de 
elementos que indicam a necessidade de inovação, elementos 
que se referem a reflexões sobre a necessidade de mudança, 
elementos que relacionam o processo metodológico apresen-
tado durante o curso de formação, e, por fim, elementos que 
expressem o cotidiano do campo. 

Após análise, foi possível evidenciar que as reflexões sobre 
mudanças de postura foram as mais frequentes nos desenhos 
(Figura 1). Todo esse desejo de mudança pode ser visualizado 
também no segundo elemento mais registrado: inovação. As 
reflexões acerca das mudanças de postura e inovações estiveram 
muito presentes nas discussões em sala de aula, principal-
mente na necessidade de a/o professora/or sair de uma zona 
de conforto e na urgência de mudanças metodológicas para 
obter resultados diferentes na aprendizagem. Esse resultado é 
muito significativo, já que nas quatro turmas de cursistas, a 
maioria, cerca de 67,8%, com mais de cinco anos de experiência 
na educação do campo, expressou necessidade de mudança. Isso 
evidenciou que essas/es professoras/es estão percebendo que as 
práticas antigas e já bem estabelecidas, já não mais atendem as 
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necessidades da modalidade, por isso, é necessário pesquisar, 
dialogar e compartilhar alternativas exitosas. 

Figura 1 – Perfil dos elementos representados 
nos desenhos das/os cursistas
Fonte: Autoria própria.

Diante desses resultados, foram selecionados quatro 
desenhos que representassem o perfil desses elementos, para 
uma análise mais qualitativa. 

Na figura 2, pode-se observar a representação da resis-
tência das/os docentes para mudanças metodológicas de ensino. 
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Figura 2 – Desenho de um grupo de professores cursistas 
Fonte: Acervo pessoal.

Nota-se que essa resistência também é acompanhada de 
críticas àquelas/es que decidem investir em mudanças. Isso 
revela que para o grupo, essa resistência é uma dificuldade 
para a implementação de um ensino de ciências baseado na 
contextualização. Tal resistência tem indicado que o avanço das 
reflexões/práticas das/os professoras/es ainda está muito condi-
cionado à prática educativa unilateral centrada no conteúdo, 
descontextualizada da realidade do campo, no qual fragiliza 
a aplicação de uma abordagem do ensino de ciências centrada 
nas experiências de luta e valorização dos povos do campo. Para 
outro grupo, a aplicação da contextualização, nas três etapas 
propostas (problematização, organização e aplicação), repre-
sentou um salto de inovação para a transformação social (Figura 
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3), mas que, para tanto, seria necessário que as/os atrizes/atores 
(professoras/es e alunas/os) estivessem predispostas/os a sair 
da zona de conforto. 

Figura 3 – Desenho de um grupo de professoras/es cursistas
Fonte: Acervo pessoal.

Essa mesma necessidade de inovação na prática peda-
gógica das/os educadoras/es das classes multisseriadas foi 
relatada por Gonçalves e Freitas (2006), especialmente, para 
o processo de aprendizagem de ciências nessas classes. Assim, 
observa-se que, para uma efetiva mudança de postura no 
processo de ensino e aprendizagem, parece ser necessário a 
sensibilização motivacional das/os professoras/es.

Essa necessidade de sair da zona de conforto também 
foi relatada por outro grupo (Figura 4). Esse grupo enfatizou 
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a contextualização como facilitador de aprendizagem que 
“rega” possibilidades para o desenvolvimento das atitudes e 
valores para uma formação cidadã, voltada para valorização 
da comunidade. 

Figura 4 – Desenho de um grupo de professoras/es cursistas 
Fonte: Acervo pessoal.

Essa forma de abordagem está alinhada às concepções 
político-pedagógicas da educação do campo, o que mostra que 
as/os professoras/es são conscientes dos pressupostos nela 
advogados. Então por que muitas/os delas/es ainda repro-
duzem práticas pedagógicas centradas nos conteúdos? Para 
Santos (2015), esse conflito entre a inovação e a resistência 
às mudanças de práticas pedagógicas, pode ser explicado por 
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um acúmulo de fatores que incluem ausência de política de 
inovação e reconhecimento; baixo investimento em pesquisa; 
priorização das rotinas; e baixa oferta de formação continuada 
com foco na inovação pedagógica.

Por fim, tudo isso pode ser visualizado na representação 
produzida por um grupo (Figura 5), onde evidenciaram a neces-
sidade da formação docente continuada como um caminho 
para levar a uma ação de prática social junto à comunidade. 
Ou seja, para elas/es, o conflito entre a inovação e a resistência 
à mudança de postura, se dissolve no momento que a/o profes-
sora/or se questiona e busca uma formação, que é trilhada por 
estudos, ousadia, oportunidade e inovação. 

Figura 5 – Desenho de um grupo de professoras/es cursistas 
Fonte: Acervo pessoal.
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Dessa forma, é factível a inquietação das/os cursistas com 
o tema abordado neste texto e o desejo de tentar aplicar uma 
abordagem contextualizada na comunidade que trabalham. Isso 
demonstra a importância dos momentos de formação docente 
para fortalecer o processo de mediação do ensino de ciências 
em salas multisseriadas na educação do campo. 

Para continuar a conversa: outros 
olhares sobre a ciência

Sabendo que o currículo das aulas de ciências carrega 
consigo, ao longo da história, o peso de veicular “conhecimentos 
válidos por sua ‘verdade interna’, a-históricos e independentes 
das culturas onde foram gerados” (MACEDO, 2004, p. 122), inves-
timos em sair desse lugar de distanciamento com a cultura, 
assumindo possibilidades de contextualização dos conheci-
mentos científicos e, em especial, a valorização e o respeito do 
conhecimento cotidiano do povo campesino.

Outra questão que não deixamos de investir foi a tenta-
tiva de romper com “narrativas, entendidas como verdades do 
mundo, [que] são imitadas no processo de ensino da(s) ciência(s)” 
(SANTOS, 2000, p. 230). Nos interessou fomentar junto às/aos 
professoras/es cursistas a “hipótese de que entre as diferentes 
culturas existem relações de poder e dominação que devem 
ser questionadas e problematizadas” (MELO; MAGALHÃES; 
SILVA, 2007, p. 3). E, por isso são postas “em jogo relações 
assimétricas de poder, força, dominação, controle e prestígio” 
(WORTMANN, 2008, p. 1). Assim, fomos sendo interpeladas/os 
por outras perguntas ao longo da formação: Qual seria o lugar 
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em que a cultura campesina está sendo colocada no currículo 
de ciências? Que espaço a cultura do campo tem ocupado no 
cotidiano das aulas de ciências? Que estratégias metodológicas 
têm sido utilizadas para se ensinar ciências? Quais conteúdos 
têm sido privilegiados e quais têm sido negligenciados?

Na busca de respostas às questões levantadas, foi possível 
perceber que a ciência recheada por conteúdos a-históricos e 
pela cultura dominante ocupam ainda mais espaço nas aulas 
do que uma ciência contextualizada. Isso nos mostrou o quanto 
a teoria se distancia da prática cotidiana, pois, já começavam 
a circular entre as décadas de 1970-1980, alavancados pela 
pedagogia crítica, “o ensino de ciências numa perspectiva 
diferenciada, abandonando posturas arcaicas que afastam o 
ensino dos problemas sociais” (TEIXEIRA, 2003, p. 182). Logo, os 
conteúdos deveriam partir da vivência das/os alunas/os para 
a partir daí serem associadas aos conhecimentos científicos.

A tentativa de diálogo entre os conhecimentos cientí-
ficos e cotidianos associando-os aos problemas sociais não 
tem sido incomum, no entanto, as práticas curriculares dão 
um caráter secundário ao cotidiano. Assim, os conhecimentos 
produzidos fora da escola servem como mera exemplificação, 
sendo banalizados. Na mesma linha de raciocínio, a contex-
tualização, tem assumido na sala de aula a ideia equivocada 
de exemplificação e ilustração de conteúdo científicos. Diante 
disso, insistir na importância da compreensão das possibi-
lidades da contextualização nos moveu durante o Escola da 
Terra. Para algumas/alguns autoras/es, como por exemplo, 
Wartha, Silva e Bajano (2013, p. 90), a contextualização é 
“princípio norteador para o ensino de ciências [o que signi-
fica fomentar problematizações] que provoquem a busca de 
entendimentos sobre os temas de estudo”.
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A mencionada postura “renovada” atenderia, então, a 
demandas colocadas pelos movimentos sociais do campo, na 
II Conferência por uma educação do campo (2004), como por 
exemplo, um “projeto de desenvolvimento do campo onde a 
educação desempenhe um papel estratégico no processo de 
sua construção e implementação”. Afirmando que os diferentes 
grupos do campo têm especificidades, demanda-se, no discurso 
da educação do campo, que as culturas campesinas sejam 
“respeitadas e incorporadas nas políticas públicas e no projeto 
político-pedagógico da Educação do Campo” (II Conferência 
Nacional por uma Educação do Campo, 2004, s/p). No entanto, 
isso ainda se distancia das práticas curriculares que colocam a 
cultura campesina e os conhecimentos a ela vinculados como 
exemplificação de conhecimentos científicos. 

Dessa forma, atentar às demandas da educação do 
campo, é, ao mesmo tempo, incentivar que os conhecimentos 
acumulados e produzidos pelos povos campesinos, bem como os 
problemas sociais por eles vividos estejam presentes no currí-
culo escolar. Mais que isso, é transformar as aulas de ciências 
em espaço de aprendizagem política já que a contextualização 
poderia trazer questões acerca da luta pela terra, do uso e 
posse da terra, dos modos de vida campesinos, dos modos de 
trabalho. Acreditamos que tais ações estarão permeadas por 
disputas de poder e, por isso, estarão em conflito nas aulas de 
ciências significados sobre os modos de ver o mundo pelas lentes 
da ciência: como a única maneira de ver o mundo ou como umas 
das várias possibilidades de lermos o mundo (CHASSOT, 2003). 
Nessa direção, o ensino de ciências assume o compromisso de 
abandonar posturas arcaicas, deixando para traz aquela/e 
profissional que se preocupava apenas em “depositar conteúdos 
na cabeça dos educandos, para assumir o papel de catalisador 
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do processo de ensino e aprendizagem” (NASCIMENTO; VON 
LINSINGEN 2006, p. 110). 

Assim, concluímos que ainda a cultura campesina 
continua às margens dos currículos escolares, contudo há 
expressivo investimento, sobretudo, dos movimentos sociais 
e de intelectuais ligadas/os ao campo para se modificar essa 
situação. Para tal, é dispensável que o sujeito do campo se 
reconheça como um sujeito com “uma raiz cultural própria” 
(KOLLING; CERIOLI; CALDART, 2002, p. 11), como divulga o 
discurso da educação do campo. E, para isso, acreditamos que 
a contextualização contribui com criação de laços entre os 
diversos conhecimentos. Com tal compreensão, colocamos sob 
suspeita, ao longo da formação Escola da Terra, a ciência que 
é compreendida como “aquela que [apenas] desvenda, anuncia 
descobertas, gera inovações, promove melhorias, enfim, como 
imprescindível” (CARDOSO, 2012, p. 214) à qualidade de vida. 
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Introdução

Nas duas últimas décadas, a educação para as populações 
do campo tem conquistado terreno a partir dos movimentos 
sociais e das instituições que compõem a articulação nacional 
por uma educação do campo, tais como o Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), a Universidade de Brasília 
(UnB), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (UNESCO). A articulação é um movimento crescente no 
Brasil, tendo como marco a realização do I Encontro Nacional 
de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (ENERA), em 
Luziânia/GO, no ano de 1997, e da I Conferência Nacional por 
uma Educação Básica do Campo, em 1998.
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Essa articulação tem conteúdo político, gnosiológico 
e pedagógico e vem sendo construída por sujeitos coletivos 
ligados diretamente às questões fundiárias e agrárias. Apesar 
das possíveis contradições e divergências, a articulação 
nacional tornou-se referência importante, por trazer à centra-
lidade da discussão a temática da educação escolar do campo, 
impulsionando ações, estudos, pesquisas e políticas públicas 
referentes à escolarização dos camponeses, questões urgentes 
na realidade brasileira. Destacam-se, como sujeitos dessa 
prática social, organizações e movimentos sociais populares 
do campo, somando-se a estas pessoas de instituições públicas, 
como universidades.

Dessa forma, os movimentos sociais, como protagonistas 
na construção de uma proposta diferenciada de educação “no” 
e “do” campo, instigam-nos a perscrutar seu conceito, a fim de 
localizarmos, precisamente, a sua compreensão. Encontramos, 
nos estudos de Gohn (2011, p. 335), a demarcação epistemo-
lógica do que vêm a ser os movimentos sociais, sendo estes 
encarados como

[...] ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural 

que viabilizam formas distintas de a população se organizar 

e expressar suas demandas. Na ação concreta, essas formas 

adotam diferentes estratégias que variam da simples 

denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, 

marchas, concentrações, passeatas, distúrbios à ordem 

constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.) 

até as pressões indiretas.

Assim, considerando o caráter educativo dos movimentos 
sociais e, sobretudo, as contribuições e construções epistemológicas 
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empreendidas pela articulação nacional, apresentamos, neste capí-
tulo, o relato de experiência do componente curricular Educação 
do Campo e Agroecologia, correspondente ao Eixo 011 do Curso 
de Aperfeiçoamento Escola da Terra, conduzido pelos formadores 
Dra. Kize Arachelli de Lira Silva (EMATER-RN) e Dr. José 
Wilson Costa de Carvalho (IFRN).

O Programa Escola da Terra tem como objetivo 
promover a melhoria das condições de acesso, permanência e 
aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas e o forta-
lecimento da escola, por meio da formação de professores. É 
uma ação da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 
Diversidade e Inclusão (SECADI), do Ministério da Educação 
(MEC), vinculada ao Eixo 01 do Programa Nacional de Educação 
do Campo (PRONACAMPO). No Rio Grande do Norte, a execução 
foi realizada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), através do Centro de Educação e dos seus programas de 
formação (PROFOCO e COMFOR), em parceria com a Secretaria 
de Estado da Educação e da Cultura e as Secretarias Municipais 
de Educação (UFRN/CE, 2015).

A partir dos anos de 1990, a trajetória da educação vem 
mostrando que a proclamação de princípios, normas e dire-
trizes não tem garantido os direitos nas específicas formas de 

1 A Formação do Escola da Terra teve matriz curricular seccionada  
em 3 Eixos, a saber: EIXO 1: Estudos sobre a Educação do Campo, suas espe-
cificidades, história, princípios e políticas públicas. Educação do Campo e 
Agroecologia. Reflexões a respeito de propostas curriculares voltadas às 
escolas do campo; EIXO 2: Contribuições das áreas de Língua Portuguesa, 
Ciências Sociais e Humanas na configuração de práticas pedagógicas 
vinculadas aos princípios da Educação do Campo. EIXO 3: Contribuições das 
áreas da Matemática e das Ciências da Natureza na configuração de práticas 
pedagógicas vinculadas aos princípios da Educação do Campo.
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viver a multiculturalidade de gênero, classe, raça, etnia e terri-
tório. Provas disso são as experiências presentes no contexto 
educacional brasileiro mesmo após a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96.

A formação inicial e continuada de professores está 
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 
9.394/96, no Plano Nacional de Educação (PNE) de 2001 (Lei 
n. 10.172/2001), bem como no PNE 2014, aprovado pela Lei n. 
13.005/2014 para o período de 2014 a 2024 e nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para formação de professores da 
Educação Básica de 2002 e 2015.

Entretanto, experiências educativas têm sido vivenciadas 
no interior dos movimentos sociais e sindicais, demarcando 
a possibilidade de fazer educação na contra-hegemonia do 
paradigma urbanocêntrico, na direção de uma ampliação peda-
gógica no tocante à participação popular, ao reconhecimento e à 
reconstrução de identidades dos sujeitos sociais que vêm consti-
tuindo o campo. Nesse propósito, a formação de professores(as) 
para atuarem no campo é vista como responsabilidade pública, 
na qual a centralidade dos saberes dos(as) professores(as) sobre 
a construção histórica das escolas do campo, o sistema escolar, 
a especificidade de sua gestão no campo, além de outros temas 
da vida rural, passam a ser o eixo condutor dessa formação.

Em relação às políticas de formação de educadores do 
campo sintonizadas com a dinâmica social do campo, Arroyo 
(2007, p. 169) coloca:

Sabemos que um dos determinantes da precariedade da 

educação do campo é a ausência de um corpo de profissionais 

que vivam junto às comunidades rurais, que sejam oriundos 

dessas comunidades, que tenham como herança a cultura 
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e os saberes da diversidade de formas de vida no campo. A 

maioria das educadoras e educadores vai, cada dia, da cidade 

à escola rural e de lá volta a seu lugar, a cidade, a sua cultura 

urbana. Consequentemente, nem tem suas raízes na cultura 

do campo, nem cria raízes.

Essas constatações de Arroyo (2007) denunciam a prepon-
derância, nos currículos de formação docente, do referencial de 
educação baseado na perspectiva estritamente urbana, ficando 
explícita a tradição de políticas de formação e normas genera-
listas. Discutindo sobre a possibilidade de os coletivos diversos 
repolitizarem a formação docente, Arroyo (2008) afirma que há 
paradigmas de docência que ignoram ou deixam em segundo 
plano as especificidades dos coletivos diversos. Nesse sentido, 
o autor defende que vincular formação e diversidade é uma 
maneira de politizar a formação:

Não se trata apenas de incluir pensamento crítico nos 

currículos e nas disciplinas, mas de reconhecer a presença 

e as indagações que vêm de militantes e lideranças dos 

movimentos sindicais, dos povos diversos segregados em 

nossa história social, política, econômica e pedagógica. 

Esses, com sua diversidade-desigualdade expostas, abrem 

a pedagogia e a licenciatura a novas inquietações políticas 

(ARROYO, 2008, p. 32).

Se antes das reinvindicações e proposições a respeito da 
formação inicial e continuada de professores para atuarem no 
campo, os licenciandos e bacharéis do campo – bem como os 
docentes leigos que já atuavam no campo – eram tratados como 
invisíveis e, portanto, destituídos de sua identidade campesina, 
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a partir do redimensionamento crítico dos currículos de 
formação para a docência esses sujeitos têm sua presença e 
reivindicações reconhecidas. É nessa (re)construção de terri-
tórios da docência no campo que o Escola da Terra se alinha.

Formação Docente, Educação 
do Campo e Agroecologia

Um dos desafios da Educação do Campo é integrar-se, 
organicamente, à complexa produção da vida nos territórios 
campesinos, no tocante à diversidade, à valorização dos saberes, 
à cultura dos sujeitos camponeses, à soberania e à segurança 
alimentar e, sobretudo, à Agroecologia como norteadora das 
ações, demandando outra lógica para o processo de produção do 
conhecimento científico e redimensionando um outro território:

A proposta de educação do campo se diferencia no encami-

nhamento de outra referência de desenvolvimento do campo, 

a partir da Agroecologia, da diversidade da produção, da 

valorização dos saberes, da cultura dos sujeitos camponeses, 

demandando outra lógica para o processo de produção do 

conhecimento científico e redimensionando um outro terri-

tório (SILVA, 2017, p. 120).

Essa proposta de considerar uma outra lógica de produção 
da vida localiza a educação no cerne de um projeto de transfor-
mação da agricultura, na qual a instituição escolar deve estar 
a favor dos interesses sociais e humanos da classe camponesa. 
Nesse sentido, pautar a relação entre a Educação do Campo e a 
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Agroecologia, tendo como centralidade o projeto de sociedade 
defendido pelos movimentos sociais e sindicais do campo, é 
condição sine qua non para estabelecermos uma construção 
orgânica da proposta educativa das populações rurais.

No Brasil, já se somam experiências de inserção das 
temáticas em torno da Agroecologia nos currículos das ações 
educativas institucionalizadas na educação do campo, a saber: 
PRONERA/Pedagogia da Terra; Pedagogia do Campo; Pedagogia 
das Águas; Pedagogia da Alternância2 (Casas de Famílias Rurais 
e Escolas de Famílias Agrícolas); Licenciatura em Educação do 
Campo; Residência Agrária3; PIBID-Diversidade (Programa 
Instituição de Bolsas de Iniciação à Docência); Ação Escola da 
Terra; entre outras.

Portanto, numa proposta de formação continuada de 
professores que atuam no campo, é imprescindível que essas 
demandas sejam integradas à construção de um conhecimento 
que emerge do cotidiano dos sujeitos e das práticas educativas 
das organizações e dos movimentos sociais populares em torno 
do currículo escolar.

2 As Casas de Famílias Rurais (CFR) e as Escolas de Famílias Agrícolas (EFA) 
são consideradas centros de formação com organização curricular em regime 
de alternância, compostas por períodos de aprendizagem integrados entre 
Tempo-Escola, nas universidades públicas, e Tempo-Comunidade, que ocorre 
nas áreas rurais de origem dos educandos.

3 Cursos de especialização para formar profissionais das ciências agrárias 
que tenham uma formação para trabalhar com agricultura familiar campo-
nesa, tais como: agrônomos, zootecnistas, engenheiros florestais, médicos 
veterinários, entre outros.
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A Agroecologia enquanto ciência 
e sua trajetória histórica 

A Agroecologia constitui um campo de conhecimento, 
uma ciência ou um enfoque científico que oferece uma série 
de princípios, conceitos e metodologia para apoiar a transição 
de estilos de agricultura convencional para uma agricultura 
mais sustentável (CAPORAL; COSTABEBER, 2004; COSTABEBER; 
CAPORAL; WIZNIEWSKY, 2013).

Também para Hernández (2011), a Agroecologia integra 
saberes locais e conhecimentos científicos na busca de uma 
agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente e a 
sociedade, de modo que seja possível não somente alcançar 
metas produtivas, como também a justiça social e a sustenta-
bilidade ecológica.

O termo Agroecologia foi assim cunhado para demarcar 
um novo foco de necessidades humanas, qual seja, o de orientar a 
agricultura à sustentabilidade, no seu sentido multidimensional. 
Numa visão mais ampla, ela se concretiza quando, simultanea-
mente, cumpre com os ditames da sustentabilidade econômica 
(potencial de renda e trabalho, acesso ao mercado), da ecologia 
(manutenção ou melhoria da qualidade dos recursos naturais e 
das relações ecológicas de cada ecossistema), do social (inclusão 
das populações mais pobres e segurança alimentar), do cultural 
(respeito às culturas tradicionais), da política (organização para 
a mudança e a participação nas decisões) e da ética (valores mais 
transcendentes) (EMBRAPA, 2006, p. 23).

De acordo com Hecht (2002), a Agroecologia tem raízes 
nas ciências agrícolas, no movimento ambiental, na ecologia 
e nos estudos indígenas e de desenvolvimento rural. Já para 
Gliessman (2001), uma das primeiras ocasiões de cruzamento 
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fértil entre a Ecologia e a Agronomia ocorreu no final da década 
de 1920, com o desenvolvimento do campo da ecologia de 
cultivos, e na década de 1930, com a proposta, pelos ecologistas, 
do termo Agroecologia como ecologia aplicada à agricultura. 

Carvalho (2016) destaca um período de grande fertilidade 
para os movimentos contestatórios, o qual deu origem a diversas 
correntes de base ecológica, como a Agricultura Biodinâmica, 
que se desenvolve a partir do início da década de 1920 com o 
filósofo Alemão Rudolf Steiner, a Agricultura Orgânica, com 
os trabalhos do inglês Albert Howard, entre 1925 a 1930, e do 
japonês Mokiti Okada, ainda em 1935, lançando as bases da agri-
cultura natural. Posteriormente, já na década de 1940, surgiu 
a Agricultura Biológica, com os trabalhos desenvolvidos pelo 
suíço Hans Peter Muller. 

No entanto, no final da década de 1950 e início da década 
de 1960, em um contexto de devastação pós-guerra (II Guerra 
Mundial), ressurgiram as ideais da agroquímica, fundada por 
Liebig (1803-1873), as quais seriam fortemente desenvolvidas 
na academia, adotando sua matriz tecnológica na formação 
acadêmica das ciências agrárias e construindo um forte entre-
laçamento com a extensão rural e o crédito bancário. 

Isso resultou em um pacote tecnológico fortemente 
baseado no aumento da mecanização agrícola e dos insumos 
agroquímicos (adubos altamente solúveis e agrotóxicos), o que 
potencializou a grande expansão das fronteiras agrícolas e 
de ganhos de produtividade, ficando conhecida, mais tarde, 
como Revolução Verde, com grandes consequências sociais e 
ambientais, como denunciado por Rachel Carson, em 1962, no 
livro Primavera Silenciosa.

No Brasil, de acordo com Almeida (2009), o Estado ditato-
rial instaurado em 1964 – em aliança com o latifúndio, a grande 
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empresa agrícola e agroindústrias internacionais e o capital 
financeiro – promoveu a implantação e a expansão do pacote 
da revolução verde, garantindo-lhe dinheiro, recursos para 
pesquisa e extensão, além de instrumentos de regulatórios.

Como afirmou Chaboussou (2006), ao enunciar, na 
década de 1970, a Teoria da trofobiose, lançou um dos pilares 
da Agroecologia. Para Chaboussou, plantas sadias, livres de 
estresse e bem nutridas adoeciam menos e o agrotóxico, por sua 
vez, as fragilizava, deixando-as susceptíveis ao ataque de mais 
pragas. Essa teoria se tornou mais tarde uma das principais 
referências contrárias ao uso de adubos altamente solúveis e 
de agrotóxicos utilizados na agricultura convencional. 

Para Hecht (2002), o uso contemporâneo do termo 
Agroecologia data desse mesmo período, embora essa ciência 
e sua prática tenham a idade da própria agricultura. Já no 
Brasil, a partir da década de 1970, diversos nomes se desta-
caram na luta contra os agrotóxicos e o modelo hegemônico 
da agricultura convencional a partir das tecnologias advindas 
da Revolução Verde, como o gaúcho José Antônio Lutzenberger, 
tendo como um dos destaques o livro Fim do Futuro?– Manifesto 
Ecológico Brasileiro, de 1976. 

Ana Primavesi, em 1979, publicou o livro Manejo ecoló-
gico do solo, o qual teve grande impacto por lançar luz sobre a 
degradação causada pelo trato convencional dos solos e apontar 
caminhos técnico-científicos para o manejo ecológico, forta-
lecendo “as bases científicas” da agricultura alternativa e da 
embrionária ciência agroecológica. 

Dessa forma, de acordo com Petersen, Soglio e Caporal 
(2009), havia um contexto político no qual organizações de 
profissionais e estudantes, notadamente ligados às ciências 
agrárias, como a Federação das Associações de Engenheiros 
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Agrônomos do Brasil (Faeab) e a Federação dos estudantes de 
Agronomia do Brasil (Feab), criticavam a modernização da agri-
cultura, realizando em 1981, em Curitiba, o I Encontro Brasileiro 
de Agricultura Alternativa (EBAA).

É muito importante também não esquecer que nesse 
momento aconteciam as lutas pela terra e pela democracia (a 
Constituição Brasileira somente seria promulgada em outubro 
de 1988). Assim, os trabalhadores e as trabalhadoras rurais 
fundaram o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra) no 1° Encontro Nacional, em 1984, em Cascavel, no 
Paraná (MST, 2018). Consistia em um movimento camponês 
de cunho nacional com três objetivos principais: lutar pela 
terra, lutar pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais 
no país. Definitivamente, os trabalhadores e as trabalhadoras 
sem terra assumiam o protagonismo de uma luta que iria muito 
além da posse da terra.

Nesse contexto, na Conferência Mundial da ECO-92, 
foi lapidado o conceito de sustentabilidade, compreendida 
hoje como composta por multidimensões intimamente 
imbricadas: ecológica, econômica, social, cultural, política 
e ética. Essa conferência resultou na “Agenda 21”, como uma 
série de compromissos assumidos pelos países signatários 
em prol da construção de um futuro que trilhe o caminho do 
desenvolvimento sustentável. Para Martins (1999), o tema da 
sustentabilidade consolidado na Rio-92 não aparece espontane-
amente nesse período, sendo fruto do desdobramento das ideias 
ecológicas que surgem entre os séculos XVII e XIX.  

No entanto, antes da ECO-92, teve fim a Empresa Brasileira 
de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMBRATER (criada 
pelo Decreto n. 75.373, de 14 de fevereiro de 1975) –, extinta pelo 
governo do então presidente Fernando Collor de Melo (Decreto 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2005-09-12-1991?OpenDocument
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de 5 de setembro de 1991), o que, consequentemente, causou o 
desmantelamento do Sistema Brasileiro de Assistência Técnica 
e Extensão Rural, bem como o fechamento ou o sucateamento 
das “Ematers” em nível estadual em todo o país, com raríssimas 
exceções, deixando os agricultores e agricultoras familiares em 
todo o país sem assistência técnica.

Já em 2002, no Rio de Janeiro, um conjunto de insti-
tuições ligadas principalmente aos movimentos sociais do 
campo e a ONGs (Organizações Não Governamentais), além de 
Organizações Governamentais, com o intuito de dar visibili-
dade e articular em nível nacional as diversas iniciativas de 
construção de estilos de agricultura de base ecológica, apoiadas 
nos princípios da Agroecologia, realizaram o 1º ENA (Encontro 
Nacional de Agroecologia). Outras duas edições aconteceram nos 
anos de 2006, no Recife-PE (II ENA), e em 2014, em Juazeiro-BA 
(III ENA), sendo a última edição realizada em Minas Gerais, Belo 
Horizonte, de 31 de maio a 3 de junho de 2018, a qual teve como 
tema Agroecologia e Democracia – Unindo Campo e Cidade, 
uma pauta histórica pela necessidade de conectar o campo e a 
cidade, entendendo, ao mesmo tempo, o cenário atual em que 
vive a democracia (?) brasileira. 

No ano seguinte ao 1º ENA, em 2003, os movimentos 
organizados da pesquisa Agroecológica dentro das univer-
sidades, da EMBRAPA, da Extensão Rural, dos movimentos 
sociais do campo, das ONGs e das Ematers organizaram o 1º 
CBA (Congresso Brasileiro de Agroecologia), em Porto Alegre, 
no RS, juntamente com o V Seminário Estadual de Agroecologia. 
Outras edições aconteceram em Porto Alegre-RS, 2004 (II CBA); 
em Florianópolis-SC, 2005, III CBA; em Belo Horizonte-MG, 2006, 
IV CBA; em Guarapari-ES, 2007, V CBA; em Curitiba-PR, 2009, VI 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dsn%2005-09-12-1991?OpenDocument
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CBA; em Fortaleza-CE, 2011, VII CBA; em Porto Alegre-RS, 2013, 
VIII CBA; e em Belém-PA, 2015.

Um grande avanço para os sistemas de base ecológica 
foi a publicação da Lei n. 10.831, de 23 de dezembro de 2003, a 
qual dispõe sobre a agricultura orgânica: “O conceito de sistema 
orgânico de produção agropecuária e industrial abrange os 
denominados: ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, 
biológico, agroecológicos, permacultura e outros que atendam 
os princípios estabelecidos por esta Lei” (BRASIL, 2003, p. 1).

Apesar disso, para Carvalho (2016), percebe-se que pouca 
coisa foi alterada desde o conceito de sistema orgânico de 
produção da Instrução normativa 007/99 para a Lei 10.831/03, 
inclusive permanecendo a ideia conceitual de Agroecologia 
como sistema orgânico de produção. Esse fato contribui, como 
demonstra Caporal (2009), para que ainda exista e seja cada 
vez mais evidente uma confusão conceitual quando se trata 
da Agroecologia, havendo definições variadas, como um tipo 
de agricultura, prática ou tecnologia agrícola, movimento 
social ou política pública: “Na verdade, essas interpretações 
expressam um enorme reducionismo do significado mais amplo 
do termo Agroecologia, mascarando sua potencialidade para 
apoiar processos de desenvolvimento rural mais sustentáveis” 
(CAPORAL, 2009, p. 4).

Ainda, mais uma vez demonstrando que se mantém a 
necessidade de superação do paradigma convencional dos 
sistemas de produção no Brasil e da formação técnica nas ciên-
cias agrárias, desde 2009, o Brasil assume a liderança mundial 
no consumo de agrotóxicos. É nesse contexto, principalmente a 
partir das pressões dos movimentos sociais do campo, os quais 
se organizaram na luta pela Reforma Agrária, que, em 11 de 
janeiro de 2010, finalmente, o Presidente Luiz Inácio Lula da 
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Silva publicou a Lei n. 12.188, a qual instituiu a Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária (PNATER) e o Programa Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar 
e na Reforma Agrária (PRONATER).

Essa lei busca corrigir e estruturar novamente a ATER 
no Brasil, depois do desmantelamento ocorrido a partir dos 
anos 1990 com o fim da EMBRATER, tentando superar a lacuna 
da falta de ATER para os agricultores e agricultoras familiares 
em todo o país. Além disso, é de fundamental importância e 
simbolismo político o fato de essa lei trazer como um dos prin-
cípios da PNATER a adoção dos princípios da agricultura de base 
ecológica como enfoque preferencial para o desenvolvimento 
de sistemas de produção sustentáveis. 

Também como forma de reagir ao crescente consumo de 
agrotóxicos no país e apontar para a superação dos impactos 
causados pela adoção do pacote da “Revolução Verde” e seu 
aprofundamento, e principalmente pelas pressões vindas da 
sociedade, dos movimentos ambientalistas, das ONGs, dos acadê-
micos e intelectuais e novamente dos movimentos sociais do 
campo, que empinam a bandeira da Agroecologia e da luta pela 
terra, finalmente, em 2012, a Presidente Dilma Rousseff , através 
do Decreto n. 7794, de 20 de agosto de 2012, institui a Política 
Nacional de Agroecologia e produção orgânica (PLANAPO).

Além disso, segundo Caporal (2009), o Brasil é provavel-
mente o país com maior número de cursos de Agroecologia 
no mundo na atualidade. Balla, Massukado e Pimentel (2014), 
elaborando um estudo sobre os cursos de Agroecologia no 
Brasil, afirmam que foram identificados ao todo 136 cursos 
de Agroecologia no ano de 2013, incluindo os de nível 
técnico, superior e pós-graduação, a maior oferta estando 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNpOP6nabMAhVFhZAKHYPTCkYQqQIIHTAA&url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fjornal-nacional%2Fnoticia%2F2016%2F04%2Fdilma-rousseff-volta-ao-brasil-e-reassume-presidencia.html&usg=AFQjCNFyi_yXx1MnB3C_o-9hPkFzqSdJHg&bvm=bv.119745492,d.Y2I
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no Nordeste, responsável por 30,8% dos cursos técnicos em 
Agroecologia no Brasil.

Sobretudo desde os anos 2000, vêm surgindo nas 
instituições de ensino formal cursos constituídos a partir da 
crítica ao enfoque tecnicista. Figuram também nesse novo 
cenário iniciativas de ensino protagonizadas por movimentos 
sociais que lutam pela reestruturação das práticas educacio-
nais a partir dos conceitos de Educação do Campo e Educação 
Contextualizada (AGUIAR, 2010, p. 5).

Assim, de acordo com Carvalho (2016), no Rio Grande do 
Norte, no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte/IFRN (Campus Ipanguaçu), o curso técnico 
na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos) integrado ao 
ensino médio foi o primeiro curso de Agroecologia do estado, 
funcionando desde 2006. Atualmente, é ofertado também no 
nível médio regular, integrado ao ensino médio, e na Graduação 
Tecnológica em Agroecologia, desde 2012, formando-se, no ano 
de 2016, a primeira turma de agroecólogos de nível superior do 
RN (Tecnólogos em Agroecologia). 

Agroecologia na Educação do Campo

Na perspectiva de Caldart (2016)4, há 05 (cinco) razões para 
a Agroecologia ocupar lugar no currículo das escolas do campo: 
1) a vocação humanística da escola do campo inclui a defesa e 

4 CALDART, Roseli Salete. Escolas do Campo e Agroecologia: uma agenda de 
trabalho com a vida e pela vida! Porto Alegre, 2016. Disponível em: <https://
pt.scribd.com/document/301416870/Escolas-Do-Campo-e-Agroecologia-
Roseli-Fev16-1>. Acesso: 22 set. 2017.
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a valorização da vida; 2) a dimensão ética da Agroeocologia se 
alinha aos interesses dos camponeses em produzir de forma 
mais justa, sustentável e saudável; 3) a Agroecologia, em sua 
dimensão política, reivindica concepções e práticas que (re)
territorializam o campo, na contramão do agronegócio, fazendo 
insurgir ações de confronto contra o que ameaça os seus prin-
cípios; 4) a dimensão educativa da Agroecologia se revela na 
tríade escola-trabalho-produção, potencializando a formação 
integral dos povos do campo; 5) a natureza epistemológica e 
pedagógica da Agroecologia possibilita a ressignificação das 
concepções sobre conhecimento, docência, aprendizagem e 
currículo numa perspectiva dialética e dinâmica.

É na compreensão de que essas razões se justificam 
que passaremos a apresentar a nossa vivência, enquanto 
formadores, no componente curricular Educação do Campo e 
Agroecologia, na experiência formativa no âmbito do Escola da 
Terra, junto aos professores de turmas multisseriadas de escolas 
do campo, entre os anos de 2016 e 2017.

Relato da estrutura da Oficina

O Escola da Terra, no RN, teve duas edições. A primeira 
ocorreu no período entre dezembro de 2015 e agosto de 2016, 
contando com 150 professores de 10 municípios5 da região 
metropolitana de Natal-RN. A segunda edição aconteceu de 

5 Os municípios cujos professores participaram da 1ª edição do Escola da 
Terra no Rio Grande do Norte (2015-2016) foram: Bom Jesus, Ceará Mirim, 
Extremoz, Ielmo Marinho, Macaíba, Nísia Floresta, São Gonçalo do Amarante, 
São José de Mipibu, São Tomé e Touros.
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março a agosto de 2017, estendendo-se para dois polos: em 
Caicó, com 109 professores(as) de municípios da região Seridó, 
e em Mossoró, tendo 144 professores(as) oriundos(as) de muni-
cípios da região Oeste. 

O componente Educação do Campo e Agroecologia foi 
trabalhado sob forma de Oficina e organizado em etapas de 
conscientização (da importância do tema), conceptualização 
(construção do conceito) e contextualização (aplicação), com 
duração de 08 horas, sendo 04 horas destinadas ao Tempo-
Universidade e 04 horas, ao Tempo-Comunidade (UFRN/CE, 
2015). É importante esclarecer que, antes do início do período 
de formação presencial, a coordenação da formação enviou aos 
professores cursistas um formulário do Google contendo ques-
tões de levantamento prévio das abordagens a ser realizadas 
durante a formação, sendo algumas delas referentes ao compo-
nente Educação do Campo e Agroecologia: você já ouviu falar 
em Agroecologia? Em caso afirmativo, o que é Agroecologia?

Os resultados desse levantamento prévio mostraram 
que 24% professores responderam que nunca ouviram falar 
em Agroecologia e 76% falaram que sim, que sabem o que ela 
significa. Considerando essa sondagem conceitual, iniciamos 
a Oficina apresentando elementos de conscientização do tema, 
sua relevância e desdobramentos temáticos. Após esse momento 
inicial de conscientização, apresentamos aos professores os 
dados das respostas registradas no levantamento, as quais foram 
compiladas no formulário representado na figura a seguir:
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Figura 1 – Palavras mais comuns nas respostas sobre o que é 
Agroecologia. As palavras maiores expressam maior frequência

As respostas dos professores e professoras foram organizadas 
conforme predominância de determinados atributos do conceito. 
Estes foram amplamente discutidos com o grupo já no início da 
Oficina, a fim de iniciar o processo de construção conceptual da 
Agroecologia na Educação do Campo, como pode ser observado no 
relato6 da cursista Juliani S. K. Nascimento, do município de Serra 
do Mel-RN, polo de Mossoró-RN: “O primeiro momento aconteceu 
de forma que os participantes pudessem expressar o que entendiam 
do assunto e também ressignificar conceitos”.

Com o apoio de slides, o tema central da Agroecologia 
foi discutido a partir dos seguintes elementos: agroquímica, 
revolução verde, origem da Agroecologia, seus fundamentos 
conceituais e filosóficos, seus princípios, sustentabilidade, agro-
ecossistema, enfoque agroecológico e transição agroecológica. 
Após a discussão, foi realizada a dinâmica do Painel Integrado, 

6 Esse texto em forma de relato foi produzido pela cursista, na atividade 
do Tempo-Escola (Comunidade), a qual iremos descrever no próximo item.
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na qual a turma foi dividida em 3 grupos (G1, G2 e G3) para 
responder as seguintes questões:

• G1: “Como a ciência agroecológica se constituiu 
historicamente?” 

• G2: “Agroecologia e Educação do Campo: o que devemos 
saber”? 

• G3: “Agroecologia, Desenvolvimento Sustentável e Educação 
do Campo: o que devemos fazer?”

As questões foram respondidas com base na leitura 
exploratória dos seguintes textos, respectivamente:

I. “Ciência agroecológica: raízes históricas e bases científicas”, 
de José Wilson Costa de Carvalho;

II. “Escolas do Campo e Agroecologia”, de Roseli Salete Caldart;

III. “Educação do Campo e Desenvolvimento Sustentável”, de 
Elmo de Souza Lima e Maria Sueleuda Pereira da Silva.

Ao final do tempo previsto, os grupos apresentaram as 
sínteses resultantes de cada questão, através da metodologia do 
Painel Integrado, ou seja, enquanto um grupo apresentava sua 
síntese, os demais assistiam e faziam anotações sobre a discussão, 
conforme mostram as figuras abaixo, gerando outro debate.
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Figura 2 – Fases da Oficina de 
Educação do Campo e Agroecologia: 
(a) e (b) Grupos reunidos para 
leitura exploratória dos textos; (c) 
Grupo apresentando a resposta de 
uma das questões; (d) Enquanto 
um Grupo apresenta, os demais 
assistem com atenção; (e) Grupo 
apresentando a resposta à questão 3.
Fonte: Silva e Carvalho.

Após as apresentações no Painel Integrado, algumas 
sugestões de atividades direcionadas às turmas multisseriadas 
foram colocadas para os cursistas, a fim de estimular a inserção 
da temática da Agroecologia no currículo das escolas do campo. 
Para concluir a Oficina, encaminhamos a avaliação individual 
para o Tempo-Comunidade, conforme carga horária do compo-
nente curricular. Aos cursistas, foi solicitada uma produção 
escrita, em forma de um único texto dissertativo, respondendo 
às seguintes questões: 1) Descreva, de maneira sucinta, a Oficina 
sobre Agroecologia e Educação do Campo, destacando suas 
impressões e possíveis aprendizagens; 2) Como a Agroecologia 
pode ser abordada nos Territórios Educativos da comunidade 

a b

c

e

d
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na qual sua escola está inserida? 3) Quais são as possibilidades 
pedagógicas de inserção da Agroecologia no currículo escolar?

Os cursistas realizaram essa atividade individual e 
enviaram-na para o e-mail dos formadores, conforme prazo 
estabelecido. As discussões em torno da temática foram reto-
madas durante a continuidade da formação, visto que ela teve, 
como um dos objetivos, a construção de um Plano de Atuação 
Pedagógica (PAP) por parte dos cursistas, numa proposta 
interventiva nas turmas multisseriadas, a partir das demandas 
apresentadas pela comunidade campesina do entorno da escola.

Resultados

No levantamento prévio, realizado através do formulário 
Google, a respeito do conceito de Agroecologia, os cursistas 
afirmaram ter uma proximidade com o esse campo do saber. 
Correlacionamos essa proximidade ao fato de que essa temá-
tica vem sendo pautada pelos movimentos sindicais e sociais 
atuantes no campo. Por outro lado, podemos inferir que a 
proximidade também se deu em razão do campo de significação 
presente no termo Agroecologia, fazendo sobressair alguns 
termos nas respostas dos cursistas, quais sejam: Agricultura, 
Meio Ambiente, Estudo, Ecologia, Natureza, Campo, Sustentável, 
entre outros com menor frequência nas respostas.

Durante a Oficina, ficou evidenciado, por meio das ricas 
sínteses apresentadas no Painel Integrado, que os grupos 
avançaram na temática com proposições e leitura crítica da 
realidade, estabelecendo uma relação profícua dos conceitos 
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trabalhados com o contexto real que vivenciam no seu dia a dia, 
conforme registros exibidos nas figuras 7 a 9 abaixo.

   
Figura 3 – Quadros elaborados 
pelos grupos da Oficina de 
Educação do Campo e Agroecologia: 
(a) Construção histórica da 
Agroecologia, apresentada pelo 
Grupo 1; (b) Síntese da resposta 
à questão 2, referente ao que se 
deve saber sobre Educação do 
Campo e Agroecologia; (c) Síntese 
da resposta à questão 3, referente 
ao que se deve fazer em relação à 
Educação do Campo e Agroecologia.
Fonte: Silva e Carvalho.

Além disso, ao analisar a produção textual elaborada 
pelos cursistas durante o Tempo/comunidade, foi possível 
verificar que alguns professores em formação conseguiram 
avançar, conceitualmente, no campo da Agroecologia, conforme 
explicita o cursista Amnadabe Soares:

A princípio o termo Agroecologia, apesar de conhecido 

nominalmente, não tinha muito sentido para mim e, por não 

a

c

b
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conhecer, associava Agroecologia à educação do campo de 

maneira artificial, ou seja, ligava apenas a questões agrícolas 

desvinculadas da sala de aula, podendo no máximo fazer 

parte da educação não formal (Prof. Amnadabe Soares, 

município de Jucurutu, polo de Caicó).

Apesar de ser um termo já ouvido, de acordo com 
registro da professora, a Agroecologia era pensada de forma 
estritamente associada às questões agrícolas e desvinculadas 
da escola, estando o seu lugar somente nos processos educa-
tivos não formais. Outro relato também reforça a construção 
conceitual promovida pela Oficina:

Durante esta Oficina, foi possível confrontar nossos conhe-

cimentos sobre a Agroecologia com os conhecimentos 

produzidos pelos estudiosos, nos fazendo refletir sobre nossa 

atuação como professores do campo, se temos assumido uma 

postura que contribua para o desenvolvimento sustentável 

das comunidades onde a escola está inserida ou se temos 

servido para reproduzir a ideia de que o campo é um lugar sem 

perspectivas e que devemos seguir as teorias de valorização do 

Agronegócio que vem acabando com a agricultura familiar e 

cada vez mais produzindo desemprego e o êxodo rural e conse-

quentemente o inchaço das cidades e do aumento da violência 

e da fome no nosso país (Profa. Ana Francisca Santana de Lima, 

município de Jucurutu-RN, polo de Caicó-RN).

Conforme Caldart (2016), a possibilidade da inserção do 
tema da Agroecologia na educação do campo permite ampliar os 
horizontes da construção do conhecimento diante dos contextos 
nos quais estão inseridos. Essa perspectiva é reconhecida, 
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também, no relato da Professora Natália, após vivenciar a Oficina 
“[...] aproximar a Agroecologia nas escolas do campo integra 
estes movimentos de transformação social mais amplo e nos 
exige “nadar contra a maré” [...] (Profa. Natália Cristina Silva de 
Melo, município de Baraúnas-RN, polo Mossoró-RN).

Esse relato nos permite inferir que a professora 
compreende o lugar da Agroecologia na educação do campo 
como potencializadora do processo de transformação social 
produzido pelos atores sociais presentes nesse espaço. Também, 
conforme mencionado anteriormente, as discussões em sala, 
referendadas pelas leituras dos textos, instigaram nos(as) 
professores(as) desse processo de formação o reconhecimento 
da necessidade de englobar as questões agroecológicas do 
campo no currículo escolar. 

Nesse sentido, Mocellin (2016) destaca que a Agroecologia 
inserida no currículo escolar é potente para proporcionar 
aos educandos a possibilidade de desvelar o conhecimento 
cotidiano, relacionando-o com os conhecimentos capazes de 
provocar reflexões com maior generalidade, como, por exemplo, 
os conhecimentos científicos.

Seguindo esse mote, em seu relato, a professora Madalena 
assinala a necessidade de a vida agrícola da comunidade campe-
sina ser organicamente vinculada à vida escolar dos sujeitos:

[...] as relações orgânicas entre escolas e processos de produções 

agrícolas fundamentados na Agroecologia integram o desafio 

da educação do campo de firmar práticas educativas avan-

çadas, vinculadas à vida e à complexidade de suas questões, 

além de contribuir no combate ao agronegócio e à lógica social 

destrutiva de que ele é parte (Profa. Maria Madalena Batista, 

município de Baraúnas-RN, polo de Mossoró-RN).
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Outra professora, do polo de Caicó-RN, também 
ressaltou as possibilidades dessa vinculação orgânica entre a 
Agroecologia e a escola:

A Oficina nos mostrou formas de como integrar os princípios 

da Agroecologia à educação do campo para a promoção de 

práticas pedagógicas voltadas para escolas rurais, visto que a 

relação das escolas do campo com a Agroecologia é necessária 

e possível, já que existe uma necessidade de produzir uma 

forma de fazer agricultura com a natureza e não contra 

ela; para o ser humano e não contra ele (Profa. Francineide, 

município de Serra Negra do Norte-RN, polo Caicó-RN).

Essas observações encontram ressonância em Sousa 
(2017), quando afirma que a defesa de uma nova proposta de 
desenvolvimento do campo e a negação do modelo baseado no 
agronegócio são partes integrantes dessa aproximação políti-
co-filosófica da Agroecologia com a educação do campo, o que 
significa uma postura contra-hegemônica dos dois enfoques, 
considerando o atual modo de produção agroindustrial e o 
conhecimento estabelecido em nossa sociedade.

Outra contribuição da Oficina registrada pelos cursistas 
foi relacionar as possibilidades pedagógicas de inserção da 
Agroecologia no currículo escolar da sua escola e na sala de aula:

É possível abordar o assunto inserindo-o nos conteúdos 

de ciências e geografia, destacando que características 

são peculiares da região, como têm sido preservadas essas 

características, o porquê de tais catástrofes terem permeado 

os nossos dias, e ainda de que forma se está cultivando a 

terra. Chegando neste último ponto, se elenca uma série de 
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investigações em como tem sido desenvolvido o plantio, como, 

por exemplo: será que está se mantendo a biodiversidade 

naquele ambiente para que haja um equilíbrio ecológico, 

ou será que para acelerar as coisas estão fazendo uso de 

materiais químicos capazes de agredir a todos que o envolve 

(Profa. Juliani S. K. do Nascimento, município de Serra do 

Mel-RN, polo de Mossoró-RN).

Temos, ainda, outro relato que também reforça a inserção 
didático-pedagógica da Agroecologia no currículo escolar:

[...] vemos que a Agroecologia dever ser um componente 

aliado à Escola do Campo. Podemos abordar a Agroecologia 

através de diversas atividades, com as práticas socioculturais 

vivenciadas pelos alunos, promovendo por meio do ensino 

aprendizagem o domínio de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Pode-se organizar estratégias do currículo com 

aulas teóricas e práticas, músicas, pesquisas, palestras, 

seminários, visitas e problematizando as experiências do 

cotidiano do sujeito, fazendo com que todos se apropriem dos 

saberes produzidos historicamente, ampliadas pela mediação 

do conhecimento sistematizado e acumulado (Suerly Soares, 

município de Currais Novos-RN, polo de Caicó).

Os relatos das professoras Juliani e Suerly representam 
a percepção de possibilidades curriculares da Agroecologia na 
construção do conhecimento escolar contextualizado com o 
cotidiano da dinâmica da vida do/no campo. Isso nos leva a 
refletir que pensar o lugar da Agroecologia no currículo da 
escola do campo implica pensar também no tipo de formação 
humana e no projeto de mundo e de vida que se almeja para 
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os nossos educandos que vivem no campo brasileiro. Significa, 
ainda, desafiar esses jovens a tornarem-se sujeitos da sua 
história, que é camponesa, na perspectiva de alternativas de 
vida para o território campesino (MOCELLIN, 2016).

Ao falar sobre as alternativas de vida, de projeto socie-
tário, a professora Francisca aponta a educação do campo e a 
escola como fundamentais para essa construção de sociedade:

Ficou bem claro que, de maneira simples, podemos ter uma 

qualidade de vida sustentável. Entendemos, ainda, que 

as Escolas do Campo representam um papel importante 

na construção de uma sociedade igualitária e sustentável 

e que a Educação do Campo, estabelecida a partir de um 

processo onde os agricultores são sujeitos centrais, tem um 

foco de transformação baseado na valorização da cultura, 

dos valores e do trabalho da população que vive no campo 

(Profa. Francisca, município de Serra Negra do Norte-RN, 

polo Caicó-RN).

Ora, se os professores(as), mediante essa formação, conse-
guiram avançar conceitualmente no campo da Agroeocologia, 
assinalando possibilidades didático-pedagógicas dessa temática 
na inserção do currículo escolar e alinhando, organicamente, a 
vida campesina com a vida escolar, alguns cursistas trouxeram 
à baila a reflexão sobre o papel do docente na construção do 
currículo contextualizado, conforme podemos ilustrar no 
registro da professora Aparecida Souza:

Durante as atividades da Oficina, foi possível aprofundar 

um pouco os conhecimentos sobre a Agroecologia com 

os conhecimentos produzidos pelos teóricos, também foi 
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possível refletir sobre nossa atuação enquanto professores 

das escolas campo, qual o nosso papel com pessoas responsá-

veis pela formação dos estudantes que vivem no e do campo?  

Temos contribuído para o desenvolvimento sustentável das 

comunidades onde a escola está inserida? Que professor sou 

eu, aquele que reproduz a ideia de que o campo é lugar de 

atraso? Ou aquele professor que busca uma educação de quali-

dade para os estudantes, sempre mostrando que o campo é 

um lugar de grandes perspectivas e que devemos valorizar 

buscando alternativa para melhorar a vida da população que 

vive no e do campo? (Profa. Aparecida Souza, município de 

Jucurutu-RN, polo de Caicó-RN).

Esse trecho evidencia que, antes de pensar na construção 
de uma proposta curricular que leve em conta, também, o 
enfoque agroecológico como opção na vida dos(as) campone-
ses(as), é preciso que o(a) professor(a), antes de tudo, possa 
refletir e problematizar a sua própria prática – num sistema 
escolar menos burocratizado, cuja instituição seja a centralidade 
da vida social da comunidade campesina –, construindo outras 
concepções sobre a vida, sobre o campo e sobre os seus sujeitos.

Para não concluir...

Conforme relatos dos professores, nossos registros e 
análises, podemos considerar que a realização da Oficina 
Agroecologia e Educação do Campo, no componente curricular 
homônimo, configurou-se como uma experiência formativa 
que proporcionou, para alguns, a primeira oportunidade para 
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refletir sistematicamente a respeito do conceito de Agroecologia 
no contexto da Educação do Campo; outros tiveram a oportu-
nidade de aprofundar e relacionar o debate ora realizado com 
os contextos reais nos quais estão envolvidos. 

Avaliamos que a participação dos cursistas, durante a 
Oficina, foi satisfatória, o que ficou evidenciado no envolvi-
mento das discussões, nos depoimentos e no estabelecimento 
de relações entre a temática e o seu território de atuação profis-
sional. Também, conforme depoimentos, registros e relatos, as 
discussões realizadas na Oficina foram oportunidades para 
percebermos o papel da escola frente a essa questão, inserindo 
a temática da Agroecologia no currículo escolar.

Ademais, é importante ressaltar que a abordagem sistê-
mica da Agroecologia, no contexto da formação docente de 
professores de escolas do campo, possibilita a construção de 
novos saberes científicos a partir dos territórios educativos. 
Essa construção deve estar comprometida com o debate acerca 
da geração de um projeto de sociedade, de desenvolvimento e do 
protagonismo campesino que emancipem os sujeitos do campo, 
recolocando-os como sujeitos históricos, plenos de direitos e de 
infinitas possibilidades de vida.
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COMBATER O AEDES: 
RESPONSABILIDADE E 
AÇÃO COMUNITÁRIA

Amâncio Soares da Silva Júnior1 
Maria Elinete Câmara da Silva2 
Francisca Cristina Silva Sobral 3

Este documento trata-se de um Projeto de Intervenção concebido 
e concretizado durante o processo de formação continuada 
para professores de multisseriadas do Campo, o Escola da Terra, 
promovido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), em 
Parceria com o Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Secretaria de Educação e Cultura do RN e o Município 
de Ceará-Mirim/RN. Nossa escola, no contexto sócio-histórico, 
encontra-se multisseriada com alunos de diferentes idades e 
níveis educacionais. A multisseriação ainda é considerada por 
muitos gestores e professores como um ensino de segunda 
categoria e sem alternativas de melhorias. Na contramão desse 
contexto, buscamos ser compreendidos como educadores capazes 
de desenvolver um processo educativo de forma coletiva na 

Escola Municipal Monsenhor Rui Miranda Projeto Santa Águeda I 
– Ceará-Mirim/RN:

1 Professor: Amâncio Soares da Silva Júnior. E-mail: amanciojunnior@
yahoo.com.br
2 Professora: Maria Elinete Câmara da Silva. E-mail: elinetebruno@hotmail.com
3 Tutora: Francisca Cristina Silva Sobral. E-mail: tinasilvasobra@hotmail.com
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apropriação do conhecimento. Numa esfera de Escola do campo, 
esta precária, perdida no tempo e esquecida, resiste ao êxodo. 
E se fosse voz lírica clamaria agonizante por justiça. A Escola 
do Campo exerce a responsabilidade de resistir as intempéries 
sociais e políticas. Procurando equiparar as propostas pedagó-
gicas (saberes escolar-científico) às diversidades de aspectos 
sociais e étnicas do homem do campo. Contemplando “a diver-
sidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, culturais, 
políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia”. (BRASIL, 2002, 
documento online sem paginação). Na agroecologia, o homem 
do campo, as relações sociais e políticas estão inseridas e inter-
ligadas. Anteriormente, tendo “um viés sociológico, que busca 
inclusive uma caracterização agroecológica do campesinato.” 
(CALDART, 2012, p. 61). Hoje, perpassam a preservação do meio 
ambiente e a agricultura sustentável, passa a ser entendida como 
ciência integradora das relações sócio-natural e visa sempre à 
sustentabilidade ecológica, econômica, social, cultural, política e 
étnica. Garantido assim a construção de uma sociedade a partir 
de novos valores e atitudes que considere o meio ambiente e a 
agroecologia. Em foco ao nosso Projeto de intervenção que enfoca 
combater o Aedes aegypti como ação comunitária, a Agroecologia 
vem trazendo em estudos acadêmicos, análises e desenvolvi-
mento em eixo tecnológico de Recursos Naturais, pesquisando 
sobre a ação larvicida, repelente e/ou inseticida de plantas 
conhecidas e utilização de mecanismos menos agressores que o 
uso mecânico de produtos químicos. Visto isto, percebemos que 
na comunidade local, onde nossa escola está inserida: o aumento 
populacional, as transformações geográficas desordenadas e o 
fluxo de pessoas com destino a outras localidades e cidades. 
Como também, a apropriação inadequada do meio ambiente para 
criação de animais em ambientes inóspitos, falta de condições 
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de higiene básica, de saneamento e descartes inadequados de 
resíduos orgânicos asseguram um ambiente adequado para 
proliferação do mosquito. Junto à prospectiva de estender nossos 
conflitos, o Projeto de intervenção progride e está sendo aplicado 
na Escola Municipal Monsenhor Rui Miranda, localizada no 
Projeto Santa Águeda I – Ceará-Mirim, vendo a problemática da 
grande infestação de doenças provocadas pelo mosquito Aedes 
aegypti em que a população vem sendo acometida, inteirados 
pela necessidade e vontade de intervir no problema e buscar 
soluções para a diminuição dos casos ou possível eliminação 
dos criadouros do mosquito Aedes aegypti na comunidade e na 
escola. Indagamos pensar e refletir coletivamente o problema da 
incidência do mosquito na escola e na comunidade e, numa ação 
conjunta, propor a elaboração e implementação de um projeto 
de intervenção na saúde da comunidade escolar e local. A escola 
sendo projetada como um espaço privilegiado de construção do 
saber e de disseminação da informação, justificando-se a impor-
tância da elaboração e implantação desse projeto de intervenção 
na saúde da comunidade “Combater o Aedes: responsabilidade e 
ação comunitária”. Com vistas à possível solução ou redução do 
problema, visamos estabelecer parcerias com a comunidade local 
e outros órgãos objetivando a discussão e desenvolvimento de 
ações que possam ser coletivamente pensadas e efetivadas para 
diminuir os casos de ocorrências de tais doenças na escola e na 
comunidade local, procurando, ainda, intervir na manutenção da 
saúde ambiental, social e física, conscientizando a comunidade 
escolar e local sobre a importância da prevenção e combate aos 
criadouros do mosquito no ambiente escolar e comunitário. 
Nessa perspectiva, objetivamos ampliar o conhecimento sobre 
o mosquito Aedes aegypti, enquanto vetor de doenças, propondo 
manutenção da saúde ambiental, social e física, refletindo sobre a 
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importância da prevenção e combate aos criadouros do mosquito 
no ambiente escolar e comunitário. Para sistematizar de forma 
pragmática nosso foco de intervenção, asseguramos qualificar 
nossas ações perante o tema. Fornecendo atributos a formação 
pesquisadora na qual “o estudante, apoiando-se em observações, 
análise e deduções interpretadas, através de uma reflexão crítica, 
vai, paulatinamente, formando o seu espírito científico, o qual não 
é inato”. (PRODANOV, 2013, p. 44). Diante desta questão, resolvemos 
procurar processos investigativos que possibilitem um aprendizado 
escolar que ultrapasse os muros da instituição e também incenti-
vassem a comunidade local. E com isso, garantir uma interação e 
integração ao cotidiano vivencial. Promovendo não apenas trocas 
de informações, como também propondo mudanças intelectuais 
de comportamento e estrutura organizativa no modo de viver da 
comunidade. As rápidas transformações sucedidas na sociedade e 
a grande quantidade de informações estão refletindo-se no ensino, 
exigindo, desta forma, que a escola não seja uma mera transmissora 
de conhecimentos, mas que seja um meio estimulante, que valorize 
a invenção e a descoberta, que possibilite à criança transitar o 
conhecimento de maneira mais motivada, crítica e criativa e que 
proporcione um movimento de parceria, de trocas de experiências, 
de afetividade no ato de aprender e desenvolver o pensamento 
crítico reflexivo. A interdisciplinaridade, no âmbito educativo, 
tem a potencialidade de auxiliar os educadores e as escolas na 
ressignificação do trabalho pedagógico em termos de currículo, de 
métodos, de conteúdos, de avaliação e nas formas de organização 
dos ambientes para a aprendizagem. Para isso, temos que pensar – 
professor e aluno – como pesquisadores, aliando teorias e práticas. 
E nesse processo de ensino-aprendizagem o saber-conhecimento 
tem uma atribuição fundamental na relação entre aquele que 
aprende e aquele que ensina. Como Vygotsky (1981, p. 56) explica, 
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esta conexão entre desenvolvimento e aprendizagem através da 
zona de desenvolvimento proximal (distância entre os níveis de 
desenvolvimento potencial e nível de desenvolvimento real), 
um “espaço dinâmico” entre os problemas que uma criança 
pode resolver sozinha (nível de desenvolvimento real) e os que 
deverão resolver com a ajuda de outro sujeito mais capaz no 
momento para, em seguida, chegar a dominá-los por si mesma 
(nível de desenvolvimento potencial), ultrapassando a visão do 
professor mero detentor da informação para uma visão flexível 
de docência, sendo um provedor de mudanças dentro e fora da 
sala de aula, propondo logicidade ao trabalho pedagógico diário, 
estão sendo trabalhadas sequências didáticas que possibilitem 
um aprendizado investigativo. Na construção do conhecimento 
sistemático estamos utilizando: portadores e suportes de texto, 
trabalho coletivo, pesquisas, cartazes, entrevistas, palestras, 
entre outros. Procurando expor, de forma detalhada, os cami-
nhos percorridos em busca de respostas indagadas em todo o 
processo de construção e perceptiva do Projeto de intervenção. 

  
Figura 1 – Após o levantamento de dados, o conhecer prévio do 
alunado, apresentamos o conto literário com o intuito garantir 
conhecimento sistêmico do objeto de pesquisa. Garantindo 
uma sequência objetiva das atividades abordadas.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 2 – Reprodução através de escrita e desenhos 
sobre o mosquito Aedes aegypti apresentado no livro e 
apresentação expondo anotações e observações.
Fonte: Autoria própria.

 
Figura 3 – Como trabalho de pesquisa - Vídeo: Ciclo de vida do Aedes 
aegypti – Livro: Todos contra o Aedes Aegypti. Seguindo, posteriormente, 
palestra com agente de saúde municipal sobre o tema. Objetivando 
uma sistematização mais aprofundada sobre o tema da pesquisa.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 4 – Criação e confecção de pasta para pesquisa e a 
entrevista com os moradores para criação de tabela – gráfico de 
comparação entre a tabela – obtida na entrevista confrontada 
com a aquisição junto aos órgãos públicos, para verificar o 
estado atual da comunidade no combate ao mosquito.
Fonte: Autoria própria.

  
Figura 5 – Trabalho de pesquisa com os moradores mais 
antigos da comunidade, filtrando informações nas entrevistas, 
possibilitando a confecção de um documento (memorial) contendo 
a história do mosquito Aedes aegypti na comunidade.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 6 – Caminhada na comunidade para catalogar pontos de 
edificações de relevância para serem utilizadas como referencial 
para criação de croquis com marcações de possíveis más utilizações 
do ambiente que possam acarretar em criadouros do mosquito 
Aedes aegypti. Realizando através dessas observações um debate, 
fazendo um levantamento de possíveis focos de contaminação.
Fonte: Autoria própria.

Por referenciar a avaliação como um contexto dialético, 
estabelecida entre o conhecimento praticado diariamente e o 
pensamento histórico-científico, a partir dessa articulação, 
a avaliação ganha um teor dialético, assegurando de forma 
inerente um caráter sócio-histórico do desenvolvimento 
da criança, possibilitando reorganizações de estruturas e 
ampliações conceituais, revendo os avanços e retrocessos, cujas 
análises permitirá ao professor averiguar as potencialidades 
do aluno, assegurando uma melhor análise de ensino-apren-
dizagem em sua historicidade numa perspectiva dialética. 
Diante do exposto, neste projeto, constatamos a importância de 
impactar em toda a comunidade sobre a premência de combater 
os focos do Aedes Aegypti. Portanto, a mobilização, através das 
modalidades organizativas voltadas ao esclarecimento sobre o 
ciclo de vida do mosquito, as doenças e as formas de extinguir 
os criadouros das larvas do mesmo, é de fundamental impor-
tância. Acreditamos que esse projeto serviu como ferramenta 
muito importante no combate a esse mosquito, pois visa aliar 
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teoria com prática, além de possibilitar momentos de discussões 
da problemática que atinge nossa comunidade. 

Palavras-chave: Educação do Campo. Multisseriadas. Aedes. 
Ação Comunitária.
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HORTA COMUNITÁRIA: 
PROMOVENDO UMA 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

BERNARDO, Deyse dos Santos Silva1

ROCHA, Núbia Maria Carneiro da2 

O projeto Horta Comunitária justifica-se pela necessidade de 
trabalhar a comunidade escolar mostrando de maneira prática 
e sustentável a importância do manuseio, plantio e cultivo, 
tendo em vista que muitos pais da escola já utilizam esta ativi-
dade como fonte de renda familiar. Desta forma, desejamos 
resgatar, na comunidade, a cultura do plantio de hortaliças 
que irão contribuir para uma alimentação saudável, visto que a 
maioria das crianças não tem o hábito de consumi-las em suas 
refeições. O projeto iniciou no mês março de 2016 e toda ação 
esteve voltada para uma abordagem de cooperação, mudanças 
de atitudes, o cuidado com o meio ambiente, solidariedade 
entre outros. Diante de tal relevância, este projeto almejou 
fomentar na comunidade escolar as práticas da alimentação 
saudável, conforme apontam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (BRASIL, 1997): “A produção e a manutenção de 
uma horta na escola serve ao estudo do ciclo vital e das 

1 Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
deysepsicopedagoga@hotmail.com

2 Licenciada em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. 
nubiabbg@yahoo.com.br
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características de diferentes plantas; pode ser de grande valor 
para a formação de atitudes de cooperação na realização de 
tarefas e oferecer oportunidades de trabalhar a valorização da 
máxima utilização dos recursos disponíveis para a obtenção 
de alimentos.” (BRASIL, 1997, p. 118).

O projeto aconteceu em uma escola pública do município 
de Extremoz/RN com cinco turmas multisseriadas do 1º ao 
5º ano do período vespertino. A ideia de implantar a horta 
surgiu a partir do curso Escola da Terra, em 2016, que trouxe a 
proposta de elaborar um projeto de intervenção na escola onde 
atuamos. Percebendo a necessidade de uma prática alimentar 
mais saudável, assim como a necessidade de resgatar o cultivo 
de hortaliças no quintal de casa e, já que a comunidade e escola 
estão inseridas no campo, visto que nossa escola não tem espaço 
para tal cultivo, fizemos uma parceria com a vizinha da nossa 
escola, mãe da atual professora que faz parte do projeto, e a 
mesma aceitou a proposta de fazermos a horta comunitária na 
sua residência. A produção orgânica de hortaliças foi pensada 
também como uma alternativa de geração de renda na proprie-
dade familiar rural, na medida em que esta produção pode ser 
realizada em pequenas áreas de terra (hortas), sem exigência 
de técnicas sofisticadas de cultivo, podendo ser comercializada 
em barraquinhas na frente de suas casas, como já fazem na 
época da safra de algumas frutas cultivadas em seus quintais 
tais como: manga, caju, seriguela e outras.

Os estudiosos apontam que a agricultura familiar traz 
diversas contribuições para o processo de dinamização econô-
mico e social dos territórios rurais. Dentre essas contribuições, 
podemos destacar; a) seu importante papel na garantia da 
segurança alimentar; b) seu potencial para promoção da susten-
tabilidade ecológica através de sua capacidade de conviver de 
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forma harmônica com ecossistemas naturais; e c) sua contri-
buição na preservação da identidade cultural dos camponeses 
através da valorização e resgate do modo de vida que associa 
conceitos de cultura, tradição e identidade. (LIMA; SILVA, 2011).

Nesse sentido, acreditamos que através horta comunitária 
pode-se desenvolver temas envolvendo educação ambiental e 
alimentar, pois, além de conectar conceitos teóricos e práticos, 
auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, se constituindo 
como uma estratégia capaz de ajudar no desenvolvimento dos 
conteúdos de forma interdisciplinar, distribuídos em assuntos 
trabalhados por temas transversais. A metodologia utilizada 
foi uma pesquisa com os alunos sobre quais tipos de hortaliças 
eles conheciam e comiam. Levantamos os demais questiona-
mentos: se já viram uma horta? Se existiam hortas próximas 
as suas residências? Se ajudaram alguém no plantio de uma 
horta? Se gostariam de plantar hortaliças? Nesta etapa inicial 
do Projeto, percebemos uma motivação em nossos alunos em 
aprender sobre como se dá o manejo para a criação de uma 
horta, da importância de uma alimentação saudável, bem como 
utilizar maneiras sustentáveis de se produzir uma horta em 
espaços pequenos ou no quintal de casa. Durante a primeira 
semana de desenvolvimento do projeto construímos uma 
maquete para que os alunos visualizassem como seria nossa 
possível horta, realizamos uma coleta de dados sobre quais 
as hortaliças que mais apreciam, em seguida, lançamos, de 
forma ampla, as respostas em um gráfico de barras. Na segunda 
semana, estudamos o poema “Que horta” da autora Tatiana 
Belinky, fizemos a interpretação textual, e uma releitura do 
poema, algumas turmas confeccionaram outro poema com 
a temática “Gosto ou não gosto...”. Outras turmas fizeram a 
releitura desenhando e pintando frutas, verduras e hortaliças 
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que apareceram no poema. Todo o material confeccionado foi 
exposto na escola. Para efeito deste sucinto relato, destacamos 
como seguintes resultados: realizamos o plantio de hortaliças 
em garrafas pet, mobilizamos os alunos para que cuidassem três 
vezes por semana de suas hortaliças. Junto ao cuidado com as 
hortaliças, os alunos produziram um diário de bordo, “Diário 
de uma hortaliça” para registrar semanalmente como se desen-
volvia sua planta. Realizamos a culminância com a presença dos 
alunos e da família, ouvimos os relatos da experiência vivida, 
quais os benefícios e mudanças perceptíveis com a implantação 
deste projeto, o que mudou na alimentação diária das crianças 
e da família e os novos hábitos alimentares alcançados. 

Palavras-chave: Educação do Campo. Horta. Alimentação 
saudável.
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que viabilizem amenizar os impactos ambientais vivenciados 
pelos sujeitos do campo. Dessa forma nosso tema consiste em 
despertar e fortalecer a comunidade do campo a valorizar 
um bem natural: o Rio Potengi, tendo em vista que a partir 
desse recurso natural é que provém a sobrevivência de uma 
população ribeirinha, bem como o cultivo da agricultura 
concomitante com a produção pecuária. Porém, com o passar 
do tempo, esses benefícios foram extintos, sendo necessário 
discutir e trabalhar com a comunidade escolar os impactos que 
estão sendo causados a este Rio, por falta de conscientização 
da população. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo 
promover a reflexão dos sujeitos, através da sensibilização 
junto à comunidade ribeirinha em geral, evidenciando a 
relevância do Potengi para a população do campo. O projeto 
deu-se em uma instituição, situada no distrito de Boa Vista, 
município de Ielmo Marinho/RN, criada pelo Decreto Lei de 
número 013 de agosto de 1975. A instituição educativa Regina 
Pio Gonçalves é mantida pelo Poder Público Municipal, ofere-
cendo da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I. Em 2016, 
a sua estrutura física contava com duas salas de aula, onde no 
turno matutino funciona do 1º ao 5º ano (Multisseriado) e no 
turno vespertino funcionam a turma da Educação Infantil e 
do 3º ano. A composição do seu corpo docente é formada por 
04 (quatro) professoras juntamente com a colaboração de 02 
(duas) auxiliares, todas graduadas em Pedagogia. As crianças 
que frequentam a essa escola vêm de famílias carentes que 
sobrevivem do plantar e do colher; entretanto, não se pode 
restringi-las do direito de desfrutar de uma infância com quali-
dade de vida. A metodologia utilizada para o desenvolvimento 
do projeto baseou-se em rodas de conversas, aula passeio às 
margens do Rio Potengi, leituras compartilhadas, pesquisas, 
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palestras, vídeos, questionários, produções textuais, recortes 
e colagens, confecção de cartazes, jogos, caminhadas, dentre 
outros. Após as visitas ao Rio, foram realizados questiona-
mentos sobre o que foi observado no Rio. Nesse momento, as 
crianças citaram que o Potengi estava sem água, com muita 
sujeira, restos de animais caracterizando seu desfalecimento 
vital. A partir desse contexto, construímos um projeto para 
desenvolvimento da 1ª primeira etapa, foram realizadas rodas 
de conversas para levantamento dos conhecimentos prévios 
dos alunos acerca do Rio Potengi, posteriormente realizamos 
uma aula passeio com intuito de levar as crianças a observarem 
que o Rio está bastante degradado devido a ação do homem. 
Os discentes construíram um relato inicial da visita, contem-
plando, assim, os eixos Geográficos e de Língua Portuguesa. 
Outra atividade bastante relevante deu-se na segunda etapa, 
foi disponibilizado para os educandos como era o Potengi em 
seus primórdios até os dias atuais, através de imagens, que 
permitiram as crianças analisarem o perfil do leito do Potengi, 
onde se presenciava e utilizava-se de uma água cristalina, 
servindo como o único meio de transporte navegável, refiro-me 
à época dos portugueses, entre outras atividades humanas 
ligadas à sobrevivência, mas, na realidade atual, as imagens 
retratam a ação humana que vem degradando o ambiente em 
questão, com o propósito de chamar atenção da turma para as 
mudanças que ocorreram com o mesmo. 

Em seguida, propomos a construção de maquetes, 
expressando, assim, a atual realidade. Na perspectiva de 
evidenciar melhor os conhecimentos dos alunos, também 
foram utilizadas leituras coletivas de um poema intitulado o 
Rio Potengi, por meio da qual aproveitamos para trabalhar 
o significado das palavras desconhecidas no dicionário. Na 
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sequência, realizamos a construção individual de um poema 
que serviu para a escola participar das Olimpíadas de Língua 
Portuguesa, contemplando Artes, História e Língua Portuguesa. 
Para a 3º etapa, evidenciamos também as partes que compõem 
o Rio desde sua nascente até sua foz e elencamos seus afluentes, 
para isso, utilizamos como aporte o mapa do Rio Grande do 
Norte, enaltecendo as cidades por onde perpassa o Potengi, 
realizamos uma pesquisa na internet das imagens antigas e 
atuais para construção de cartazes e novamente fazer uma 
análise coletiva dessas mudanças, evidenciando História e a 
Geografia. Seguindo com a quarta etapa, passamos a medir a 
distância da escola para o Rio, onde concluísse ter 300 metros; 
discutimos o tempo cronológico a partir das datas de quando 
ele era fonte de renda até os dias atuais; realizamos também a 
culminância do projeto com uma mostra pedagógica expondo 
os trabalhos desenvolvidos em sala para a comunidade escolar. 
Durante o processo de exposição, percebeu se que a comunidade 
ficou em comoção diante do exteriorizado, pois não enxer-
gavam os malefícios que os hábitos cotidianos causavam a esse 
bem natural. A partir desse trabalho, atingimos a finalidade 
primordial, atitudes conscientes para o benefício da população 
do campo. Consideramos, desse modo, o trabalho de suma rele-
vância, tendo em vista que a preservação do meio ambiente vem 
a ser a valorização da sobrevivência humana, notificando que 
a parceria entre os docentes e os discentes conseguiu encantar 
a comunidade através das atividades desenvolvidas durante a 
execução do projeto.
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Figura 1 – Etapas de execução do projeto: (a) 1ª etapa - visita 
ao rio Potengi, com analise do contexto encontrado; (b) 2ª 
etapa - construção da maquete do rio Potengi; (c) 3ª etapa: 
conhecendo as cidades onde passa o rio, e seus afluentes; (d) 
4ª etapa: mostra pedagógica: exposição dos trabalhos
Fonte: Autoria própria.

Palavras-chave: Educação do Campo, Rio Potengi, e Valorização.
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PROJETO DE PESQUISA E 
INTERVENÇÃO BRINCANDO E 
APRENDENDO A CONSTRUIR 

CONHECIMENTOS NA 
ESCOLA DO CAMPO1

Carmem Lúcia Faustino da Silva2

O Projeto de Pesquisa e Intervenção Brincando e Aprendendo a 
Construir Conhecimentos aconteceu na escola do campo Cônego 
Pedro Paulino, situada na comunidade do Mendes, distrito de 
São José de Mipibu/RN, na turma multisseriada do 4º e 5º ano 
do ensino fundamental I, no turno matutino. Tomando como 
referência o ano em que este relato foi escrito, 2016, esta turma 
possuía 35 alunos na faixa etária de 10 a 16 anos, sendo 15 
meninas e 20 meninos. Dentre os mesmos, havia uma aluna com 
múltiplas necessidades especiais que estava sendo inserida no 
grupo para que pudesse interagir e socializar-se com os demais. 
Os alunos eram oriundos da própria comunidade, sendo a maior 
parte deles filhos de agricultores e trabalhadores granjeiros 
que migram de um lugar para outro. Em 2016, a escola possuía 
apenas uma sala de aula com tamanho regular e mais três 
que eram divididas ao meio em pequenos espaços que davam 
origem a uma pequena biblioteca, uma sala multifuncional que 

1 Escola Municipal Cônego Pedro Paulino – Mendes – São José de Mipibu/RN

2 carmemfaustino1@hotmail.com
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atendia aos alunos deficientes da própria escola, e de outras 
comunidades escolares da região. Não possuía refeitório assim 
também como espaço para atividades recreativas. A escola 
oferecia o ensino na modalidade da Educação Infantil, Ensino 
Fundamental I e II, nos turnos matutino e vespertino, sendo 
as turmas de educação infantil locadas em uma pequena casa, 
que também não oferecia boas condições físicas que favoreçam 
a melhor qualidade de ensino aos pequenos educandos. O 
quadro de funcionários era composto por 22 componentes, 
dentre os quais há 13 professores, todos com formação superior, 
6 assistentes de serviços gerais (ASG), 2 vigias noturno e um 
porteiro. A escolha deste projeto se deu pela falta de espaço 
físico na escola gerando inquietação e a necessidade de criar 
estratégias que possibilitassem a oportunidade de momentos 
recreativos agregados aos conhecimentos e, consequentemente, 
despertassem o prazer em estudar, melhorando, assim, o rendi-
mento escolar de todos os alunos, trazendo a valorização e a 
construção do conhecimento por via da ludicidade. De acordo 
com a temática, foram utilizados como primeiros passos do 
projeto a reunião com a equipe docente para informar sobre a 
proposta do projeto de intervenção na escola, criando, assim, 
parcerias com o grupo, ouvindo questionamentos e ideias 
para o tema gerador do projeto. O segundo passo foi a reunião 
com os pais da comunidade escolar para informá-los sobre a 
execução do projeto no âmbito escolar, e ouvimos dos mesmos, 
de forma unânime, que o que mais os deixava insatisfeitos, em 
relação a escola, era a falta de espaço para as atividades de 
recreação. Gonçalves (1994, p. 13) diz que “Nessa vivência social 
está intrínseco a vivência corporal resultante de um processo 
histórico no qual o homem vive em determinado contexto social 
com o qual interage de forma dinâmica, pois ao mesmo tempo 
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em que atua na realidade, modificando-a esta atua sobre ele, 
influenciando e até, podemos dizer, direcionando suas formas 
de pensar, sentir e agir.”. Iniciamos as atividades propostas 
dentro de uma sequência didática de forma interdisciplinar, 
utilizando os conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, 
Geografia, Artes e Educação Física. Os procedimentos utilizados 
em Português foram: Leitura e escrita; pesquisas quantitativas 
dentro e fora da escola; leitura compartilhada de um recorte 
do texto “Memórias de meninas” da autora Raquel de Queiroz, 
que retrata a opinião sobre brinquedos e brincadeiras de anti-
gamente; lista de brincadeiras preferidas da turma; formação 
de grupos para pesquisa nas outras turmas, com a proposta de 
descobrir a brincadeira preferida dos alunos. Após as entre-
vistas e coletas de dados, foram trabalhados em Matemática 
os conteúdos gráficos e tabelas para melhor compreensão das 
informações coletadas pelos grupos. 

Figura 1 – Resultado da pesquisa
Fonte: Carmem Silva (2016). Figura 2 – Exposição 

de brinquedos

Fonte: Carmem Silva (2016).
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Após a construção dos gráficos e tabela, observamos que 
o futebol foi a brincadeira mais escolhida, e como segunda 
opção, tivemos a brincadeira com bonecas, além de outras 
como: pular cordas, amarelinha, tica tica, carrinho, entre 
outras. Estes estudos serviram como base para o próximo 
passo do projeto, no qual foram realizadas entrevistas com os 
pais e avós a fim de saber como eles brincavam quando eram 
crianças. Os resultados foram surpreendentes, surgiram: bola 
de meia, carros de latas, roladeiras, pés de quengas, cavalos de 
pau, bonecas de pano e peteca. Dando continuidade ao projeto, 
propomos trabalhar Geografia realizando uma aula passeio 
com a visita ao Museu do Brinquedo, com a participação dos 
alunos do 1° ao 5° ano. Esta atividade resultou em valiosos 
conhecimentos que serviram como base para a exposição de 
brinquedos construídos pelos pais, avós e os próprios alunos. 
Ainda nesta dinâmica de atividade, combinamos que as turmas 
teriam dois dias por semana para irmos ao campo de futebol da 
comunidade e à quadra poliesportiva, ambas nas imediações 
da escola para pôr em prática os momentos de recreação, 
com brincadeiras escolhidas pelo grupo e coordenadas pelos 
professores. À medida que o projeto se desenvolvia, surgiam 
resultados positivos no comportamento, nas atitudes e na 

Figura 3 – Culminância do projeto
Fonte: Carmem Silva (2016).

Figura 4 – A escola que temos
Fonte: Carmem Silva (2016).
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aprendizagem. Os critérios utilizados para avaliar foram: 
avaliação contínua, atividades avaliativas e qualitativas bimes-
trais. De acordo com Monteiro (2002, p. 75) e Menezes Neto 
(2009, p. 35), “incrementar o diálogo entre os vários saberes 
incentivando, sempre com respeito, as informações presentes 
em todas as culturas, seja a tradicional ou a tecnociência. Dessa 
forma, o conhecimento pela experiência deve ser reconhecido, 
pois a experiência é fonte de conhecimento”. Para que esse 
diálogo de que fala Neto ocorra de forma significativa, faz-se 
necessário que a instituição escolar passe por um processo de 
reestruturação, isto é: a escola oficial precisa aprender com 
os processos educacionais informais, incluir em seu cotidiano 
aspectos da educação informal, como por exemplo: sair do 
espaço de sala de aula e observar o meio à sua volta; escutar e 
discutir diferentes possibilidades e soluções aos problemas do 
cotidiano. Como culminância do projeto, realizamos um desfile 
cívico pelas ruas da comunidade, tendo como instrumento de 
amostra vários tipos de jogos, brincadeiras e brinquedos, cole-
cionados pelos alunos e professores da escola. Tivemos também 
maquetes da escola que temos e da escola que queremos, com 
desejos de mudanças por parte dos que fazem a comunidade 
escolar Cônego Pedro Paulino, alimentando o sonho de um 
espaço escolar que ofereça melhores condições e qualidade ao 
ensino. Tivemos ainda, homenagens por um grupo de alunos 
caracterizados de profissionais que trabalham na comunidade 
e foram formados pela escola do campo. Podemos afirmar que 
fizemos um bom trabalho durante o ano letivo na escola. Houve 
um bom desempenho e aprendizagem, interesse e participação 
nos conhecimentos que foram ofertados. Outro ponto positivo 
foi a interação e a socialização dos grupos atuantes mudando 
o quadro de agressividade e gerando o respeito entre todos. 
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Trabalhamos na perspectiva de construir os conhecimentos 
de forma clara e dinâmica. Desse modo, observamos que 
estas práticas educativas e interativas revelaram nos alunos a  
possibilidade de interagir, perceber, agir, harmonizar, senti-
mentos que, na maioria das vezes, sentimos quando brincamos 
e que aprendemos a superar as dificuldades e entender melhor 
o nosso corpo.

Palavras-chave: Aprendizagem. Brincadeira. Conhecimento.
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DESTINO CERTO PARA O LIXO: 
ESCOLA E COMUNIDADE 

SUSTENTÁVEL

DANTAS, Kátya Susana1

SILVA, Silvaneide Dionozio Moura da 
SOBRAL, Francisca Cristina Silva

Este resumo trata de relato de Projeto de Intervenção, elaborado 
e executado durante o processo de formação continuada para 
professores de salas multisseriadas do Campo, da Escola da Terra, 
promovido pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
em parceria com a Secretária Municipal de Educação Básica do 
município de Ceará-Mirim/RN, em 2016. A sociedade dos dias 
atuais adora o consumismo exagerado em todas as camadas 
sociais. Desde criança, aprendemos a consumir cada vez mais, 
e, aos poucos, a consciência ecológica é perdida. Nas escolas, a 
maioria das práticas para garantir uma conscientização sobre 
o meio ambiente resume-se a uma semana especial de apre-
sentação de trabalhos, que, depois de seu término acaba sendo 
esquecida, uma vez que se trata apenas de um evento em prol do 
meio ambiente, e não de práticas diárias. O consumo sustentável 
surgiu nos últimos anos para auxiliar nesse ponto. Tomando 
como base os métodos incentivados pela sustentabilidade, o 
consumo sustentável visa a conscientização da sociedade, de 

1 Escola Municipal Gonçalo Marcelino. Ceará-Mirim. E-mail: katyasusana@
gmail.com
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modo que as pessoas possam economizar em gastos de qualquer 
natureza, ajudando na preservação do planeta, 

no caso específico do campo, as políticas de desenvolvimento 

instituídas nas últimas décadas voltam-se para o fortaleci-

mento do agronegócio, baseado na produção em larga escala 

que expulsa os trabalhadores rurais, amplia o desmatamento 

da vegetação nativa, dissemina o uso de agrotóxicos e 

reduz significativamente as propriedades dos agricultores 

familiares responsáveis pela produção dos alimentos nos 

pequenos e médios municípios (LIMA; SILVA, 2011, p. 153). 

Com a sustentabilidade apresentando novas práticas, a 
Escola Municipal Gonçalo Marcelino criou o projeto Destino 
Certo para o lixo: Escola e Comunidade Sustentável, com o 
intuito de valorizar e mostrar a conscientização ecológica aos 
alunos e à comunidade de que somos geradores desse problema 
e, desta forma, buscar uma maneira para diminuir e tratar os 
resíduos de forma correta. Com vistas a alcançar um projeto 
de “educação que partisse dos saberes dos povos do campo, 
problematizando-os a fim de construir novos olhares críticos 
acerca daquela realidade e de suas possibilidades de desenvol-
vimento” (LIMA; SILVA, 2011, p. 101), o projeto foi desenvolvido 
nas turmas multisseriadas do 1º e 2º anos e na turma do 4º e 5º 
anos, escola do campo multisseriada, situada na comunidade 
de Oitizeiro/Ceará-Mirim. Tendo como objetivo, construir 
junto aos alunos e à comunidade local uma prática de educação 
ambiental e sustentabilidade acerca dos danos que os materiais 
que compõem o lixo causam no meio ambiente e na nossa saúde, 
apresentando sugestões para a coleta e o reaproveitamento 
desses resíduos, 
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na mudança das práticas culturais utilizadas pelos agri-

cultores familiares em suas atividades produtivas, baseada 

na destruição das matas nativas, queimadas dos resíduos e 

utilização de fertilizantes” (LIMA; SILVA, 2011, p. 158)

Pretendemos estimular a participação dos discentes e 
da comunidade nas atividades desenvolvidas, promovendo a 
educação ambiental por meio de palestras, panfletos educativos, 
entrevistas, aula de campo, oficinas sobre reaproveitamento de 
materiais orgânicos e não orgânicos, como pneus, CDs e resíduos 
orgânicos, através da fabricação de composteiras, deste modo, 
a compostagem se torna um meio alternativo para reduzir o 
acúmulo de lixo em locais impróprios ou resíduos resultantes de 
queimadas, comumente praticados na comunidade. O início do 
projeto se deu a partir de questionamentos e pesquisa junto aos 
pais, alunos e comunidade. A preocupação com o lixo foi o que 
mais chamou atenção, diante disso, observou-se a necessidade 
de encontrar um destino certo para o lixo produzido na escola e 
na comunidade, uma vez que, ele vem evidenciando o aumento 
de doenças e danos ao meio ambiente, relacionados ao acúmulo 
de lixo nos canteiros e das práticas inadequadas de manejo 
com o meio ambiente. Levantadas as questões, as professoras 
partiram para as atividades práticas através do planejamento 
das aulas e da elaboração de uma sequência didática, com vistas 
a uma articulação entre uma ação e outra do Projeto. Nessa 
perspectiva, as ações de mobilização desenvolvidas na escola 
junto aos discentes e à comunidade começam a mostrar resul-
tados. Notou-se uma preocupação dos educandos em orientar os 
pais nas práticas de preservação ambiental e desenvolvimento 
sustentável, uma vez que, em sua maioria, não são alfabeti-
zados, muitos, fruto da concepção de educação rural “precária, 
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arcaica, com pouca qualidade e com poucos recursos para o 
seu funcionamento” (AZEVEDO, 2007, p. 7). O fortalecimento 
da agricultura familiar construída a partir da valorização dos 
saberes locais, da preservação das culturas tradicionais e do 
respeito às diferentes dinâmicas organizativas, baseadas na 
cooperação, solidariedade e construção coletiva (LIMA e SILVA, 
2011), contribuiu para o fortalecimento e o engajamento da 
comunidade no projeto. Além disso, a Resolução CNE/CEB 1, de 
3 de abril de 2002, art. 4º institui que 

o projeto institucional das escolas do campo, expressão do 

trabalho compartilhado de todos setores comprometidos 

com a universalização da educação escolar com qualidade 

social, constituir-se-á num espaço público de investigação 

e articulação de experiências e estudos direcionados para 

o mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento 

social, economicamente justo e ecologicamente sustentável 

(BRASIL, 2002).

Figura 1 – Confecção da Composteira pelos educandos
Fonte: Autoria própria.
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Figura 2 – Panfletagem pela comunidade
Fonte: Autoria própria.

Figura 3 – Composteira confeccionada pelos alunos produzindo
Fonte: Autoria própria.

A interdisciplinaridade esteve presente durante toda a 
construção coletiva do projeto, permitindo a integração das 
disciplinas do Português, Matemática, Ciências, Geografia, 
História, Cultura e Artes, através de atividades tais como 
a elaboração de listas, poemas, histórias em quadrinhos, 
pesquisas e construção da linha do tempo da quantidade de 
lixo gerada no tempo dos pais e avós e os gerados hoje em dia, 
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além da construção de gráficos, composteira, materiais e tempo 
de decomposição, entre outros. Pautados pela “integração de 
conteúdos de diferentes campos, rompendo com a organi-
zação disciplinar, que se articula com os problemas da vida 
cotidiana” (LIMA, 2013, p. 613). Durante as oficinas, palestras 
e atividades desenvolvidas, observou-se uma total interação 
e comprometimento dos alunos e da comunidade com as 
possibilidades de reaproveitamento dos resíduos que, em sua 
maioria, eram jogados ou queimados pela comunidade. Nas 
aulas que utilizavam materiais ou resíduos trazidos por eles, 
percebia-se uma expectativa na transformação desses produtos 
em objetos dignos de ser expostos e/ou dados de presente, como 
por exemplo, os CDs arranhados transformados em pêndulos 
do Divino Espirito Santo, ofertados às mães pelos alunos em 
comemoração do dia delas. A execução do projeto possibilitou à 
comunidade e aos discentes o desenvolvimento de boas atitudes 
para com o meio ambiente, além da reflexão sobre a situação 
do lixo produzido e descartado na comunidade que pode ser 
reaproveitado, construindo uma comunidade sustentável, 
respeitando o meio ambiente. Neste sentido, o projeto estreitou 
uma articulação entre os conhecimentos científicos e os saberes 
populares, possibilitando aos envolvidos pensar e modificar a 
realidade em que vivem. O importante é despertar na população 
uma consciência da educação ambiental. São passos pequenos 
que precisam ser reforçados e repetidos para que fiquem na 
consciência de todos da comunidade. 

Palavras-chave: Educação do campo. Multisseriadas. 
Comunidade sustentável. 
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O PRAZER DA LEITURA ATRAVÉS 
DOS GÊNEROS TEXTUAIS: 

PRÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO NA 
PERSPECTIVA DO LETRAMENTO

Fernanda da Silva Pereira1

Este é o relato de um trabalho que teve como objetivo discutir a 
possibilidade do uso de gêneros textuais no processo de alfabe-
tização, enquanto um recurso de fomento e de desenvolvimento 
do prazer pela leitura na perspectiva do letramento. Dando 
ênfase aos níveis de escrita e às sequências didáticas para cada 
hipótese de escrita alfabética, ele é fruto de pesquisa-ação e 
pesquisa qualitativa realizadas na Escola Municipal Antônio 
Fabrício Caridade, localizada no município de Extremoz- RN, com 
alunos do 1º e do 2º anos (turma com 23 alunos de várias séries), 
3º ano (9 alunos), 4º ano (23 alunos), do Ensino Fundamental I. De 
acordo com Kauark, Manhães e Medeiros (2010), a pesquisa-ação 
destina-se à resolução de um problema coletivo, ao passo que a 
pesquisa qualitativa toma o ambiente natural como a fonte direta 
para coleta de dados de modo a discutir os seus significados, 
razões pelas quais se tem como pressuposto aqui a realidade dos 

1 Licenciada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte (UERN). Especialista em Língua Portuguesa e Matemática numa 
perspectiva Transdisciplinar pelo Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia (IFRN). Escola M. Antônio Fabricio Caridade, Extremoz- RN. 
E-mail: fernanda.pereira254@gmail.com.
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educandos com suas necessidades no tocante ao sistema de 
escrita, à leitura e à interpretação a partir de constatação oriunda 
das observações em sala de aula e das atividades diagnósticas. 
Especificamente, as etapas da pesquisa-ação são estas: inicial-
mente, discute-se a necessidade da escola escolher um tema que 
contemple o desenvolvimento da habilidade da leitura e da 
escrita, depois, a elaboração do projeto com a colaboração dos 
professores e a equipe da pedagógica, seguida de revisão da 
literatura relacionada ao objeto de estudo e diagnósticos com os 
alunos. Assim sendo, conforme Soares (2004), entende-se a alfa-
betização e o letramento enquanto processos indissociáveis, pois 
a entrada da criança no mundo da leitura ocorre por meio do 
sistema de escrita e do emprego hábil desse sistema nas práticas 
sociais que envolvem a língua. Isso significa que, embora, como 
salientam os PCN’s (BRASIL, 1998), a alfabetização garanta ao 
aluno a aquisição da escrita alfabética, é o letramento que 
propicia a compreensão e a eficaz interpretação dos textos de 
gêneros textuais diversos. A mescla entre alfabetização e letra-
mento sugere o desenvolvimento do gosto e do prazer pela 
leitura, porque a criança, quando alfabetizada, consegue deco-
dificar e codificar e, quando letrada, consegue compreender o 
sentido e a função de diversos tipos de textos em diferentes 
situações, porquanto internalizara as habilidades de leitura e de 
escrita. Como a leitura e a escrita formam a base do saber produ-
zido pelo Ocidente e fazem parte do meio social, a escola é um 
espaço privilegiado de acesso a esse conhecimento, tendo a 
função de sistematizar atividades aos alunos para o desenvolvi-
mento de habilidades de leitura e escrita de forma ampla, nas 
quais eles possam compreender a sociedade em que vivem e ter 
instrumentos para transformá-la; não somente ler e escrever de 
maneira mecânica, mas conceber a leitura como prática social. 
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Escolhemos, assim, desenvolver atividades com gêneros textuais 
dentro da escola, pois estes contemplam uma diversidade de 
textos e isso contribui para fornecer mais opções, mais meca-
nismos de transformação social, mais informação e formas de 
identificação disponíveis aos alunos. Com isso, os alunos podem 
sentir-se mais motivados, passando a colaborar nas atividades e 
consequentemente a avançar no seu conhecimento de leitura e 
escrita. Para Lopes e Vieira (2012), é importante que os alunos 
participem de atividades de leitura e escrita de gêneros textuais 
integrantes de agrupamentos garantidores de várias esferas de 
circulação e também de variadas estruturas dos textos, de modo 
a se aperfeiçoarem na ordem de narrar, relatar, argumentar e 
expor. Para tanto, é necessário que a escola planeje e assim possa 
executar atividades que possibilitem o contato com esses diversos 
textos. Nesse sentido, faz-se mister lembrar que todo texto 
pertence a um determinado gênero com a sua forma específica 
de aprendizado (BRASIL, 1998) e reiterar que a Literatura Infantil 
pode contribuir para o processo de desenvolvimento da criança, 
principalmente dos alunos que estão se apropriando da leitura 
e escrita, pois, como ensina Cosson (2012), no ato de ler se cons-
titui um vasto campo do saber, envolvendo desde áreas do cérebro 
no momento físico da leitura até políticas públicas responsáveis 
pelo domínio da escrita. Quando a criança é estimulada a desen-
volver habilidades de leitura, ela ganha novas oportunidades 
para a produção de novos conhecimentos e, ao ler, não necessa-
riamente se torna mais inteligente ou mais humana, nem mais 
virtuosa, mas, certamente, passa a dispor de uma ferramenta 
poderosa com a qual interpretará o mundo ao seu redor. Por isso, 
o referencial teórico vincula-se à psicogênese da língua escrita, 
especialmente aos estudos de Emília Ferreiro e Teberosky (1985), 
autores que entendem a escrita como representação da linguagem 
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e defendem o contato das crianças com os códigos da linguagem 
escrita por meio das hipóteses silábicas. Assim, devem ser consi-
deradas as seguintes hipóteses/fases da escrita: pré-silábica, nos 
níveis I e II (relação entre icônico e não icônico/desenho e escrita); 
silábica (marcada pelo início da relação com a realidade, pela 
correspondência sílaba/fala-letra/escrita); silábica-alfabética 
(fase de transição, na qual os critérios silábico e alfabético estão 
concomitantemente presentes) e alfabética (relação entre som e 
letra), fase em que o aluno compreende cada um dos caracteres 
da escrita, estabelece correspondência entre valores sonoros 
menores que a silaba e realiza sistematicamente uma análise 
sonora dos fonemas das palavras. Tendo em vista essas questões, 
este trabalho justifica-se socialmente pela necessidade premente 
de redução do analfabetismo e do número de analfabetos funcio-
nais, bem como pela melhoria do índice de leitores no país (algo 
comprovado diariamente nas aulas), justifica-se pessoalmente 
pela busca da autonomia dos alunos, autonomia de consciência 
e de atuação em sociedade, cuja base é proveniente da leitura, 
pela intenção da construção da cidadania e na intervenção em 
sociedade e, também, justifica-se academicamente pela necessi-
dade de produção de mais estudos sobre a temática. É esperado 
que com este trabalho no âmbito do ensino e da aprendizagem 
aflore mais oportunidades para a execução individualizada das 
atividades, isto é, aquilo que sane imediatamente a dificuldade 
que em determinado momento obsta o avanço dos alunos. No 
decorrer da intervenção na escola, foi possível perceber como 
resultado a necessidade do trabalhar por níveis de escrita e a 
realização de atividades em dupla ou em grupo, de modo a 
promover o maior direcionamento e organização das tarefas. A 
criança já chega à escola com vários conhecimentos. Então, a 
escola precisa ser um ambiente facilitador, proporcionando 
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atividades que motivem os alunos a aprender, a sentir o prazer 
na leitura, possibilitando a aprendizagem de outros conheci-
mentos. Mesmo tendo em mente a singularidade de cada aluno 
e o direcionamento das atividades especificamente para cada 
nível, intentando superar assim as dificuldades encontradas e 
possibilitar o avanço em relação à aquisição da leitura e escrita, 
foi possível perceber também o resultado de que, apesar dos 
avanços obtidos, por diversos fatores de cunho social, cognitivo 
ou familiar, alguns alunos não conseguem alcançar os objetivos 
desejados. Sendo assim, a intervenção também sugere, enquanto 
outro resultado encontrado, a separação dos alunos por níveis 
de escrita dois dias da semana, período em que cada professora 
ficará responsável por planejar sequências didáticas e lecionar 
para um nível de escrita específico, não deixando de dar impor-
tância aos agrupamentos com diferentes níveis de escritas. As 
atividades desenvolvidas no decorrer do trabalho são planejadas 
a partir de sequências didáticas, envolvendo a Literatura Infantil 
e dando ênfase às características dos gêneros textuais e de suas 
funções, mas abordando também assuntos pertinentes à reali-
dade do aluno, como a comunidade e a sua escola, assim como a 
explicitação de uma explanação interdisciplinar acerca dos 
temas. São integrantes desta pesquisa os alunos das turmas 
mencionadas, as professoras das respectivas turmas, a coorde-
nação pedagógica e a gestão. A avaliação ocorre durante o 
desenvolvimento das aulas de maneira diagnóstica e formativa, 
verificando se o aluno está atingindo gradativamente os objetivos 
previstos sob forma de conceitos, habilidades e atitudes. A 
primeira sequência didática escolhida foi desenvolvida com o 
gênero textual rótulos. Foram planejadas atividades especificas 
para cada nível de escrita. Na turma com o nível de escrita 
pré-sílábico, as atividades foram desencadeadas com o livro O 
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menino que aprendeu a ver (Ruth Rocha), fazendo a interpretação 
da história e fazendo relação com o nosso cotidiano, a impor-
tância de ler portadores de texto e fazer interpretações das 
informações. Foram discutidas as características dos rótulos, 
identificação de letras, listas de rótulos trazidas pelos alunos, e 
produção de cartazes com a letra inicial do rótulo. Atividades 
com a mesma temática, também foram desenvolvidas nos dias 
em que os alunos estavam em suas respectivas turmas, com 
níveis de escrita diversos.

Palavras-chave: Alfabetização e letramento. Gêneros textuais. 
Literatura infantil.

Figura 1 – Etapas do trabalho: (a) Discussão do tema; (b) Elaboração 
do projeto com os professores (fases da Pesquisa-ação). Escola M. 
Antônio Fabrício Caridade, Extremoz- RN, março de 2016. 
Fonte: Fernanda da Silva Pereira.

a

b
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Figuras 2, 3 e 4 – Sequências didática – nível de escrita 
pré-sílábico (fases da Pesquisa-ação). Escola M. Antônio 
Fabrício Caridade, Extremoz- RN, março de 2016. 
Fonte: Fernanda da Silva Pereira.
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PRESERVANDO A ORLA DE JACUMÃ

FERREIRA, Ricardo Gomes1

Este é um relato de trabalho de intervenção desenvolvido 
na Escola Municipal Brasiliano Marques de Araújo, em 2016, 
na turma multisseriada de quarto e quinto ano do Ensino 
Fundamental, como resultado de estudos a partir do Curso 
de Capacitação para Professores da Escola do Campo de Salas 
Multisseriadas, oferecido pelo Ministério da Educação e 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A escola é de 
porte pequeno com o número total de 90 alunos matriculados, 
apresenta uma estrutura regular e dispõe de materiais sufi-
cientes para as atividades pedagógicas realizadas com os alunos, 
conta com sete funcionários efetivos, e está localizada na Praia 
de Jacumã, distrito de Ceará-Mirim, comunidade praieira com 
poucos habitantes. As principais fontes de renda do município 
são a pesca e o turismo local. Os alunos envolvidos nesse projeto 
eram de idades e de comportamentos diversificados. Esse 
projeto teve como objetivo buscar e propor ações de preservação 
para a orla marítima de Jacumã e oferecer ações que promovam 
o desenvolvimento sustentável da orla, tanto para o seu 
bem-estar quanto para a preservação do ecossistema, conhe-
cendo os aspectos ambientais e socioeconômicos presentes na 
orla. Silva (2006, p. 4) defende que: “a sustentabilidade do desen-
volvimento tem por base a transformação das relações entre as 

1 Escola Municipal Brasiliano Marques de Araújo-Jacumã/Ceará-Mirim. 
rikgomes890prof@gmail.com
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pessoas e a natureza, buscando a harmonia entre o bem-estar 
do ser humano e do ambiente”. Relativamente, sabemos que 
os problemas ambientais envolvem toda a humanidade, pois 
todos estão implicados em ações que prejudicam ou contribuem 
e influenciam o meio ambiente. O projeto teve a possibilidade 
de contribuir significativamente na vida dos participantes, 
mostrando um olhar reflexivo sobre essa temática, tendo em 
vista que foi trabalhado numa perspectiva da Educação do 
Campo em que a escola encontra-se inserida, consolidando 
práticas inovadoras para esta área. O projeto de intervenção foi 
elaborado a fim de amenizar o problema de poluição presente 
na orla de Jacumã, e busca contribuir, de forma consciente, com 
os eixos ligados na relação escola/comunidade. Também propi-
ciou uma aprendizagem ambiental aos educandos e foi mais 
uma ferramenta didática implantada no currículo escolar local, 
podendo ser trabalhado em turmas posteriores. É responsabi-
lidade de todos nós a preservação do meio ambiente, sabendo 
cuidar do lixo. Em relação a isto, a autora Joanita Souza (2007, p. 
143) afirma que “os seres humanos produzem muito lixo no dia 
a dia. À medida que cresce a população, aumenta a quantidade 
de lixo produzida em casa, no trabalho, nas indústrias, no 
comércio”. São situações que precisam de um olhar cuidadoso, 
pois futuramente podem colocar o ambiente em risco e a orla 
também, que além de propiciar um simples dia de lazer, guarda 
consigo um rico ecossistema. A metodologia que foi utilizada 
nesse projeto envolveu os alunos, na qual foram trabalhadas 
ações que possibilitaram o desenvolvimento sustentável da orla 
marítima. Essas ações puderam instigar um olhar cuidadoso 
e protetor sobre essa temática para que a Praia de Jacumã 
pudesse ser usufruído sem trazer danos aos recursos naturais 
ali existentes. Dentre as atividades desenvolvidas, foi realizada 
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com os alunos uma roda de conversa para tratarmos do tema e 
juntos apontar ações que podem contribuir com a preservação 
da orla. Aconteceu aula de campo na orla, na qual os estudantes 
fizeram um registro fotográfico mostrando o problema; produ-
ziram cartazes informativos e explicativos sobre a temática 
e exposição do lixo encontrado naquele local durante a aula 
de campo; confeccionaram placas com pequenas frases de 
conscientização para serem colocadas na orla, fazendo relação 
com a sequência didática, uma ferramenta fundamental nesse 
trabalho de intervenção. Trabalhamos esse assunto de maneira 
concreta e interdisciplinar percebendo a real importância da 
preservação da orla. Todas essas ações contribuíram para uma 
visão de preservação e cuidado com a referida Praia, tendo em 
vista que a poluição da mesma é um problema visível, prejudi-
cando o bem-estar da população e dos visitantes, acirrando as 
crescentes doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. 
Além disso, vale ressaltar também, os impactos negativos que 
futuramente ocorrerão com o ecossistema marinho. Com esse 
Projeto, consideramos que a comunidade também se beneficiou 
com esse projeto, visto que destacamos, durante as atividades 
desenvolvidas, todos os usos múltiplos que a orla marítima pode 
oferecer. Consideramos que o Projeto levantou possibilidades 
de instigar um olhar crítico dos alunos direcionando-os à 
observação dessa realidade negativa da degradação da orla de 
Jacumã, para que sejam pensadas, articuladas e executadas 
ações que viabilizem um desenvolvimento integrado susten-
tável, garantindo um bem-estar para todos os envolvidos nesse 
processo de mudança e de valorização do patrimônio natural 
estudado e analisado a partir desse Projeto. É importante 
observar que a poluição do local, muitas vezes, é praticada tanto 
pelos moradores da localidade quanto por alguns visitantes que 
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acabam descartando o lixo de forma incorreta. A sequência 
didática utilizada nesse projeto de intervenção contemplou 
todos os contextos e dimensões da alfabetização e usos sociais 
da língua, conforme as necessidades apresentadas pelas turmas 
multisseriadas, levando em consideração os diferentes níveis de 
aprendizagem. Atentamos, ainda, para a valorização dos conhe-
cimentos prévios dos alunos, fazendo ligação com a temática 
proposta. O projeto buscou trabalhar as competências e habi-
lidades dos alunos tendo como pontos de contato as disciplinas 
de Ciências, Português, Matemática e Artes. Foram utilizados 
instrumentos pedagógicos como pesquisas, o uso do dicionário, 
jogos educativos, aula de campo, tabelas e gráficos. Além disso, 
foram trabalhadas atividades de aprendizagem já citadas na 
metodologia. Foram utilizados como elementos de avaliação o 
interesse, a participação, a organização, o comportamento, o 
envolvimento, a frequência e assimilação da temática, possibi-
litando um processo de avaliação formativa, envolvendo todos 
os momentos. O Projeto procurou, a todo momento, estabelecer 
uma conexão da realidade com a temática abordada, fazendo 
com que os alunos refletissem sobre a questão do cuidar, 
preservar e da valorização do nosso ambiente natural, nesse 
processo, buscou a consolidação de medidas que amenizassem 
a poluição da orla. Os estudantes foram motivados a entender a 
importância da preservação da orla de jacumã através das ativi-
dades pedagógicas realizadas durante o projeto de intervenção, 
no qual assimilaram e desenvolveram seus conhecimentos 
sobre esta temática. Durante as atividades, descobrimos que 
os educandos formularam várias ideias a respeito do tema 
abordado. Através dessas ideias coletivas, que formamos juntos 
durante as aulas, conseguimos desenvolver todo o projeto de 
forma articulada e dinâmica, estabelecendo um processo de 
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comunicação com as outras turmas da escola, fazendo com que 
todos os alunos conhecessem a temática do projeto e passem a 
entender a relação de harmonia que temos que ter com o meio 
ambiente e os benefícios que ele pode nos propiciar. São inicia-
tivas como essas da Escola do Campo que norteiam um papel 
mais amplo das realidades dos estudantes dessas unidades, 
tratando da articulação do conhecimento adquirido pelos 
alunos no ambiente escolar. Esse projeto de intervenção teve 
a preocupação de planejar uma sequência didática que coin-
cidisse com a realidade proposta pela formulação e inovação 
da Escola do Campo. O mesmo procurou atender de forma 
geral as diversidades existentes nas classes multisseriadas, na 
concepção, na construção de conhecimentos novos trabalhados 
nesse projeto, possibilitando uma interação dinâmica, dando 
ênfase às ações educativas e ambientais.

Figura 1 – Aula de campo na orla de Jacumã, na qual os alunos 
analisaram o problema e recolheram parcialmente um pouco 
do lixo presente nesse ambiente para estudos na sala de aula.
Fonte: Autoria própria.
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Figura 2 – Aula de estudos sobre o tempo de decomposição 
dos lixos encontrados na orla, na qual os alunos 
produziram tabelas e gráficos a respeito.
Fonte: Autoria própria.

Figura 3 – Aula de construção das placas informativas 
de preservação da orla e montagem dos cartazes. 
Fonte: Autoria própria.

Figura 4 – Exposição do trabalho de intervenção para a 
comunidade onde a escola encontra-se inserida.
Fonte: Autoria própria.
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Os resultados obtidos foram satisfatórios e concretos, 
seguindo a metodologia e a sequência didática e interdisciplinar 
nas quais os alunos se envolveram totalmente e se identificaram 
com os métodos abordados. O que chamou mais atenção foi o 
fato dos alunos não saberem o real significado da palavra orla e 
também não tinham noção do tempo de decomposição do lixo e 
o prejuízo que todo material encontrado na orla poderia causar 
ao ecossistema e às relações econômicas, políticas e sociais e 
ainda na sua própria vida. Tais resultados foram alcançados 
através desse projeto de intervenção, possibilitando um alcance 
maior de informações e preservação para a orla de Jacumã e 
contou com o apoio dos alunos que se envolveram de forma 
significativa no processo de desenvolvimento de tal proposta. 
Percebemos que até o comportamento de conservação da escola 
e da sala de aula mudou, sinal de que alguma coisa mudou na 
visão dos alunos na questão da preservação. A autora Joanita 
Souza (2007) afirma que os cidadãos têm a responsabilidade 
de cuidar da preservação do ambiente, seja através de ações 
individuais ou coletivas. É importante que todos compreendam 
que é de suma importância a preservação do meio ambiente e 
da orla, e que possam transformar as atitudes negativas que 
prejudicam o local em atitudes responsáveis e se tornem defen-
sores do meio em que vivem. Consideramos que, dentro desse 
contexto, o ponto inicial foi dado e que mais iniciativas venham 
acontecer no combate à poluição da orla. Nosso ensejo é que 
propostas pedagógicas como essa sejam iniciadas por todos os 
educadores, cujos alunos sejam participantes ativos, com vistas 
à mudança da realidade dos impactos ambientais produzidos 
pela poluição da orla marítima da Praia de Jacumã. Reiteramos 
que a Escola do Campo mantenha uma relação concreta com a 
comunidade de forma geral, auxiliando toda a aprendizagem 
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educativa construída durante este projeto e que tenha efeito 
duradouro. Os relatos e experiências escritas aqui foram frutos 
desse projeto, possibilidades inovadoras da Escola do Campo, na 
qual abordamos a preservação da orla de Jacumã.

Palavras-chave: Orla. Preservação. Meio Ambiente.
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PROJETO DE PESQUISA E 
INTERVENÇÃO AMARELINHA 

PARA BRINCAR E SE ALFABETIZAR 
VIVÊNCIAS DO LAR E DO 
LUGAR ESPECIFICIDADES 

DA ESCOLA DO CAMPO

Francisca Cleide de Oliveira
Tutora: Evaneide Freire Braga

O presente relato consiste numa reflexão acerca do que foi 
vivenciado na Escola Municipal Janilson Ferreira, na localidade 
de Sítio Buracos, município de São José de Mipibu/RN, no ano 
de 2016. Em consequência do desenvolvimento do Projeto de 
Pesquisa e Intervenção “Amarelinha para brincar e se alfabe-
tizar vivências do lar e do lugar: especificidades da escola do 
campo”. A necessidade de aplicação teve origem na participação 
no curso de formação para professores que atuam em turmas 
multisseriadas no campo, denominado Escola da Terra, numa 
parceria do Governo Federal e UFRN. Para sua elaboração, 
recorreu-se ao levantamento de compreensões oriundas da 
participação no processo acadêmico e na prática de sala de aula 
e mais especificamente nas orientações e experiências vividas 
nos últimos meses devido à interações construídas no processo 
de formação da Escola da Terra, que associando-se às demandas 
da sala de aula, deu indicação e direcionou o olhar da professora 
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para a mediação de um ensino e aprendizagem, permeado por 
atividades de alfabetização e letramento para 22 estudantes, de 
modo mais dinâmico e lúdico. Parte interessante desse processo 
que buscou minimizar o rigor da seriedade que carrega as 
situações de sala de aula, abrindo-se um espaço de diálogo com 
os(as) estudantes, na compreensão de suas contribuições, sobre 
o que vivem em correspondência ao também já vivido pelos seus 
familiares. Revelando-se então, uma prática brilhante como o 
jogo de amarelinha que desencadeou a pesquisa e inúmeras 
situações de ensino e de aprendizagem, o que permite dizer, 
possibilitou um processo altamente significativo no decurso 
que se efetivou. A fim de responder as necessidades de brincar 
e aprender a ler, escrever e contar, professor, alunos e alunas se 
desdobraram na medida em que puderam. O propósito maior 
foi respeitado, dinamizando-se o ensinar e o aprender mais 
eficaz e estimulante. Então, atividades foram vivenciadas, 
reguladas pela pesquisa e ação, pois o professor que pretende 
utilizar o lúdico em sua sala de aula deve saber que cabe a ele o 
planejamento, a organização do ambiente e dos materiais e prin-
cipalmente ter reconhecimento de seus alunos (BARROS, 2012). 
Associando-se a essa filosofia, o desdobramento do que fora 
planejado, vivenciou-se rodas de conversa sobre as brincadeiras 
que mais comumente elas praticam. Escolheu-se a amarelinha 
para ser alvo de atenção no brincar e aprender. Consequente 
das falas houve estruturação de listas como: tica-cola, vídeo 
game, jogar no celular, assistir TV e amarelinha, palavras signi-
ficantes e bastante ricas para serem trabalhadas na reflexão 
de como as escrevemos e lemos, auxiliando na dinâmica de 
reflexão das crianças no processo de alfabetização. Instigar 
os alunos a brincar e aprender foi gratificante e, de modo 
particular, foi melhor ainda sentir a aceitação de toda a escola 
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pelo projeto, contando também com o incentivo dos pais nesse 
processo. Prosseguindo, foi trabalhado, a partir do domínio de 
conhecimentos da classe, os nomes: amarelinha e academia e o 
formato do brinquedo, e na sequência foi explorado as noções 
de lateralidade, espaço, tempo, número, quantidade, formas, 
regras / atitudes e os instrumentos necessários para execução 
das brincadeiras. Na continuidade, foi lido o texto de Hardy 
Guedes, intitulado Amarelinha (antes, porém, foram realizados 
alguns questionamentos: Vocês conhecem uma brincadeira 
coletiva em que participam meninos e meninas?, Pode ser reali-
zada na calçada, pátio ou quintal?, entre outros). Mediante as 
respostas obtidas, prosseguiu-se com a apresentação em cartaz 
do texto que possibilitou que fosse lido primeiro pelo professor 
e, em seguida, lido por dois grupos constituídos pelo número 
de alunos da turma dividido por dois, isto é, G1=10 e G2=11. Por 
trás da ideia de leitura do texto pelos grupos, estava a ideia de 
ajuda dos que já efetivavam a leitura com certa fluência para os 
que ainda não liam. Considerou-se, a partir da leitura, as pistas 
contidas no texto para esclarecer as regras e os recursos com os 
quais se pode contar com a sua execução ao brincar. A partir do 
desenho/imagem da Amarelinha, foram derivadas atividades e 
encaminhadas aos alunos, respeitando-se os níveis de compre-
ensão/respostas dos mesmos. A pesquisa sobre Amarelinha 
permitiu alcançar um conhecimento de que a brincadeira é 
de origem francesa, que tem para mais de sete nomes. A partir 
desses conhecimentos, foi intensificada a prática do brincar 
e de adequação no processo de ensinar/aprender através de 
atividades de alfabetização. Para desenvolver as atividades, 
fez-se necessário a definição de uma linha de trabalho a partir 
do uso metodológico de sequência didática, conforme podemos 
visualizar a seguir:
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1º MOMENTO

• Roda de Conversa;

• Construção de lista de brincadeiras;

• Eleição da brincadeira favorita do projeto;

• Convite para as outras turmas;

Figura 1 – Roda de Conversa
Fonte: Cleide de Oliveira (2016).

2º MOMENTO

• Pesquisa sobre os convites;

• Atividade de verificação sobre amarelinha;

• Conhecimentos prévios sobre nomes de amarelinhas;

• Desenho sobre amarelinha;
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• Lateralidade, espaço, tempo e quantidade;

• Formas e regras;

• Instrumentos necessários para realizar a brincadeira;

• Busca de nomes para acrescentar aos que já tínhamos;

3º MOMENTO

• Leitura de um poema de Hardes Guedes: amarelinha-o 
bailado e outros poemas;

• Discursão sobre o poema;

• Atividade: lista das partes/elementos da amarelinha;

• Roda de conversa sobre a origem da amarelinha;

• Desenhos de formatos da amarelinha;

• Relação da amarelinha ao nosso folclore;

• Memória de parede;
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Figura 2 – Leitura de poemas
Fonte: Cleide de Oliveira (2016).

4º MOMENTO

• Execução do campeonato de amarelinha;

• Amarelinha de encaixe-quebra cabeça;

• Entrega dos troféus;

• Socialização da experiência alunos/pais/ professora;

Figura 3 – Campeonato de amarelinha
Fonte: Cleide de Oliveira (2016).
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Dentre as execuções, brincou-se alternando números e 
letras, diferentes formatos. Confeccionou-se o instrumento em 
papel, tecido e EVA (este último na forma de encaixe, estilo 
quebra cabeça). Aliadas a essas práticas, foram propostos 
também produção textual a fim de que a turma contasse as 
experiências positivas e ou negativas, suscitadas. Realização de 
memória de parede (a qual engloba: palavras, letras, números e 
imagens que favorecem reflexões no processo de alfabetização), 
campeonato de amarelinha, construção de gráficos de barras 
com o resultado dos concorrentes e socialização da experiência, 
compreendendo nessa culminância: conversa pelas crianças – 
apresentação do projeto, exposição de atividades de desenho, 
escrita, confecção (amarelinhas de EVA, tecido), exposição de 
painel contendo uma amostra de todas as atividades realizadas 
e avaliação do grande grupo através da estratégia de colocar 
numa folha de papel madeira o desenho, palavra ou frase que 
expresse o que aprendeu, o que não gostou, a fim de que, dentre 
outros aspectos observados no processo, sejam considerados e 
melhorados em ações trabalhadas futuramente na escola. Em 
linhas gerais, o projeto desencadeou uma relação mais apro-
ximada entre professor, aluno e demais envolvidos na escola 
e, de modo especial, constituiu uma oportunidade singular 
de aliar os conteúdos escolares às experiências das crianças 
e às pessoas do seu entorno. Dado esse essencial quando em 
meio a tantos recursos tecnológicos que chamam a atenção 
das pessoas na atualidade, ainda pode-se contar, mostrando 
que a pesquisa e a cultura local necessitam ser fortalecidas e 
intensificadas nos processos de ensinar e aprender na escola. 
Diante da inconclusão desse processo, mas atendo-se ao que 
ora já foi trabalhado, digo que o trabalho pedagógico, através 
de projeto, passa a ser visto como um dos meios mais indicados 
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para regular e adaptar a programação do ensino às necessi-
dades e dificuldades do aluno.

Palavras-chave: Aluno. Aprender. Ensinar.



PROJETO DE PESQUISA E INTERVENÇÃO AMARELINHA 
PARA BRINCAR E SE ALFABETIZAR VIVÊNCIAS DO LAR E 
DO LUGAR ESPECIFICIDADES DA ESCOLA DO CAMPO

Francisca Cleide de Oliveira 
Evaneide Freire Braga

296

Referências

BARROS, Sheila Cristina da Silva. Jogos na alfabetização de 
crianças campo. In: BRASIL. Secretaria de Educação Básica. Pacto 
Nacional pela alfabetização na idade certa: brincando na 
escola: o Lúdico nas escolas do campo. Brasília: MEC, SEB, 2012.

FERREIRA, Andrea Tereza Brito et al. Atividades Lúdicas: 
hora de aprender, hora de avaliar. In: BRASIL. Secretaria 
de Educação Básica. Pacto Nacional pela alfabetização 
na idade certa: brincando na escola: o Lúdico nas 
escolas do campo. Brasília: MEC, SEB, 2012.



HORTA ESCOLAR: CONSTRUINDO 
UMA PRÁTICA AGROECOLÓGICA 

JUNTO À COMUNIDADE

GOMES, Jarliane 
SOBRAL, Francisca Cristina Silva 

Este trabalho é um recorte do projeto de intervenção elaborado 
e executado durante o processo de formação continuada para 
professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que atuam 
em salas multisseriadas do campo, o Programa Escola da Terra, 
promovido pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), em 
Parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), Secretaria de Educação e Cultura do RN e o Município 
de Ceará-Mirim/RN. O Projeto se fundamenta na pesquisa com a 
perspectiva de ampliar nossas discussões acerca do tema abor-
dado “Horta Escolar: construindo uma prática agroecológica 
junto à comunidade” do Assentamento Padre Cícero, perten-
cente à Escola Municipal Professor Antônio Ferreira da Silva, 
localizada na Zona Rural-Ponta do Mato, sendo sua extensão 
na área de Assentamento Padre Cícero, esta foi fundada no 
processo de formação do Assentamento, ano corrente 2001. A 
escola atende da Educação Infantil ao 5º ano do Fundamental I, 
sendo as turmas divididas em matutino e vespertino, onde as 
mesmas funcionam como multisseriadas. As turmas multisse-
riadas envolvidas diretamente no projeto são as de 1º e 2º ano 
do Ensino Fundamental I, tendo um total de 12 alunos, com 4 
alunos no 1º ano, 8 alunos no 2º ano, sendo 2 alunos especiais. 
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Sabe-se que a educação era entendida como privilégio para 
poucos, esses não tinham interesse em oferecer uma educação 
de qualidade aos que ficavam à margem da população, onde 
eram vítimas do “funil” que caracterizou o acesso à educação 
em nosso país. As lutas dos movimentos sociais defendiam o 
direito de que a população do campo tem de se educar e pensar 
o mundo a partir do que faz e do lugar em que vive, pois “não 
basta ter escola no campo; tem que ser uma escola do campo, 
que assume as causas e a cultura de quem ali vive e trabalha.” 
(MST, 2005, p. 234). É nesse sentido que a escola do campo passa 
a ter uma identidade própria das escolas do campo, com um 
Projeto Político e Pedagógico voltado para a atividade agrícola, 
respeito à vida e valorização da cultura camponesa. Uma vez 
que a identidade da educação do campo é definida pelos seus 
projetos sociais, vinculados a uma cultura que se produz por 
meio de relações medidas pelo trabalho. “A identidade da escola 
do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes 
a sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes 
próprios dos estudantes, na memória coletiva [...]” (BRASIL, 
2002, p. 37). Para isso, a escola precisa garantir a melhoria da 
qualidade de vida dos que vivem e sobrevivem no e do campo, 
afinal o campo não é apenas produção, é também na vida, na 
cultura e na educação, do contrário torna-se inválido o prin-
cípio determinante da escola vinculada à realidade dos sujeitos. 
A partir desse pressuposto é que pensamos um trabalho que, 
além de produzir alimentos saudáveis de forma sustentável e 
sem o uso do agrotóxico, que tanto prejudica o meio ambiente 
como causa danos à saúde, diminuirá o crescimento da mono-
cultura na comunidade onde a escola está inserida, fator que 
está tornando-se uma realidade. A Agroecologia pode ser 
caracterizada como 
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uma disciplina que fornece os princípios ecológicos básicos 

para estudar, desenhar e manejar agroecossistemas produ-

tivos e conservadores dos recursos naturais, apropriados 

culturalmente, socialmente justos e economicamente 

viáveis.” Gubur e Toná, (2012, p. 62 apud ALTIERI, 1999, p. 9, 

Dicionário da Educação do Campo) 

A intenção aqui, além de promover saúde a todos, é 
possibilitar uma renda sustentável, valorizando os alimentos 
regionais, isto é, “incorporar ao conceito de alimentação 
saudável as ações de promoção sustentável, a partir da utili-
zação de estratégias para estímulo ao consumo de frutas e 
hortaliças diversificadas que compõem a flora local” (BRASIL, 
2008, p. 32). Uma alimentação saudável está disponível e não 
custa caro, pois se baseia em alimentos produzidos localmente. 
Desenvolver uma postura crítica nos educandos é essencial, uma 
vez que permite reavaliar suas ações diante de uma alimentação 
adequada para uma vida saudável, prevenindo e controlando doenças 
e seus fatores de risco prejudiciais na qualidade de vida do assenta-
mento. Para tanto, é necessário a aplicação de uma metodologia 
significativa, dando lugar ao desenvolvimento de estratégias, 
principalmente, nas turmas multisseriadas, que são formadas 
pelo ensino fundamental de 1ª ao 5º ano, juntas em um mesmo 
espaço físico, “essa escola passou a ser conhecida como multis-
seriada para caracterizar um modelo de escola do campo que 
reúne num único espaço um conjunto de séries/ano do Ensino 
Fundamental” (BRASIL, 2010, p. 23), com um único professor(a) 
que ministra o conteúdo buscando a assimilação compreensiva 
dos conhecimentos como meio de potencializar a aprendizagem 
e provocando os educandos, atribuindo-lhes um papel cada vez 
mais constante de protagonista da aprendizagem. Isto só será 
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possível se o educador(a) trabalhar os conhecimentos cientí-
ficos com os conhecimentos empíricos vinculados à prática da 
realidade local. Considerando a importância da escola como 
espaço de produção do saber, de saúde, autoestima, comporta-
mento e habilidade para a vida de seus alunos, funcionários e 
comunidade, é que o projeto teve como finalidade o plantio de 
hortaliças para o enriquecimento da merenda escolar, como 
também o incentivo junto à comunidade no plantio da horta em 
suas residências, assim, fazemos com que a comunidade escolar, 
além de alimentar-se bem, sem custo tenha uma renda susten-
tável. Neste sentido, o projeto de intervenção buscou valorizar 
as plantações de hortas nas residências e na escola, ressaltando 
os cuidados necessários às plantas e dividindo esses cuidados 
entre o coletivo. A metodologia utilizada se insere numa prática 
interdisciplinar na tentativa de superação fragmentada dos 
conteúdos curriculares, possibilitando aos educandos cons-
truir uma visão global do tema estudado, assumindo posições 
afinadas de valores referentes à sua proteção e melhoria. 

Integrar conhecimentos, de modo a favorecer os Direitos 

de Aprendizagem das Crianças é, assim, tarefa de todos os 

sistemas e redes de ensino e do coletivo de professores da 

escola, em particular. Por fim, integrar os saberes e conheci-

mentos de forma a atender às expectativas e especificidades 

das crianças no ciclo se articula a uma visão ampla, que 

considera os diferentes tempos e espaços de aprendizagem 

(BRASIL, 2015, p. 28-29). 

A interdisciplinaridade, nesse contexto, permite 
questionar a fragmentação dos diferentes campos de conhe-
cimentos, cabe ao educador fazer essa ligação, pois é sabido 



HORTA ESCOLAR: CONSTRUINDO UMA PRÁTICA 
AGROECOLÓGICA JUNTO À COMUNIDADE

Jarliane  Gomes 
Francisca Cristina Silva Sobral

301

que as áreas de Ciências Naturais, História e Geografia são as 
tradicionais disciplinas que discutem questões ambientais, mas 
as demais áreas podem contribuir para fechar lacunas que se 
abrem ao longo do processo de ensino e de aprendizagem. Como 
procedimento da pesquisa, foi feita inicialmente uma entrevista 
para compilar dados do diagnóstico inicial e sistematização da 
problemática acerca do tema, onde observou-se que a maioria 
dos alunos não tinham o hábito de se alimentarem com os vege-
tais. Dando sequência as atividades, realizamos uma aula campo 
na comunidade para identificar os tipos de vegetais cultivados 
na agrovila (verduras e legumes). Após a identificação dos vege-
tais, fizemos uma lista de palavras com os nomes dos legumes 
e verduras e ainda acrescentamos as frutas (qual destas vocês 
gostam de comer? E quais não gostam?), organizando a turma 
em agrupamentos por tema, que foi representado num cartaz, 
este serviu de subsídio para a construção do gráfico, mostrando 
quais alimentos mais consumidos e menos consumidos pelos 
alunos. A metodologia utilizada permitiu a reflexão sobre as 
hipóteses de escrita, pois, ao distribuir as letras móveis para 
os educandos, perceberam que a relação sonora não coincide 
com a escrita, fazendo a correção. Os dados coletados na aula 
de campo serviram para o preenchimento de uma tabela indi-
cando as hortaliças mais cultivadas. O desenvolvimento dessas 
ações educativas foi importante para a orientação e confecção 
do croqui, mapeamento dos tipos de hortaliças cultivados 
no assentamento, utilizando a escola como ponto de partida 
(localização). Outros espaços lúdicos foram organizados para 
abordar os temas relacionados ao cuidado com a saúde, como 
a palestra com a nutricionista da Secretaria Municipal de 
Educação Básica- SMEB de Ceará-Mirim/RN, para mobilizar 
os educandos e a comunidade na prática de uma alimentação 
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saudável, mostrando as vitaminas e proteínas de cada alimento, 
seus benefícios e consequentemente quais doenças que a falta 
desses nutrientes podem causar ao nosso organismo. Todo esse 
processo foi crucial para o desenvolvimento da horta escolar 
que iniciamos com a demarcação do espaço reservado para a 
sua proteção, onde aproveitamos para trabalhar a Matemática 
e a exploração artística dos alunos, utilizando materiais como 
pneus, garrafas e telas. A avaliação aqui se constitui em um 
processo que envolve uma mudança de concepção de compor-
tamento cultural, sendo considerada como instrumento escolar, 
perdendo seu caráter classificatório. Avaliar a aprendizagem 
do estudante não começa, e muito menos termina, quando 
atribuímos uma nota à aprendizagem. (BRASIL, 2008, p. 19). 
Sendo assim, avaliar é observar os estudantes, seu desempenho 
nas atividades, o desenvolvimento das habilidades cognitivas, 
fazendo o registro de seus progressos, pois a avaliação é 
uma atividade orientada para o futuro. (BRASIL, 2008, p. 19). 
Portanto, deve ser vista como um processo permanente, parti-
cipativo que envolve todos os momentos do processo educativo.
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Figura 1 – Etapas do projeto: (a) Aula de campo na comunidade para 
identificar quais tipos de vegetais cultivados pelos moradores; (b) 
Construção do croqui - mapeamento das hortaliças cultivadas no 
Assentamento utilizando a escola como ponto de partida; (c) Manutenção 
da horta escolar pelos alunos; (d) Colheita das hortaliças pelos alunos.
Fonte: Autoria própria.

Dentre os resultados alcançados, pode-se relatar o avanço 
dos alunos na apropriação do Sistema de Escrita Alfabética 
- SEA. Tudo isso só foi possível pelo suporte da sequência 
didática que possibilitou repensar a minha prática em sala de 
aula, buscando inovação/diversificação das atividades. É um 
desafio a qualquer educador alfabetizar, principalmente se 
essa alfabetização acontece em uma turma multisseriada de 
alunos com realidades, necessidades e vivências diferentes. Foi 
percebido que estas atividades, além de divertir os alunos, os fez 
compreender como funciona o processo de escrita, onde o uso 
das palavras e números estão em nosso dia a dia. As atividades 
trabalhadas foram significativas para o processo de aquisição 
do SEA. Os resultados obtidos nos confirmam a importância 
de utilizar os recursos da realidade dos educandos para uma 
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aprendizagem significativa, essas experiências são edificadas 
como uma espécie de continuidade das escolhas iniciais. 
Portanto, as etapas desenvolvidas oportunizaram uma nova 
rotina na vida dos educandos, um novo olhar sobre o currículo 
escolar, pois o ato de fazer parte desses processos produzidos 
no cotidiano da escola junto à comunidade nos leva a constatar 
que este projeto foi de grande relevância no âmbito educacional, 
social, cultural e econômico, para que eles tenham força e 
vontade de lutem por uma melhor qualidade de vida no campo.

Palavras-chave: Educação do Campo. Multisseriada. Práticas 
Ecológicas.



HORTA ESCOLAR: CONSTRUINDO UMA PRÁTICA 
AGROECOLÓGICA JUNTO À COMUNIDADE

Jarliane  Gomes 
Francisca Cristina Silva Sobral

305

Referências

CALDART, Roseli Salete et al. (Org.). Dicionário da Educação 
do Campo. Rio de Janeiro: Expressão Popular, 2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Diretrizes 
operacionais para a educação básica nas escolas 
do campo. Brasília: MEC/SECAD, 2002.

______. Ministério da Saúde. Manual operacional para os 
profissionais de saúde e Educação: promoção da alimentação 
saudável nas escolas. Brasília: Ministério da Saúde, 2008. 152 p.

______. Ministério da Educação. Secretaria Continuada, 
Alfabetização e Diversidade. Programa Escola Ativa. 
Orientações pedagógicas para a formação de 
educadoras e educadores. Brasília: SECAD/MEC, 2010.

______. Ministério da Educação. Pacto Nacional 
pela Alfabetização na Idade Certa. Currículo na 
perspectiva da inclusão e da diversidade: as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica e o ciclo de 
alfabetização. Caderno 1. Brasília: MEC, SEB, 2015.

MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 
TERRA – MST. Como fazemos a escola de educação 
fundamental. São Paulo. 1999. (Caderno de Educação, 9).

______. Dossiê MST – Escola. 2. ed. São Paulo. 
2005. (Caderno de Educação, 13).



LITERATURA INFANTIL: UM 
NOVO OLHAR PARA O PROCESSO 

ENSINO APRENDIZAGEM NA 
SALA MULTISSERIADA1

Ilmara Carvalho da Silva2

Coordenadora: Gisele Batista da Silva3

Introdução

Trabalhar com a Literatura Infantil é, sem dúvidas, de funda-
mental importância para a construção do conhecimento, além 
disso, possibilita a criatividade, a compreensão, a autonomia do 
sujeito, desenvolvendo um sentimento de confiança. Enfatizamos 
o tema “Literatura Infantil: Um novo para o processo ensino 
aprendizagem na sala multisseriada”, com intuito de provocar no 
indivíduo o ato de refletir acerca do processo de ensino-aprendi-
zagem. Sabe-se hoje que se faz necessário ressignificar o processo 
entre a aprendizagem e ensino, no qual esse torna-se mais eficaz 

1 Escola Municipal de Laginha, município de Ielmo Marinho

2 Licenciada em Gestão Educacional pela FIP, e em Ciências da Educação pela 
Florida Christian. Professora da turma multisseriada de 1° e 2° ano. Email: 
joseiara34052@gmail.com

3 Email: giseleim@hotmail.com 
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e prazeroso. Vale frisar o quanto é relevante trabalhar de forma 
construtiva permitindo ao sujeito construir novas possibilidades 
de ação do conhecimento numa perspectiva de envolvê-las num 
ensino de qualidade, assim favorecendo a construção de novos 
significados, pois sabemos que, em muitas vezes, esse ensino fica 
a desejar. Este trabalho foi realizado em 2016 na Escola Municipal 
de Laginha, situada na comunidade de Laginha, zona rural do 
município de Ielmo Marinho-RN. A referida escola atende da 
Educação Infantil ao 2° ano do Ensino Fundamental I, no turno 
matutino, com a clientela de trinta e cinco alunos. A renda 
da comunidade é por meio da agricultura e o programa Bolsa 
Família. Temos como objetivo para esse estudo, instigar o hábito 
da leitura, aproximando os educandos das histórias infantis, 
visando a formação de leitores críticos. Sabemos do papel funda-
mental que a Literatura Infantil exerce na vida dos educandos, 
pois, serve de instrumento para a formação de cidadãos parti-
cipativos e críticos na sociedade, bem como, proficientes no 
mundo da leitura. Quanto à fundamentação teórica, ressalta-se 
que a Literatura Infantil cria novos mundos, novas realidades, 
ao apresentar para as crianças um horizonte de informações em 
histórias, como os contos e muitos outros. A Literatura significa 
um conjunto de saberes de escrever e ler bem e se relaciona com 
as artes da gramática, da retórica e da poética. Para Fonseca 
(2012, p. 20). “A literatura é, sem dúvida, uma das expressões 
mais significativas dessa ânsia permanente do saber e do domínio 
sobre a vida [...]”. O autor Fonseca (2012, p. 24) “também afirma que 
a convivência com a literatura possibilita que a criança conheça 
o uso especial da palavra que oferece oportunidade de o mundo 
real torna-se mágico, de poder brincar no mundo do faz de conta 
que relaciona a realidade e a imaginação”. Portanto, é de suma 
relevância pensarmos na Literatura Infantil como um leque cheio 
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de informação que aborda situações como as diferentes culturas 
e épocas, sonhos, o real e o imaginário, e com isso contribui com 
a interação com o outro, possibilitando fornecer elementos para 
ampliação do conhecimento literário. A Literatura Infantil tem 
grande influência sobre o conhecimento de mundo das crianças, 
a literatura é essencial para a transformação da sociedade, assim 
contribuindo para o desenvolvimento das crianças, atuando de 
maneira dinâmica. A Literatura Infantil é uma ferramenta de 
fundamental importância na vida das crianças, bem como na 
formação dos indivíduos. Conforme Gregorin (2009, p. 51), 

aprender a ler é utilizar-se da literatura como veículo de 

informações e lazer, promove a formação de um indivíduo mais 

capaz de argumentar, de interagir com o mundo que o rodeia 

e torna-se agente de modificações na sociedade em que vive. 

O projeto foi realizado seguindo uma sequência didática, 
no primeiro dia, deu-se a escolha do conto dos Os três porquinhos, 
do qual foi feita a leitura, após a história, foram realizadas as 
discussões, em seguida, os educandos ilustraram a história, no 
segundo momento, foram enfatizadas as paisagens naturais 
e modificadas pela a ação do homem. No segundo dia, foram 
formados grupos para a confecção de cartazes, onde produziram 
a história por meio de ilustração e recontaram a mesma, no 
segundo momento, realizou-se uma atividade de cálculo fazendo 
relação com o conto trabalhado. No terceiro dia, iniciou-se com 
uma leitura, em seguida, os alunos confeccionaram as máscaras 
dos porquinhos e ensaiaram para apresentação do teatro, no 
segundo momento, os grupos se organizaram e interpretaram 
a história, encerramos com uma listagem de palavras frag-
mentadas da história. No quarto dia, iniciou-se a aula com a 

contação de história por meio de um avental que continha os 
personagens da obra literária, no momento seguinte, traba-
lhamos uma atividade sobre alimentos, na qual relacionamos 
com o ambiente natural mostrado no conto. N o quinto dia, 
foi selecionado um aluno para fazer a contação da história 
com o avental, em seguida assistimos o filme, no segundo 
momento, trabalhou-se a produção textual coletiva, sendo a 
professora a escriba. A respeito das áreas de conhecimento, 
foram trabalhadas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia e Artes. Utilizou-se como instrumentos, 
livros infantis, TV, DVD, avental de contação de história, entre 
outros materiais. A avaliação deu-se por meio da interação e 
participação da turma, bem como observando os avanços do 
processo de ensino aprendizagem durante a intervenção.
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contação de história por meio de um avental que continha os 
personagens da obra literária, no momento seguinte, traba-
lhamos uma atividade sobre alimentos, na qual relacionamos 
com o ambiente natural mostrado no conto. N o quinto dia, 
foi selecionado um aluno para fazer a contação da história 
com o avental, em seguida assistimos o filme, no segundo 
momento, trabalhou-se a produção textual coletiva, sendo a 
professora a escriba. A respeito das áreas de conhecimento, 
foram trabalhadas Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, 
História, Geografia e Artes. Utilizou-se como instrumentos, 
livros infantis, TV, DVD, avental de contação de história, entre 
outros materiais. A avaliação deu-se por meio da interação e 
participação da turma, bem como observando os avanços do 
processo de ensino aprendizagem durante a intervenção.

Figura 1 – Etapas do projeto: (a) momento de 
leitura; (b) confecção e apresentação da história; (c) 
apresentação do teatro; (d) contação de história.
Fonte: Autoria própria.
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Os resultados da execução desta intervenção foram de 
imensa relevância, pois nos serviu para refletir acerca dos 
diferentes níveis de aprendizagem com suas dificuldades. 
Diante dessas dificuldades, busca-se desenvolver um trabalho 
voltado para a leitura e escrita. O gênero escolhido foi os contos 
de fadas infantis, tendo convicção dos resultados que uma 
história infantil é capaz de causar na vida de um educando, 
dado que mexe com imaginação e a criatividade, faz com que 
o real e o imaginário se juntem para uma busca incessante de 
suas realizações. Mediante o contato com os livros de contos 
infantis que os educandos tiveram acesso, escolhemos dois 
contos infantis para trabalharmos durante a intervenção, a 
saber Os três porquinhos e João e Maria. Mesmo assim, os outros 
contos permaneceram na sala, e todos os dias tinha o momento 
da leitura para eles tivessem uma aproximação maior com o 
mundo fantástico da leitura. Com base nas atividades diárias, 
foi possível observar o interesse dos educandos, os quais 
demonstraram grande entusiasmo nos momentos de contação 
de história, no qual eram contadas por meio de um avental e 
nesse momento de contação foi muito gratificante ver o quanto 
os educandos ficaram entusiasmados focando o olhar para 
aquele momento. Nos momentos da interpretação oral, intera-
giram uns com os outros e participaram com intensidade a todo 
momento. Da mesma forma usaram a criatividade e imaginação 
para as ilustrações do conto. Em alguns momentos em grupo, 
confeccionaram cartazes com a ilustração do conto trabalhado 
e fizeram a apresentação, o interessante é que os mais tímidos 
se sentiram à vontade, interagindo nesse momento, dando 
sua contribuição. As atividades de escrita foram bem aceitas 
pelos educandos, onde puderam refletir acerca da escrita, os 
mesmos corresponderam com satisfação às atividades, tendo 



LITERATURA INFANTIL: UM NOVO OLHAR PARA O PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM NA SALA MULTISSERIADA

Ilmara Carvalho da Silva 
Gisele Batista da Silva

311

em vista que sempre se referiam ao conto trabalhado. Uma das 
atividades que foi bastante proveitosa foi o teatro. A partir do 
teatro os educandos puderam usar sua criatividade partindo 
do conto Os três porquinhos dramatizando a história, todos os 
educandos participaram das atividades demonstrando entu-
siasmo e interação com o outro. Para finalizar, foi assistido 
um vídeo, após, foram feitas as reflexões sobre o mesmo e 
fechamos com uma produção textual coletiva, eu enquanto 
escriba, e os educandos no auxílio de como ocorreu passo a 
passo a história. Portanto, conclui-se que a leitura é uma porta 
que se abre para um novo mundo, permitindo ao educando 
vivenciar novas descobertas, a qual propicia uma participação 
ativa no contexto em que está inserido. É relevante frisar que os 
livros devem estar inseridos diariamente na sala de aula, de tal 
maneira que venham despertar o interesse dos educandos pela 
leitura, assim, dando condições favoráveis de aprendizagens no 
intuito de promover o ato de ler. Nesse sentido, vale salientar 
que o contato com a Literatura Infantil propicia uma viagem 
ao mundo encantado, repleto de sonhos, fantasias, bem como 
desenvolve a compreensão de mundo.

Palavras-chave:  Aprendizagem. Contribuições. Literatura.



LITERATURA INFANTIL: UM NOVO OLHAR PARA O PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM NA SALA MULTISSERIADA

Ilmara Carvalho da Silva 
Gisele Batista da Silva

312

Referências

FONSECA, Edi. Interações: com olhos de ler, 
apontamentos sobre a leitura para a prática do professor 
da educação infantil. São Paulo: Blucher, 2012.

GREGORIN, José Nicolau Filho. Literatura infantil: 
múltiplas linguagens de formação de leitores. 
São Paulo: Editora Melhoramentos, 2009.



SABERES DAS TRADIÇÕES 
AGROECOLÓGICAS DAS 

PLANTAS MEDICINAIS

Keline Cristiane de Souza1

Lécia Maria Melo
Miriam Daniela da Fonseca

Diante da riqueza de plantas medicinais existentes na comu-
nidade de Genipabu, município de Extremoz – RN, na qual a 
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental I Sérgio 
de Oliveira Aguiar está inserida, em 2016, este projeto visou 
identificar os saberes e tradições agroecológicas da prática 
medicinal trazendo-a para o currículo escolar como forma de 
incentivo à cultura popular. Há uma descoberta e valorização 
de tal para que seu uso se torne consciente e desenvolva nas 
crianças a vontade de preservar esse conceito milenar. Segundo 
Carvalho (2004), a aprendizagem percorre caminhos distintos, 
sendo que o aprender faz parte de um contexto cultural no qual 
a ação humana tem a ver com a realidade de cada comunidade. 
Respeitar as diferenças e não as converter em desigualdades 
deve ser o propósito da escola. As diferenças não estabelecem 
obstáculos para o cumprimento da ação educativa, podem e 
devem ser fatos de enriquecimento. Portanto, esta obra bene-
ficiou não só aos alunos das turmas atendidas, mas também a 

1 Escola Municipal Sérgio de Oliveira Aguiar – Extremoz -  RN. Kelinecris@
hotmail.com 

mailto:Kelinecris@hotmail.com
mailto:Kelinecris@hotmail.com


SABERES DAS TRADIÇÕES AGROECOLÓGICAS 
DAS PLANTAS MEDICINAIS

Keline Cristiane de Souza 
Lécia Maria Melo 

Miriam Daniela da Fonseca
314

todos que fazem parte da comunidade escolar, proporcionando 
um leque de riquezas culturais e benéficas. Neste contexto, as 
plantas medicinais se ajustam como instrumento importante 
tanto para o aprendizado na Educação Ambiental como para 
a valorização da cultura. As plantas medicinais sempre foram 
utilizadas, sendo no passado o principal meio terapêutico 
conhecido para tratamento da população. A partir do conheci-
mento e uso popular, foram descobertos alguns medicamentos 
utilizados atualmente na medicina tradicional. Há, porém, a 
necessidade de descobrir a eficácia destes medicamentos 
utilizados e as diferentes técnicas de uso das mesmas, pois 
infelizmente as famílias cultivam tais plantas em casa e, na 
maioria das vezes, não sabem para que servem. É necessário 
desmistificar diversos mitos que foram criados e passados 
por diversas gerações entre as diferentes comunidades locais, 
visando o enriquecimento da cultura sobre a utilização desta 
prática. Lorenzi (2008) discorre que o emprego das plantas 
medicinais para a recuperação da saúde se dá pelo fato delas 
apresentarem propriedades que provocam reações benéficas 
no organismo no que se chama de princípio ativo, podendo ser 
constituído de uma única substância existente na planta ou 
de um conjunto que atua de forma sinergética. A comunidade 
de Genipabu é rica de uma grande área verde com invariáveis 
tipos de plantas e dentre os moradores mais antigos vivem 
índios e também seus descendentes. A prática do cultivo de 
plantas medicinais já existe na região, porém, o que preocupa 
é o manejo inadequado das mesmas. O saber popular faz com 
que cada conceito seja repassado pelas gerações e, devido 
à confiança que os mais novos têm nos antigos, não há uma 
preocupação ou cuidado no ato de administrar certas ervas. É 
a velha história que se repete “o chá de goiabeira é bom para 
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dor de barriga, o chá de cidreira acalma, etc.”. As pessoas não 
identificam nas ervas seu princípio ativo ou seu nome genético, 
ou ainda de onde se origina e seu poder farmacêutico. Caravaca 
(2000) comenta que cada povo possui sua própria lista de ervas 
medicinais, plantas comuns típicas da região em que vivem 
e das quais o emprego é transmitido de geração a geração. A 
natureza dispõe de todos os benefícios para tratar e auxiliar 
as pessoas na cura dos males. São tantas as possibilidades 
que podem ser extraídas dela que, por vias distintas, muitos 
químicos ou farmacêuticos encontram nos produtos naturais, 
seu objeto de estudo, mas ainda hoje se observa a utilização das 
plantas medicinais como uma medicina alternativa ou comple-
mentar aos recursos terapêuticos alopáticos. Portanto, há uma 
necessidade de estudo e descoberta de ações para tornar esse 
assunto acessível aos alunos como também a toda a comunidade 
escolar. Essa pesquisa se constituiu como uma ação conjunta 
entre o coletivo da escola, sendo também realizado um estudo 
bibliográfico com o objetivo de encontrar conceitos e opiniões 
de diversos autores, tendo como objeto de estudo de caso a 
comunidade escolar Sérgio de Oliveira Aguiar, localizada em 
Genipabu. A proposta metodológica do trabalho consistiu na 
utilização da pesquisa-ação do tipo exploratória, direcionada à 
participantes específicos como alunos, pais e professores para 
identificar o nível de conhecimento de plantas medicinais. A 
princípio, se fez na comunidade, com ajuda dos alunos e pais, um 
levantamento e cadastro das plantas medicinais encontradas 
em seus quintais e também a finalidade popular de cada uma. 
Com esse mapeamento, foi feita a escolha de algumas dessas 
plantas para o plantio e cultivo em um espaço reservado na 
escola. Os pais também foram incentivados a plantá-las em 
casa. Foram feitas entrevistas com os moradores mais antigos 
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sobre o assunto em questão. Esse trabalho visou realizar ações 
que contemplassem todas as áreas do saber. Dessa forma, foi 
visto em em Matemática: área, volume, formas geométricas, 
números, quantidade. Em Língua Portuguesa: escrita de 
palavras, produção de texto, linguagem verbal e não verbal 
gêneros textuais. Em Ciências: as propriedades das plantas 
medicinais e a importância delas para os seres vivos e ecossis-
tema, o solo, a água. Em Geografia: a vida dos sujeitos do campo, 
localização. Em História: a historicidade do conhecimento 
produzido sobre o uso das plantas medicinais como a prática 
dos indígenas, e, assim, realizar um projeto voltado para uma 
abordagem interdisciplinar. O conhecimento sobre plantas 
medicinais simboliza, muitas vezes, o único recurso terapêutico 
de muitas comunidades e grupos étnicos. O uso de plantas no 
tratamento e na cura de enfermidades é tão antigo quanto à 
espécie humana. Ainda hoje nas regiões mais pobres do país e 
até mesmo nas grandes cidades brasileiras, plantas medicinais 
são comercializadas em feiras livres, mercados populares e 
encontradas em quintais residenciais (LÓPEZ, 2006). As plantas 
medicinais podem ser classificadas por categorias, de acordo 
com sua ação sobre o organismo: estimulantes, coagulantes, 
diuréticas, sudoríferas, hipotensoras, de função reguladora 
intestinal, depurativas, remineralizantes e reconstituintes 
(LORENZI; MATOS, 2002). Mesmo a fitoterapia sendo eficaz, cabe 
aos profissionais de saúde orientar as pessoas quanto ao uso 
indiscriminado de algumas plantas medicinais. Para usufruir 
de modo pleno da capacidade medicinal das plantas, devem ser 
seguidos alguns cuidados básicos conforme descreve Lorenzi 
(2008, p. 18): Todo mundo sabe indicar um chazinho perfeito 
para diferentes males, com dicas “infalíveis” transferidas pelos 
mais velhos da família. Segundo dados da OMS (Organização 
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Mundial da Saúde), 80% da população utiliza remédios naturais 
ou faz uso da chamada medicina popular para tratar doenças. 
O que pouco se discute, no entanto, são os riscos da ingestão 
excessiva das infusões preparadas com ervas, que podem ir de 
uma dor de cabeça a danos em órgãos vitais.

Outro fator importante que foi evidenciado durante a 
execução das atividades refere-se à percepção de que, quase 
sempre desconsiderado por quem busca os chás para tratamento, 
é a forma como a erva foi plantada. O tipo de solo interfere, 
assim como o uso de agrotóxico e a época de colheita, e se faz 
necessário saber se é melhor usar a erva seca ou fresca, as folhas 
ou flores, pois certas plantas devem ter instruções da quanti-
dade a ser ingerida e a forma de ser preparada. Tais práticas 
ameaçam o cultivo sadio dessas plantas e tornam cada vez mais 
escassa a plantação livre de agrotóxicos. As crianças e jovens, 
como também seus familiares, precisam ter conhecimento de 
tais práticas de cultivo saudável, dando prosseguimento às tradi-
ções que se segue de geração em geração. Assim, esse Projeto 
necessitou da ajuda e cooperação de todos que fazem parte da 
comunidade escolar, buscando uma ação construtiva e coletiva 
essencialmente articulada pela realidade dos alunos do campo. 
Consideramos que os resultados alcançados pelo Projeto, à curto 
e longo prazo, puderam envolver toda a comunidade escolar 
no âmbito cultural, já que o uso dos fitoterápicos nessa região 
é bem significativo. O envolvimento da família também foi de 
grande e principal valia, visto que foi de onde partiu a pesquisa 
sobre as ervas existentes em seus quintais. Caravaca (2000) diz 
que o hábito de uso de plantas medicinais é uma herança fami-
liar transmitida de geração a geração. Na sala de computação, 
a pesquisa sobre o nome científico, função, riscos, imagens e 
eficácia sobre tais plantas forneceu conhecimentos valiosos aos 
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estudantes. Durante o Projeto, foi possível perceber que, na sala 
de aula, as crianças fixaram melhor o que foi visto de forma cole-
tiva com os relatos dos outros. A criação na escola de um espaço 
para o cultivo de algumas plantas medicinais foi o ponto máximo 
do projeto. Ao colocar a mão na massa, a turma aprendeu sobre 
o plantio e cultivo das ervas medicinais escolhidas em comum 
acordo, como também, a forma correta e seus critérios básicos 
de plantação. As plantas mais citadas foram cidreira, capim 
santo, marcela, hortelã, pois cada povo possui sua própria 
lista das plantas mais comuns da região em que vive, segundo 
Caravaca (2000). Constatamos que aquela comunidade possui 
um considerável repertório de receitas caseiras que aprenderam 
com seus antepassados, uma vez que os brasileiros gostam de 
pensar que tudo que é natural é necessariamente benéfico sem 
ao menos se preocuparem com os efeitos indesejáveis (VARELLA, 
2010). Nos dias atuais, essas ervas são encontradas não só nos 
quintais como também em feiras livres e mercados populares, 
como nos lembra Lópes (2006). Como resultados, destacamos que, 
ao interagir com o Projeto, as crianças do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental I foram despertadas para uma ação importante na 
prática pedagógica: o cultivo local pode conservar a cultura ou 
exterminar os ecossistemas naturais. Por isso, se faz necessário 
uma ação bem planejada para garantir o sucesso continuado 
do objetivo que foi almejado no Projeto. A interdisciplinaridade 
também esteve presente em todas as atividades desenvolvidas, 
atingindo as diversas áreas do conhecimento, alcançando, 
assim, um maior aproveitamento pedagógico e despertando a 
curiosidade das turmas atendidas. 

Palavras-chave: Plantas Medicinais. Interdisciplinaridade. 
Prática Pedagógica.



SABERES DAS TRADIÇÕES AGROECOLÓGICAS 
DAS PLANTAS MEDICINAIS

Keline Cristiane de Souza 
Lécia Maria Melo 

Miriam Daniela da Fonseca
319

Referências

CARAVACA, H. Plantas que curam. Editora Virtual 
Books Online M&M Editores Ltda, 2000.

CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação 
do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez, 2004.

LÓPEZ, C. A. A. Considerações gerais sobre plantas medicinais. 
Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, v. 1, n. 1, p. 19-27, 2006.

LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil: 
nativas e exóticas. Nova Odesa: Instituto Plantarum, 2002. 512p.

LORENZI, HARRI. Árvores Brasileiras: manual de 
identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas do 
Brasil. Nova Odessa, SP: Editora Plantarum, 2008. v. 1.

SEGATTO, Cristiane. Ervas medicinais: os conselhos de 
Drauzio Varella. Revista Época, 2010. Disponível em: < http://
revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI162899-
15230,00-ERVAS+MEDICINAIS+OS+CONSELHOS+DE+DR
AUZIO+VARELLA.html>. Acesso em: 3 jan. 2019.

SILVEIRA, I. M. M. O conhecimento popular sobre 
o papel curador das plantas e suas possibilidades 
para a educação e a escola. 2005. 55f. Monografia 
(Pós-graduação em gestão educacional) – Universidade 
Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2005.



EDUCAÇÃO ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL NA EDUCAÇÃO 

INFANTIL: CONHECENDO 
A PRODUÇÃO DA 

AGRICULTURA FAMILIAR

MACEDO, Kelly Cristina de Souza1;
SILVA, Maria Ionele da2

O presente trabalho é um relato das vivências no Projeto de 
Intervenção nas Escolas do Campo Eloi Ribeiro de Andrade e 
José Fidelis de Valença, intitulado EDUCAÇÃO ALIMENTAR: 
valorizando a agricultura familiar. Esse Projeto foi elaborado 
e executado em 2015/2016 durante o nosso percurso forma-
tivo no Programa de Formação Continuada Escola da Terra, 
promovido pelo Ministério da Educação (MEC), destinado à 
professores de turmas multisseriadas e executado na parceria 
entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), a 
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do RN (IFRN), o 
Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER-RN) 
e a Secretaria de Estado de Educação e Cultura do RN (SEEC-RN). 

1 Professora da rede pública de ensino na Escola Municipal Eloi Ribeiro de 
Andrade, Município de São Tomé/RN. E-mail: Kelly.souza_ba@hotmail.com

2 Professora da rede pública de ensino na escola Municipal José Fidelis, 
de Valença
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Na atuação como professoras da educação infantil de alunos do 
campo, observamos que as crianças dessa turma apresentavam 
considerável consumo de alimentos artificiais, industrializados, 
aos quais a família julga ser de boa qualidade para resolver 
a saciedade. Assim, esse Projeto de Intervenção justificou-se 
pela necessidade de buscar amenizar essa problemática. Os 
objetivos do projeto se constituíram em buscar saber dos pais 
e alunos entrevistados, evidências sobre os costumes alimen-
tares no espaço escolar para promover ações que possibilitem 
às crianças conhecer os produtos da agricultura familiar, 
adquirirem hábitos saudáveis de alimentação, contribuindo, 
dessa forma para o crescimento e desenvolvimento infantil 
pleno. De acordo com o Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 
2010, a Escola do Campo se define como aquela escola situada 
em área rural ou aquela situada em área urbana que atende 
predominantemente populações do campo. Tais pressupostos 
visam oferecer contribuições no sentido de que a criança cresça 
com saúde e possa desfrutar da vida com disposição, energia 
e alegria, através da educação alimentar e nutricional na 
escola. Este projeto justifica-se pela necessidade de colaborar 
com ações que valorizem a agricultura familiar como um meio 
de proporcionar uma alimentação saudável, possibilitando, 
assim, às crianças, nessa fase inicial escolar, conhecer hábitos 
saudáveis de alimentação. Realizamos uma entrevista semi-
-estruturada com alunos e seus responsáveis para investigar 
a cultura alimentar da família. Como resultado, foi constatado 
que os pais desses alunos do campo, mesmo inseridos nesse 
contexto campesino, nem sempre possuem a prática de uma 
alimentação saudável, muitas vezes até não conseguindo 
identificar qual realmente seria esse alimento. Das 15 famílias 
entrevistadas apenas 03 demonstraram possuir hábitos de 
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cultivo, resumindo-se ao plantio do feijão e milho somente no 
período de inverno. Com base nesses dados iniciais, o Projeto de 
Intervenção foi planejado em sequências didáticas e desenvol-
vido no cotidiano escolar, respaldadas pelo referencial teórico 
no qual tivemos acesso durante a formação no Programa de 
Escola da Terra, tais como Caldart (1999), Silva & Pasuch (2010) 
e Delgado & Müller, (2005). A intervenção durou 4 semanas e 
contou com uma metodologia de pesquisa-ação, de abordagem 
qualitativa. A análise dos dados resultantes da entrevista nos 
instigou a pesquisar sobre a história da cultura alimentar da 
comunidade. Conversando com os pais, ao rememorarem as 
vivências do passado, eles relataram que a atividade da agricul-
tura era mais freqüente, apesar de retratarem essa época como 
uma época de tristeza e miséria. Realizamos uma reunião com 
os pais para apresentar a proposta do projeto e a necessidade 
da parceria entre escola e família. Na perspectiva de Caldart 
(1999), a escola do campo é um lugar rico em conhecimento 
que tem contribuído para a formação do ser humano e para a 
construção da identidade do camponês. A criança que chega 
à escola representa uma nova oportunidade de ser e fazer no 
mundo. (DELGADO e MÜLLER, 2005). Face a essa compreensão, 
afirmamos que a criança, desde cedo, já tem a capacidade de 
valorizar o meio social no qual, com o incentivo do adulto, 
esses hábitos alimentares saudáveis serão mais aguçados, 
especialmente porque é a partir dessa fase da vida que ela 
vai se apropriando progressivamente de sua cultura. (SILVA e 
PASUCH, 2010). Nesse entendimento, realizamos as seguintes 
etapas didáticas: 1) Palestra para alunos e responsáveis sobre 
a importância da boa alimentação, com a nutricionista da 
secretaria municipal de saúde; 2) Em parceria com o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), foi oferecido às 
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mães das crianças um curso de fabricação de doces e outro de 
fabricação de produtos derivados da macaxeira, durante duas 
semanas, no contraturno na escola; 3) Contação de histórias 
com o livro “Camilão, o comilão” de Ana Maria Machado; 
4) Confecção de cartazes pelas crianças alusivos ao tema; 5) 
Atividades linguísticas com letras e nomes das frutas, com 
auxílio de material concreto, tais como imagens, alfabeto móvel 
e atividades xerocadas; 6) Roda de conversas, caixa de surpresas 
e atividades de desenhos referentes à alimentação saudável; 7) 
Exibição de vídeos ‘O Pomar’ e ‘Amanda no País das Vitaminas’, 
para discutir sobre o que se come e o que se deve comer, além 
de como produzir alimentos livres de agrotóxicos; 8) Vivência 
musical com a música ‘Come-Come’; 9) Construção de mini-
-horta para formar atitudes de sustentabilidade e compromisso 
ecológico individual e social; 10) Aula-passeio pela comunidade 
para observação e identificação das árvores frutíferas; 11) Ao 
final do Projeto, fizemos a salada de fruta com as crianças, esti-
mulando o consumo de frutas e mostrando práticas de higiene. 
Como avaliação da aprendizagem, observamos que foi possível 
problematizar e debater com alunos, responsáveis e a comuni-
dade a respeito da importância alimentação saudável. Diante 
desta realidade, este projeto tem como objetivo contribuir para 
formação de novas atitudes alimentares proporcionando às 
crianças e, por extensão, às famílias destas, uma visão mais 
sustentável de seus relacionamentos com a agricultura local, 
aliada aos hábitos alimentares da comunidade campesina. 
Outra função importante deste trabalho teve sua justificativa 
possível no aspecto social e da coletividade local, já que durante 
sua execução tanto a comunidade escolar quanto os moradores 
se engajaram na culminância de tal ação educativa. Percebemos 
maior aceitabilidade das frutas por parte das crianças. Além 
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disso, o Projeto promoveu a valorização e o estímulo à prática 
da agricultura como atividade econômica, cultural, social e 
saudável. Assinalamos que isso foi possível devido ao trabalho 
coletivo local, demonstrando que a intervenção produziu 
experiências as quais incidiram diretamente em mudanças 
de atitudes, valores e ressignificação de saberes sociais tão 
imprescindíveis no projeto de vida para o campo.

Palavras-chave: Educação do Campo; Educação Infantil; 
Educação Alimentar e Nutricional
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PARRACHO: LIMITES E 
POSSIBILIDADES

MELO, Elitânia Gomes da Silva1

Com o propósito de sensibilizar a população da comunidade 
de Perobas, distrito do município de Touros-RN, e os turistas 
em relação à importância da preservação do parracho, 
elaborou-se um projeto de intervenção intitulado “Parracho: 
Limites e Possibilidades”, sob a orientação das formadoras 
do curso de aperfeiçoamento do Programa Escola da Terra, 
destinado aos professores que atuam em escola do campo, em 
salas multisseriadas e quilombolas. A história da educação do 
campo surgiu da luta de homens e mulheres, conjuntamente 
com os movimentos sociais, em busca de uma educação que 
atendesse às particularidades nas formas de organização espa-
cial, política, socioeconômica e cultural. Considerando que a 
educação do campo tem características e necessidades próprias 
para o aluno do campo em seu espaço cultural, sem abrir mão 
de sua pluralidade como fonte de conhecimento em diversas 
áreas. Este tema foi acentuado com a discussão e aprovação 
da LDB- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 
nº 9394 de dezembro de 1996), que propõe em seu artigo 28, 
medidas de adequação da escola à vida do campo, questão que 
não estava anteriormente contemplada em sua especificidade, 

1 Escola Municipal Geraldo Ferreira da Costa. professoraegs@gmail.meudo-
minio.com.br
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vislumbrando políticas públicas que contemplem as reais neces-
sidades educativas dos sujeitos que moram no campo. Nessa 
perspectiva, a Escola do Campo busca, de acordo com Menezes 
Neto (2009, p. 35), 

incrementar o diálogo entre os vários saberes, incentivando, 

sempre com respeito, os saberes presentes em todas as 

culturas, seja a tradicional ou a técnico-científica. Dessa 

forma, o conhecimento pela experiência deve ser reconhe-

cido, pois a experiência é fonte de conhecimento. 

Os recifes de corais, denominados pela comunidade 
de Parracho de Perobas, são ecossistemas de alta relevância 
ambiental, pois abrigam uma rica biodiversidade marinha que 
contribui para uma série de processos ecológicos importantes, 
tendo em vista que os mesmos funcionam como berçários 
de uma vasta gama de animais marinhos, de grande impor-
tância econômica. Além disso, os recifes de corais ajudam 
a proteger a região costeira e ainda fornecem uma série de 
produtos minerais e farmacêuticos. Apesar de sua elevada 
importância ecológica, os recifes de corais encontram-se 
ameaçados no mundo e especificamente na comunidade de 
Perobas. No entanto, torna-se necessário medidas urgentes de 
sensibilização que aliem o turismo às práticas que favoreçam 
o desenvolvimento da região sem causar danos ambientais. 
Diante disso, implantou-se, na Escola Municipal Geraldo 
Ferreira da Costa, o Projeto citado acima, com o intuito de 
criar relações menos conflitantes entre o homem e o meio 
ambiente. No entanto, o mesmo justifica-se pela necessidade 
de alertar e conscientizar os indivíduos sobre a relevância da 
conservação deste atrativo turístico para o ecossistema e para a 
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localidade, tendo em vista que o mesmo está sendo utilizado de 
maneira desenfreada e irresponsável. Neste sentido, o Projeto 
de intervenção objetiva analisar os impactos do turismo no 
Parracho, tendo como foco o desenvolvimento sustentável. 
Quanto à metodologia utilizada, trata-se de uma pesquisa, 
considerando o interesse na definição dos objetivos e a busca 
de mais informações sobre o espaço estudado, em decorrência 
do pouco grau de conhecimento dos problemas elencados na 
temática expressada, levando-se em consideração a educação 
ambiental e o desenvolvimento do turismo local. 

Como procedimentos para colhermos os dados utili-
zamos: análise de documentos oficiais e autores que abordam 
a temática: Brasil (1996), Ruschmann (1997), dentre outros; 
entrevistas, pesquisa bibliográfica, debates, palestras, expo-
sição. Este resumo expandido é fruto da pesquisa desenvolvida 
e das ações realizadas do projeto mencionado, com alunos de 
7 a 9 anos de idade, em salas multisseriadas. Cabe frisar que o 
Projeto de intervenção foi trabalhado de forma interdisciplinar, 
introduzindo assim, a sequência didática com conteúdo de 
Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia 
e Artes. Iniciamos a sequência didática partindo do conheci-
mento prévio dos alunos, seguido de slides com fotografias 
dos recifes de corais, expondo as imagens naturais e modifi-
cadas através de fotos cedidas pelos empresários das lanchas 
que proporcionam os passeios ao Parracho de Perobas. Para 
formalização dos dados, utilizamos pesquisas, entrevistas, 
textos informativos, aula de campo, observação das imagens 
dos recifes de corais, discussões e reflexões acerca da temática, 
construção de tabelas, painéis, redação, fofas, abordando as 
fraquezas, oportunidades, forças e ameaças. Concluímos com 
as exposições do trabalho produzido no decorrer do projeto.
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A atividade turística é uma grande consumidora dos 
espaços naturais e, com a sua evolução nas últimas décadas, 
tem-se percebido um consumo maior pela busca de atrativos 
naturais, buscando fugir dos grandes conglomerados urbanos, 
buscando não só a violência de experiência peculiar com o 
mundo natural, como também a restauração do equilíbrio 
psicofísico através de contato com ambientes naturais. O 
cenário natural representado pelos parrachos de Perobas 
apresenta um ambiente sensível à exploração, por se tratar 
de um espaço que fica em área de proteção ambiental e que 
tem como características grandes formações de corais e uma 
vida marinha abundante. Diante da sensibilidade dos espaços 
naturais, é perceptível a extrema necessidade de se planejar 
os espaços, os equipamentos e as atividades turísticas como 
maneira de evitar e minimizar os possíveis impactos negativos 
nos meios naturais visitados, com o propósito de manter a 
atratividade dos recursos para gerações futuras (RUSCHMANN, 
1997). Diante do que foi apresentado, Dias (2008, p. 21) enfatiza 
que o impacto do turismo é inevitável. O que se pretende é 
mantê-lo dentro de limites aceitáveis, para que não provoque 
modificações irreversíveis e não prejudique o prazer do visi-
tante ao usufruir. Devemos considerar, por outro lado, que o 
turismo não pode ser tratado como único vilão, pois existem 
outros processos econômicos que contribuem para as modifi-
cações ambientais nos locais turísticos, e que, muitas vezes, 
deixam de ser considerados pela dificuldade em isolá-los do 
processo principal, que, sem dúvida, é a atividade turística. 
O significado do turismo e a conservação do meio ambiente 
em relação aos seus impactos ambientais e consequente-
mente a diminuição e o fim do atrativo turístico ampliam 
a preocupação pela busca do equilíbrio entre a atividade 
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turística e o espaço natural. Enfatizando o que o pesquisador 
salientou, (RUSCHMANN, 1997, p. 10) ainda destaca que em 
todas as destinações turísticas têm-se constatado a falta de 
Cultura turística das pessoas que viajam, o que faz com que se 
comportem de forma alienada em relação ao meio que visitam, 
acreditando não ter nenhuma responsabilidade na preservação 
da natureza e na originalidade das destinações. Dessa forma, 
torna-se necessário um trabalho de consciência ecológica, 
visando práticas turísticas equilibradas. Tendo em vista que 
o importante na relação turismo e natureza é a compreensão 
de que o turismo tem essa característica: quando bem admi-
nistrado, os impactos positivos são imensamente superiores 
aos negativos e contribuem decisivamente para a preservação 
(DIAS, 2008, p. 23). Diante do exposto, observa-se que nenhum 
tipo de turismo é capaz de não agredir o meio ambiente. O 
que pode ser feito são ações de educação ambiental para que 
sejam subtraídos, na medida do possível, os impactos negativos 
do desenvolvimento do turismo. Entretanto, não somente o 
turista deve ser conscientizado para a prática dessas ações, mas 
também o poder público da cidade receptora, assim como os 
empresários que poderão ser beneficiados de alguma maneira, 
além dos próprios moradores da cidade. No entanto, é a partir 
da educação ambiental que se estimula o exercício pleno 
dos direitos e deveres do cidadão e fomenta-se o resgate e o 
surgimento de novos valores. Diante disso, educação ambiental 
é tudo que contribui para formação de cidadãos conscientes 
da preservação do meio ambiente de maneira sustentável. 
Portanto, este projeto interdisciplinar configura-se como 
uma importante ferramenta de aprendizagem, pois o mesmo 
busca informar e formar alunos que atuem na sociedade como 
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agentes propagadores de uma visão sustentável e holística 
sobre o ecossistema que fica tão próximo da comunidade.

Pa lav ra s- chave:  Tu r ismo.  Educação a mbient a l . 
Sustentabilidade.

Figura 1 – Etapas do projeto: (a) Alunos em sala de aula, aprendendo 
sobre o Parracho; (b) Alunos em aula de campo, na praia de Perobas
Fonte: Autoria própria.

a

b
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HORTA ESCOLAR: UMA 
ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL

MORAIS, Maria Evânia Oliveira1

A alimentação saudável é um direito de todos os estudantes. 
Este projeto visa promover mudanças e hábitos saudáveis. 
Sabe-se que por meio da produção da horta escolar e de uma 
educação integral dos alunos é possível gerar mudanças 
na cultura da comunidade no que se refere a alimentação, 
a nutrição e saúde qualidade de vida de sobretudo tendo a 
horta escolar como eixo gerador de tais mudanças. E com o 
plantio da horta buscamos valorizar o meio ambiente e a agri-
cultura familiar buscando mudanças no campo, no processo 
educativo envolvendo os alunos da Escola Municipal Felipe 
Camarão, situada na comunidade de Raposa, zona rural de 
Ceará- Mirim/RN. O projeto foi desenvolvido em 2016 numa 
turma multisseriada de 2º E 3º ano, composta por 22 alunos, 
sendo 14 do 2º ano, numa faixa etária de 7 a 10 anos, e 8 do 3º 
ano de 8 a 12 anos de idade, com diferentes níveis de apren-
dizagens, atendidos no turno vespertino. Os alunos eram 
residentes da comunidade da região circunvizinha, alguns 
beneficiados com programas sociais. São portados numa 
perspectiva de letramento. Este resumo foi elaborado durante 
o processo de formação continuada para os professores de sala 

1 Escola Municipal Felipe Camarão. Ceará-Mirim/RN. evaniamorais0105@
gmail.com
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multisseriadas do campo, Escola da Terra, promovido pelo 
MEC em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte. O tema justifica-se pelo fato da escola está inserida 
na zona rural e com amplo espaço, onde pode ser cultivada 
uma horta. A comunidade escolar optou por trabalhar esse 
tema considerando a riqueza do aprendizado dos educandos. 
De acordo com Lima e Silva (2011), a proposta de desenvol-
vimento sustentável discutida pelos movimentos sociais do 
campo, prima pelo fortalecimento da agricultura familiar 
construída a partir da valorização dos saberes locais, da 
preservação das culturas tradicionais e respeito às diferentes 
dinâmicas organizativas, baseada na cooperação, solidariedade 
e construção coletiva. Destacamos que o ganho não se limitou 
apenas aos estudantes, mas à comunidade em geral, esten-
dendo-se até as suas residências. Assim, a educação do campo 
vem beneficiando inúmeras pessoas, dando possibilidades e 
garantindo sustentabilidade e qualidade de vida. Percebe-se 
grande quantidade de terras que se encontram ociosas e a 
maioria da população trabalha na agricultura, utilizando-se de 
atitudes prejudiciais à natureza, fazendo uso de seus recursos 
com produtos comprados em feiras livres, de má qualidade 
com agrotóxicos. Neste sentido, o projeto teve como objetivo 
desenvolver, junto aos alunos, a proposta de uma boa alimen-
tação e do cultivo de hortaliças, do uso adequado do solo, 
realizando atividades de forma interdisciplinar, valorizando 
o trabalho do homem do campo. Os procedimentos metodoló-
gicos foram diagnósticos para identificar a temática de mais 
precisão na escola. Em seguida, os alunos mobilizaram os pais 
a participarem de uma reunião onde foi proposto o projeto 
horta escolar. Logo após, foi aplicado um questionário sobre 
horta, através deste deu-se início às atividades com os alunos 
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na sala de aula, onde as atividades foram desenvolvidas a partir 
de uma sequência didática interdisciplinar. Foi apresentado o 
gênero textual história em quadrinhos, cujo o texto fala sobre 
as cores da saúde, Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde os persona-
gens relatam sobre a alimentação saudável. Trabalhando de 
forma interdisciplinar, realizamos aula campo observando 
nossa comunidade, realizamos pesquisas e entrevistas com 
uma agricultora local, visita às hortaliças, produção textual, 
lista de palavras, elaboração do mapa geográfico, cartazes de 
atividades relacionadas aos alimentos saudáveis e produtos 
regionais, análises sobre os tipos de solo, plantio de sementes 
observando o crescimento das hortaliças, medição da dimensão 
dos canteiros, simulação de feira livre trabalhando o sistema 
monetário, culinária ilustrações reciclagens, construção de 
paródia (ciranda cirandinha) e peças teatrais.

As atividades realizadas contribuíram para o interesse de 
todos, através da interação, o no decorrer de suas práticas, propi-
ciamos reflexões acerca das atitudes relacionadas à alimentação.

O projeto de intervenção apresentou resultados satis-
fatórios, por meio do qual os alunos puderam questionar e 
demonstrar curiosidades, principalmente, pesquisar coleti-
vamente e individualmente. Durante a execução das etapas 
do desenvolvimento do projeto, os alunos foram adquirindo 
conhecimentos sobre alimentação saudável a ponto de criar 
conflito quanto ao valor nutritivo dos alimentos. Essa moda-
lidade de organização e produção do ensino está associada 
ao ensino com pesquisa, que exerce um papel fundamental 
no desenvolvimento da autonomia do aluno, uma vez que 
desperta nos jovens a capacidade de aprender, de investigar 
e refletir criticamente sobre a realidade (DEMO, 2000), neste 
sentido, oportunizando o ensino-aprendizagem, adquirindo 
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habilidades e construindo seus próprios conhecimentos. É 
importante ressaltar que os alimentos que foram cultivados 
passaram a ter um novo significado, bem como sua aceitação e 
o entendimento de que uma alimentação saudável é a melhor 
opção. Há uma grande distância que certamente é diminuída 
quando os alunos têm a oportunidade de acompanhar o 
desenvolvimento do próprio alimento, considerando que o 
projeto ainda está em desenvolvimento, ele desenvolve um 
papel bastante importante, auxiliando no processo de ensi-
no-aprendizagem suas habilidades especificas, além de uma 
maior interação do corpo docente, da comunidade. As ações 
contribuíram bastante para os avanços pedagógicos, uma 
vez que todos se identificaram com o tema em estudo, horta 
escolar uma alternativa sustentável.

Palavras-chave: Horta. Interdisciplinar. Alimentação saudável.
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ENTRE ESPELHOS E FITAS: O 
DESPERTAR DO BOI DE REIS NO 
ASSENTAMENTO LAGOA NOVA 

II - IELMO MARINHO/RN

Rosangela Silva de Medeiros Emídio1

Tânia Maria Pereira2

Introdução

A história de um povo está visivelmente impressa em sua 
cultura e suas tradições, que retratam de forma singular suas 
raízes, mitos, lendas, costumes, religiosidade, dentre outros. 
Infelizmente, muitos desses aspectos estão dissipando-se com 
o passar do tempo, em virtude de interferências provindas 
através da avassaladora expansão tecnológica, que cada dia 
rompe barreiras e conquista seu espaço de destaque, contri-
buindo de forma decisiva para uma nova realidade histórica e 
social, onde os valores e hábitos perdem sua essência e já não 
são mais os mesmos. Até certo ponto, a tecnologia pode ser 
concebida de forma positiva, mais especificamente no que se 
refere às oportunidades. No entanto, na maioria dos casos, tem 

1 Rosangela silva de Medeiros Emídio. rosangelamedeiros.rm55@gmail.com. 

2 Tânia Maria Pereira. taniamp1@hotmail.com
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assumido o papel de vilã, no momento em que tem se tornado 
a causadora da erradicação de certos costumes, crendices e 
manifestações culturais, as quais são substituídas por serem 
consideradas arcaicas, ultrapassadas e, consequentemente, 
terminam sendo dissipadas ou ancoradas no anonimato sem 
sua devida valorização e seu reconhecimento. Em virtude 
desta realidade, o presente projeto “Entre espelhos e fitas: 
o despertar do boi de reis” pretende, além de valorizar e 
divulgar a cultura popular de um povo, também conscien-
tizar os habitantes do Assentamento Lagoa Nova II/Ielmo 
Marinho/RN e adjacências sobre a importância da existência 
e permanência do grupo de boi de reis do Mestre Mané Galego, 
o qual atualmente encontra-se no anonimato. A metodologia 
utilizada será através da abordagem qualitativa, uma vez que 
utilizará de entrevistas com os integrantes do grupo de boi de 
reis, sensibilização com a comunidade escolar e apresentações 
culturais com o grupo. Quanto aos procedimentos técnicos, 
esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e pesquisa 
de campo. É considera como pesquisa bibliográfica, uma vez 
que iniciará a partir da busca e coleta de acervo bibliográfico 
disponível acerca do fenômeno a ser pesquisado, que logo 
em seguida será analisado e contribuirá de forma relevante 
para o embasamento teórico acerca da temática em questão, 
oferecendo a oportunidade de conhecer novas concepções e 
conceitos referentes à cultura popular.
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Fundamentação teórica

Segundo Gil (2002, p. 44), “A pesquisa bibliográfica é 
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 
principalmente de livros e artigos científicos”.

Trata-se ainda de uma pesquisa de campo, uma vez que 
esta é desenvolvida através do envolvimento e contato direto 
entre pesquisadora e envolvidos no estudo, proporcionando 
dessa forma, uma observação detalhada e aprofundada do 
fenômeno a ser estudado. Segundo Gil (2002, p. 53), 

basicamente, a pesquisa é desenvolvida por meio da 

observação direta das atividades do grupo estudado e de 

entrevistas com informantes para captar suas explicações 

e interpretações do que ocorre no grupo.

Tendo em vista a importância e representatividade deste 
trabalho para a construção da identidade do cidadão do campo, 
este projeto de pesquisa destina-se à conscientização da comu-
nidade escolar sobre a importância da preservação de nossa 
cultura, bem como: divulgar o trabalho do grupo de boi de reis 
do Mestre Mané Galego; valorizar a cultura popular local; criar 
um grupo de boi de reis mirim e estabelecer parcerias entre as 
secretarias de Educação e Cultura de forma a assegurar a valori-
zação deste trabalho perante a sociedade ielmomariense, através 
de ações que promovam e divulguem este trabalho, uma vez que 
o grupo de reis do Mestre Mané Galego representa a memória 
histórica de uma época, a cultura de um povo e o registro vivo 
de uma brincadeira que encantou uma geração com seu colo-
rido, sua alegria e singularidade ímpar. Diante do exposto, este 
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projeto de pesquisa traz consigo a seguinte inquietação: O que 
fazer para não permitir que a cultura local se extinga?

Falar de cultura não é tarefa simples, uma vez que o termo 
representa um universo de possibilidades de conhecimentos 
diversos, que sofreu no decorrer dos tempos inúmeras rotu-
lação para, enfim, chegar a um denominador comum. Houve 
um tempo em que falar de cultura era meramente atribuir a 
aspectos relacionados à literatura, a arte e a música, contudo, 
tal concepção sofreu, no decorrer do tempo, influências e uma 
nova posição diante daquilo que se defendia como cultura, até 
o século XVIII, o termo cultura restringia-se a tais aspectos. No 
entanto, atualmente é comum usar o termo com uma versão 
mais abrangente. O minidicionário Aurélio apresenta o verbete 
cultura como: o conjunto dos conhecimentos de um povo. Já na 
concepção de Burke (1989, p. 25), [...] seguindo o exemplo dos 
antropólogos, os historiadores e outros usam o termo cultura 
muito mais amplamente, para referir-se a quase tudo que pode 
ser apreendido em uma dada sociedade, como comer, beber, 
andar, falar, silenciar e assim por diante. Assim, o termo cultura 
surge de forma mais ampla e significativa. Canclini (2003, p. 29) 
atribui o uso do termo para: produção de fenômenos que contri-
buem mediante a representação ou reelaboração simbólica 
das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou 
transformação do sistema social, ou seja, a cultura diz respeito 
a todos, às práticas e instituições dedicadas à administração, 
renovação e reestruturação do sentido.
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Sequência didática

ÁREAS DO CONHECIMENTO: Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Artes.

• Apresentação do projeto para a comunidade escolar que, 
por sua vez, foi apreciado e muito bem aceito por todos os 
presentes;

• Realização de uma aula de campo. Onde toda a turma foi até a 
casa do Mestre Mané Galego a fim de conhecer a essência da 
história do boi de rei e, ao mesmo tempo, fazer um paralelo 
com a história do boi bumbá;

• Estudo e interpretação da letra da música: Boi Bumbá, de 
autoria de Luiz Gonzaga, selecionada para ser coreografada 
pelo grupo de reis mirim; 

• Realização de uma oficina de artes para confecção e 
montagem do figurino da coreografia;

• Atividade lúdica (som e movimento): definição e desenvolvi-
mento da coreografia;

•  Apresentação cultural do grupo de reis mirim em um tradi-
cional festival escolar denominado: Sacode a saia, onde foi 
muito aplaudido e elogiado. (Culminância)
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Segue, abaixo, o registro de alguns destes momentos:

Figura 1 – Etapas do projeto: (a) Visita à casa do Mestre Mané 
Galego; (b) Confecção e prova do figurino; (c) Ensaio da coreografia 
do boi bumbá; (d) Apresentação cultural do boi bumbá. 
Fonte: Autoria própria. 

d

c

b

a
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Resultados

Indubitavelmente, todas as formas e razões para a reali-
zação de ações de conscientização e incentivo à preservação da 
cultura local são de grande representatividade e valia para o 
cidadão do campo. Diante desta perspectiva, a execução desta 
intervenção foi de imensurável relevância para todos os cida-
dãos do campo, que tiveram a oportunidades de envolver-se e 
prestigiar um trabalho ímpar como este, refletido através do 
esplendor do boi de reis, que transmite uma linda e fascinante 
cultura. Este trabalho proporcionou uma grande mobilização, 
empenho e dedicação de todos os envolvidos durante seu 
desenvolvimento. Optou-se por formar um grupo de teatro, 
onde eclodiu a ideia de formar um grupo de boi de reis mirim 
com os discentes que compõem a turma multisseriada desta 
instituição, a fim de enaltecer e incentivar a valorização e 
permanência desta cultura que, aos poucos, está perdendo 
espaço e dissipando-se. A partir do teatro, pode-se perceber 
o entusiasmo, prazer e satisfação dos discentes ao realizar as 
atividades propostas.

Considerações finais

Este trabalho proporcionou pertinentemente a 
oportunidade de reflexão e a possibilidade de mudança de 
postura acerca da valorização, importância e continuidade 
desta cultura tão relevante que é o boi de reis, cultura esta 
que retrata com veemência a vida, os traços históricos e as 
raízes de um povo, mais especificamente o cidadão do campo, 
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que apesar da árdua lida diária, encontra tempo e força para 
demonstrar, através de suas canções, a alegria e satisfação de 
um povo batalhador. 

Palavras-chave: Cultura popular. Identidade. Cidadão do campo.
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