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APRESENTAÇÃO

Os estudos acadêmico-científicos que constituem o livro Movimentos 

Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões objetivam-

-se dialogar sobre a Educação do/no campo enquanto movimento decorrente 

das lutas e reflexões identitárias. Encontram-se dispostas experiências exitosas 

de ensino-aprendizagem em espaços escolares formais ou informais realizadas 

por diferentes grupos de pesquisas de diferentes recortes do espaço geográfico 

brasileiro que reavivam identidades e pertencimentos de camponesas e campo-

neses. Aqui se encontram socializadas ações de pesquisa e extensão desenvol-

vidas entre os anos de 2010 a 2022.

No capítulo 1 intitulado Educação do campo: um olhar para as classes 

multisseriadas em tempos pandêmicos, os autores Helenise Sangoi Antunes, 

Débora Ortiz de Leão, Priscila Michelon Giovelli e Thaieni Mazetto Costa ob-

jetivam-se por analisar a experiência do Projeto de Pesquisa intitulado “Escolas 

Multisseriadas: O que os(as) professores(as) têm para nos contar em época de 

Pandemia e pós-pandemia?”, desenvolvido na Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). Neste sentido, a pesquisa buscou analisar a complexidade dos 

rebatimentos proporcionados pela pandemia do vírus Covid-19 na educação 

no Brasil (em análise os estados da região Sul), Uruguai e Portugal e como 

os profissionais desenvolveram e aplicaram estratégias teórico-metodológicas 

para alfabetizarem seus estudantes. Esta investigação contribui para que sejam 

possíveis ações para reduzir as dificuldades de aprendizagens dos sujeitos do/

no campo para além dos períodos atuais valorizando-se os esforços dos profes-

sores, no caso das classes multisseriadas, por se localizarem no campo, houve 

ainda maior dificuldade em função da escassez de recursos tecnológicos.



No capítulo 2 intitulado Dialética da formação de intelectuais sob a 

perspectiva gramsciana na educação do campo: teoria, prática e reflexões 

o autor Fábio Fernandes Villela analisa o projeto “Blog de Aula - Mutirão de 

Sociologia”, criado em 2010. O blog de aula foi criado como recurso didático 

e ferramenta no ensino de Sociologia contribuindo para formação dos alunos 

do curso Pedagogia Licenciatura da Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho” (Unesp) Campus São José do Rio Preto/SP para atuarem em 

escolas do/no campo trazendo consigo discussões que consistem em um espaço 

de leitura, escrita, participação e reflexão sobre as comunidades rurais e temas 

bem conhecidos por jovens que vivem no campo e foi produzido por uma esco-

la do Distrito de Talhado. 

No capítulo 3 intitulado Oficina de desenhos como estratégia pedagó-

gica na formação por área de conhecimento das ciências humanas e sociais 

na Licenciatura em Educação do campo sob a autoria de Fabiano Custódio de 

Oliveira, Rosecreide Soares Nogueira, Antonio Carlos Soares de Mota, e Tiago 

José Vasconcelos de Farias tem por objetivo dialogar sobre experiência oriunda 

da oficina pedagógica “A produção de desenhos no Ensino das Ciências Huma-

nas e Sociais (CHS) na Licenciatura em Educação do Campo”, no âmbito da 

Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade Federal 

de Campina Grande em 2019. Neste sentido, evidencia-se a prática da produ-

ção de desenhos como estímulo à criatividade, liberdade de pensamentos e ex-

pressar sentimentos, ideias, situações vividas contribuindo significativamente 

para o ensinar-aprender respeitando-se a diversidade dos sujeitos dos povos do/

no campo motivando estudantes para a dialogicidade em diferentes campos do 

conhecimento.

No capítulo 4 intitulado Formação continuada remota: (re) pensando 

a docência nas escolas do campo sob a autoria de Maria Cristina Rigão Iop, 



Sara Medeiros Badke, e Angela Maria Rossi, problematiza-se a organização 

das ações para a formação continuada dos docentes, das dez escolas do/no cam-

po, vinculados à Rede Municipal de Ensino de Santa Maria (RMESM) que 

devido à pandemia da Covid-19, foi totalmente remodelada em 2020. Neste 

sentido, para contemplar a demanda dos estudantes destas escolas, são aproxi-

madamente 73 professores de educação infantil e anos iniciais e 62 professores 

de anos finais e EJA, além das equipes diretivas das escolas foram realizadas 

no modelo online possibilitando a participação, reflexões e interações entre 

professores contribuindo no uso de novas possibilidades metodológicas pelo 

uso de aplicativos e estratégias didático-pedagógicas na virtualidade para que 

juntos reafirmem uma educação do/no campo considerando-se a diversidade 

dos sujeitos.

No capítulo 5 intitulado Currículo e Educação do campo: relato de uma 

prática exitosa os autores Junio Santos da Silva, e Lidiane de Almeida Alves 

argumentam a defesa por um currículo que contemple a classe trabalhadora do 

campo em contraposição ao projeto hegemônico que os impõe como subser-

vientes às tramas e enredos do capitalismo. Logo, a Educação do/no campo se 

faz necessária e deve-se alicerçar no diálogo o tendo como essencial à (re)cons-

trução de conhecimentos, atendo-se ao caráter emancipador. Para tal, analisam 

o tema Identidades contemplado pelo Projeto Valores no ano de 2017 com o 

intuito de reafirmar o sentimento de pertencimento, de valorização do lugar, de 

autovalorização, dos estudantes participantes como seres pensantes e atuantes 

na sociedade.

No capítulo 6 intitulado O retrato da educação brasileira no período 

pandêmico: a realidade de Itabaiana-Sergipe as autoras Diana Mendonça de 

Carvalho, e Laiany Rose Souza Santos analisam os rebatimentos da política 



estatal durante o período pandêmico que possibilitou a entrada de grupos finan-

cistas que atuam na educação, sobretudo na promoção de materiais adotados 

fortalecendo os preceitos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por 

Estados, e na definição de Ambientes Virtuais de Ensino e Aprendizagem, no 

ciberespaço, que garantam a relação professor-estudante desconsiderando-se a 

diversidade de sujeitos neste processo de desmonte estabelecido pelo Estado 

brasileiro, que se aproveita da condição pandêmica para aprofundar ainda mais 

a sujeição docente ao trabalho precarizado.

No capítulo 7 intitulado A Educação do/no campo na contemporaneida-

de: Direitos Humanos no processo formativo dos professores a autora Maria 

Aparecida Vieira de Melo elucida que os problemas em torno da Educação do 

Campo permanecem, como transporte escolar em péssimas condições, material 

escolar, formação continuada no lócus para os professores, indisciplina e outras 

questões que interferem na qualidade do ensino da educação básica de qualida-

de na comunidade Barra da Espingarda, Caicó-RN. Neste sentido, apresenta e 

analisa o desenvolvimento da oficina pedagógica: Currículo Intertranscultural, 

a qual se ocupou dos temas dobradiços Práticas decoloniais, educação integral 

e interdisciplinaridade, sobre a situação problematizadora - Como a prática pe-

dagógica decolonial acontece no espaço formal de ensino? Fazendo jus aos 

pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa, denominada pesquisa de 

campo.

No capítulo 8 intitulado Ensinar-aprender a questão agrária brasileira 

e diferentes implicações socioterritoriais no PPLSEDCS/UNEAL o autor Ri-

cardo Santos de Almeida problematiza a experiência de ensino-aprendizagem 

de uma turma do curso do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Educa-

ção do Campo e Sustentabilidade (PPLSEDCS) da Universidade Estadual de 



Alagoas (UNEAL), no ano de 2021, que confluem para a compreensão das di-

mensões de estudo da Sociologia Rural atrelado ao paradigma da questão agrá-

ria como essencial à compreensão dos fenômenos socioterritoriais que ocorrem 

no campo brasileiro, articulados a diferentes escalaridades, e encontra-se im-

bricados ao modo de vida dos sujeitos do/no campo.

E, por fim, no capítulo 9 intitulado A Educação Popular e a Educação 

do/no Campo: pressupostos teóricos sob a ótica de Paulo Freire sob a autoria 

de Sara Ingrid Borba resgatam-se os pressupostos teóricos que evidenciam as 

premissas para o diálogo acerca da Educação Popular estando em seu modus 

operandi contribuições para que os movimentos sociais aliados à luta por jus-

tiça social reconheçam-se a partir da conscientização sobre si e suas potencia-

lidades contribuindo para o reconhecimento dos sujeitos do/no campo retroa-

limentando suas identidades através do caráter educativo latente em diferentes 

contextos socioterritoriais, das lutas por terra e territórios ao modo de vida no/

do campo.

Acreditamos que as experiências aqui socializadas colaborem para as tra-

jetórias educacionais e profissionais que visibilizem a resistência campesina e 

o fortalecimento das identidades dos sujeitos protagonistas de seu desenvolvi-

mento histórico rompendo com as barreiras construídas pela educação merca-

dológica ultrapassando a condição de dependentes de Políticas Públicas, pois 

coletivamente se faz necessário defendermos a educação e suas multidimen-

sões na relação campo-cidade. 

Maceió/AL, 2022.

Prof. Dr. Ricardo Santos de Almeida.
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CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO DO CAMPO: 
UM OLHAR PARA AS 

CLASSES MULTISSERIADAS 
EM TEMPOS PANDÊMICOS

Helenise Sangoi Antunes

Débora Ortiz de Leão

Priscila Michelon Giovelli

Thaieni Mazetto Costa

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-1

Introdução 

A pandemia do Coronavírus (COVID-19), já ocasionou e tem ocasionado 

modificações em várias perspectivas da vida das pessoas. Ao nos atentarmos, 

especificamente, à educação e às escolas, percebemos que foram e são vários 

os desafios e as mudanças que as atingiram, sem a maioria dos profissionais 

da educação esperar ou estar preparado(a) para tal movimento. Também 

encontramos nestes contextos, oportunidades de (re)significação de práticas 

pedagógicas, do pensar docente e de (des)construções envolvidas na relação 

ensinar-aprender.
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Pensando neste cenário, o Projeto de Pesquisa intitulado “Escolas 

Multisseriadas: O que os(as) professores(as) têm para nos contar em época de 

Pandemia e pós-pandemia?”, desenvolvido na Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), procura olhar especialmente para as classes multisseriadas, que 

na realidade brasileira ocorrem nas escolas do campo, e como estas foram/são 

atingidas pelos reflexos da pandemia. Este projeto é financiado pelos editais 

PIBIC/CNPq e FIPE/SÊNIOR/UFSM, estando vinculado ao Grupo de Estudos 

e Pesquisa sobre Formação Inicial, Continuada e Alfabetização (GEPFICA/

UFSM), desde o ano de 2021 até o presente momento. Logo, a pesquisa tem 

como objetivo investigar as estratégias teórico-metodológicas que os docentes 

que atuam em classes multisseriadas no Brasil (especificamente na região Sul 

do país), em Portugal e no Uruguai construíram para trabalhar com as crianças 

na pandemia e pós-pandemia.

Para este artigo, enquanto autoras, fizemos um recorte sistematizado 

dos dados coletados na região Sul (BR), levando em consideração que o 

Projeto de Pesquisa supracitado ainda se encontra em andamento nos demais 

países. Sendo assim, o objetivo deste artigo é compartilhar e refletir esses 

levantamentos realizados através de questionário via Google Forms com os(as) 

professores(as), de acordo com as suas experiências docentes nos anos de 2020 

e 2021. Assim, no decorrer deste artigo discorremos sobre os autores em que 

encontramos apoio para nossos estudos, bem como, os dados coletados na 

pesquisa através do questionário e nossas reflexões enquanto autoras inquietas 

com a especificidade das classes multisseriadas em tempos de pandemia e seus 

desdobramentos.
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Metodologia

Este estudo trata-se de uma pesquisa a partir de uma abordagem 

qualitativa, permeada pelo estudo de caso coletivo, sendo concentrada na coleta 

de informações qualitativas por meio do instrumento questionário estruturado 

enviado de forma online através do Google Forms. A análise foi embasada 

nas contribuições teóricas e metodológicas de Bogdan e Biklen (1994), que 

apontam as seguintes características em relação a abordagem qualitativa:

- “Inexistência de preocupação em quantificar os resultados devido 

à ausência de preocupação premente de recolher dados com o objetivo de 

confirmar hipóteses construídas previamente”, pois, assim como Antunes 

(2001, p. 49) não estamos “[...] considerando as informações obtidas como 

provas ou testemunhos para confirmar ou não um resultado esperado. Os 

resultados serão percebidos como uma decorrência da investigação.”. Neste 

sentido, os resultados alcançados nos ajudarão a compreender a complexidade 

do impacto da pandemia do vírus Covid-19 na área da alfabetização das classes 

multisseriadas que estão envolvidas nos países Brasil (região Sul), Uruguai e 

Portugal. O que une estes países são as estratégias teórico-metodológicas que 

estes alfabetizadores construíram para alfabetizar os seus estudantes. Iniciativas 

que devem ser conhecidas através desta investigação para que possam ser 

compreendidas, avaliadas e registradas neste recorte temporal no qual estamos 

imersos.

- “Ênfase no processo de construção da investigação e no seu 

desenvolvimento”, outro aspecto que destacamos se refere aos processos de 

construção desta pesquisa, na qual consideramos o seu foco. Ela não está pronta 

e inacabada, muito pelo contrário, possui movimento, dinamismo e é dialética. 

Por ser dialética, também possui movimentos contraditórios e de superação. Por 
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isso, estamos atentas a estes movimentos que tornam a nossa investigação pontos 

de atração, criação, desenvolvimento e superação. Movimentos que traduzem 

os processos internos de aprendizado destas professoras alfabetizadoras que 

não mediram esforços e aprendizados para superarem a si próprias e aos 

desafios impostos pela pandemia. São estes processos e outros que estamos 

observando nesta pesquisa, os sentimentos de superação e tenacidade envolvem 

os nossos seres e nos motivam a prosseguir num momento tão complexo e 

desafiante que nos exige também o movimento da paciência, acolhimento, 

tenacidade e resiliência. Sim, sem estes aspectos não teríamos condições de 

nos envolvermos em uma temática densa e complexa. Precisamos, enquanto 

pesquisadoras, estarmos atentas aos comandos da vida, da educação, da ciência 

e do compromisso com a transformação da sociedade brasileira.

Fundamentação teórica

 A alfabetização na pandemia é um tema muito desafiante para nós pes-

quisadoras que ficamos imersas em reuniões, aulas, palestras online. Mas nos 

propomos a imaginar este cenário com crianças em idade escolar com muitas 

expectativas em aprender a ler e a escrever e que tiveram o direito de apren-

der ministrado de outra forma: virtualmente. Porém, em um país com a nossa 

complexidade e desigualdade social, torna-se possível imaginar que crianças e 

jovens brasileiros(as) pudessem ter todo o aparato tecnológico para poderem 

estudar online? Mas, foi isto que aconteceu na maioria das realidades brasilei-

ras: um único celular para ser partilhado em família, que pudesse se conectar e 

dar pelo menos uma chance às crianças e aos jovens de manter o vínculo com 

as escolas, mesmo que mantendo-se isolados fisicamente de todos(as). Além da 

solidão, estavam envolvidos em incertezas quanto ao direito de aprender e ao 

direito de possuir o acesso ao conhecimento.
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 Seja ou não uma experiência onde fomos desafiados enquanto pessoas 

e profissionais em um tempo sombrio, deixamos a nossa indignação e revolta 

com a situação. Essas crianças precisavam aprender e deveriam ter acesso a 

uma rede de internet de qualidade, computadores e tablets que garantissem 

acesso aos inúmeros sites, eventos e aulas remotas que foram construídas para 

este contexto pandêmico específico. E quanto às classes multisseriadas no Sul 

do Brasil? Como foi este processo de ensinar a ler e a escrever em tempos pan-

dêmicos?

 É válido registrar que as classes multisseriadas, por sua vez, caracterizam-

se por serem uma forma de organização de ensino na qual mais de uma turma 

do Ensino Fundamental estão em um ambiente escolar simultaneamente.            

O professor trabalha na mesma sala de aula com vários anos do Ensino 

Fundamental, atendendo a alunos com idades e conhecimentos diferentes. 

Nesse sentido, Ximenes-Rocha e Colares (2013) definem esse contexto, ao si-

nalizarem que

As classes multisseriadas caracterizam-se por reunir em um mesmo 
espaço físico diferentes séries que são gerenciadas por um mesmo 
professor. São, na maioria das vezes, única opção de acesso de moradores 
de comunidades rurais (ribeirinhas, quilombolas) ao sistema escolar. As 
classes multisseriadas funcionam em escolas construídas pelo poder 
público ou pelas próprias comunidades, ou ainda em igrejas, barracões 
comunitários, sedes de clubes, casas dos professores entre outros espaços 
menos adequados para um efetivo processo de ensino-aprendizagem 
(XIMENES-ROCHA e COLARES, 2013, p. 93).

 Desta forma, nos deparamos a refletir: será que é apenas em classes mul-

tisseriadas que encontramos, como professores, crianças com conhecimentos 

diversos? Ao lembrarmos de que cada sujeito é único, tem seus direitos, possui 

várias formas de expressão e de construir saberes, nossa opinião muda? Nossa 

sociedade está organizada por níveis de conhecimento e idades?
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 Neste viés, cabe o apoio teórico nos estudos de Ribas (2021, p. 195) que 

registra que

[...] em meio às diversas mazelas que atingem as classes multisseriadas, 
essas últimas permanecem firmes e continuarão a existir. Ao olhar para as 
escolas rurais do campo, as vejo como um lugar de possibilidades, um solo 
fértil e fecundo. Entendo que, embora ainda hoje exista a desvalorização 
das classes multisseriadas ou que elas sejam tachadas como um lugar de 
atraso, isso não as faz de inferior qualidade. Entendo que urge lutarmos, 
através da pesquisa, por uma educação que busque valorizar as diversas 
ruralidades que existem no campo, oferecendo formações continuadas que 
atendam ao contexto dos professores.

 Ribas (2021) nos remete a importância da consideração e da valorização 

da especificidade do trabalho com as classes multisseriadas. Além disso, enten-

demos que as problemáticas resultantes da visão errônea muitas vezes destina-

das a estas turmas precisam ser rompidas, concedendo lugar às possibilidades 

e ao direito de aprender que as crianças têm, seja no espaço urbano como no 

rural. Assim, encontramos na formação continuada de professores e na escuta 

de suas experiências profissionais construídas ao longo do tempo, oportunida-

des potentes de reconhecimento e fortalecimento das classes multisseriadas. A 

partir disso, compreendemos assim como Chansis (2022, p. 96), que

Uma proposta de classes multisseriadas precisa ser pensada, organizada 
em uma perspectiva que leve em conta as diferentes formas e organização 
da prática pedagógica que é realizada em turmas diferenciadas por idade e 
aprendizagens, do projeto político-pedagógico e das políticas públicas para 
a educação do campo, a fim de que os alunos adquiram protagonismo e 
resultem em ensino com qualidade.

Este protagonismo e ensino de qualidade somente acontece quando os 

professores estão embasados em teorias e práticas pedagógicas que fazem 

sentido e produzem significado tanto para eles, quanto para os seus alunos. 

Porém, em grande parte das escolas do campo que trabalham com classes 
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multisseriadas, não temos encontrado apoio e suporte suficiente para que o 

trabalho destes profissionais possa ser dinamizado e aplicado de acordo com 

as diversas realidades, principalmente no contexto da educação do campo e, 

posteriormente, na singularidade das classes multisseriadas. 

Assim, se faz necessário refletirmos como estes aspectos foram afetados 

durante a pandemia: Quais foram as dificuldades e os resultados encontrados 

neste período? Os professores dessas turmas procuraram formação continuada? 

Quais foram suas estratégias teórico-metodológicas? Baseadas nesses 

questionamentos, buscamos estabelecer contato com esses professores através 

do questionário que analisaremos os resultados no item seguinte deste artigo.

Resultados e discussões

 Diante dos dados obtidos e observados até o presente momento, sinaliza-

se que a pesquisa abordada neste artigo está possibilitando conhecer mais as 

escolas que possuem classes multisseriadas, os desafios e as potencialidades no 

trabalho com essas turmas, bem como, algumas experiências e práticas docentes 

em tempos de pandemia. Vale registrar que o questionário foi respondido de 

forma online, mantendo-se o anonimato dos envolvidos.

 Nos subitens a seguir, apresentaremos os dados do questionário que 

contou, até o momento1, com a colaboração de 12 (doze) professores(as). 

Os tópicos encontram-se organizados conforme as perguntas realizadas aos 

participantes que responderam ao questionário.

• Você foi/é docente de classes multisseriadas na Pandemia?

1 Sinalizamos que a pesquisa ainda se encontra em andamento, logo, iremos analisar os dados já 
levantados até o momento da elaboração deste artigo.
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Figura 1 – Gráfico de resposta

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

De acordo com o gráfico acima, percebemos que dos 12 (doze) 

professores(as) que responderam ao questionário, apenas 6 (seis), 50% dos 

participantes, são ou foram docentes de classes multisseriadas durante o 

período pandêmico. Nesse sentido, em nossas próximas reflexões iremos 

considerar, prioritariamente, as respostas destes 6 (seis) profissionais que 

de fato atuaram (ou atuam) em classes multisseriadas, para atendermos aos 

interesses específicos deste estudo.

• Turmas que atende (multisseriação):
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Figura 2 – Gráfico de resposta

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

 No gráfico acima percebemos que o(a) primeiro(a) professor(a) atende 

as turmas de 1º ano, 4º ano e 5º ano. Já o(a) segundo(a) atende as turmas de 4º 

ano e 5º ano. Por sua vez, o(a) terceiro(a) atende as turmas de 1º ano ao 5º ano. 

O(a) quarto(a) docente atende as turmas de 1º ano ao 3º ano. Já o(a) quinto(a) 

atende as turmas de 1º ano ao 5º ano. Por fim, o último professor menciona que 

atende turmas de 1º ano.

• Quais estratégias teórico-metodológicas você utilizou durante esse 

período? 

Para analisarmos com mais facilidade e nitidez as respostas dos 

professores, os denominaremos, a partir deste tópico, como Professor 1, 

Professor 2, Professor 3, Professor 4, Professor 5 e Professor 6. Seguem-se, 

assim, as respostas: 

- Professor 1: “Diversos”;

- Professor 2: “Aprendizagem Baseada em Projetos e outras estratégias 

de Aprendizagem Ativa”;
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- Professor 3: “Envolvimento da família, elaboração de apostilas”;

- Professor 4: “Método fonoarticulatório (boquinhas), ferramentas do 

google sala de aula, Jamboard e a utilização da Plataforma Elefante letrado”;

- Professor 5: “Foram as apostilas escritas com as atividades”;

- Professor 6: “As estratégias que utilizei durante a pandemia teórico-

metodológicas foram numa perspectiva histórico cultural do desenvolvimento 

e aprendizagem humana, que tinha a proposta de construir condições e motivos 

para o aluno aprender.”.

 Conforme as respostas supracitadas, podemos ter uma noção das 

estratégias e dinâmicas que foram utilizadas pelos professores dessas classes 

durante a pandemia. Nos detemos aqui na resposta do Professor 3 quando 

este coloca como estratégia o envolvimento da família na aprendizagem e no 

desenvolvimento dos seus alunos. Chansis (2022, p. 96) comenta sobre isso 

quando escreve que 

“[...] O professor e a professora do campo, para além de manterem-se 
atualizados, deverão engajar-se nas problemáticas e modos de existência da 
família de seus alunos, compreendendo o jeito de viver e suas peculiaridades 
da vida do campo”.

 É possível analisar que os seis professores exploraram diferentes                  

estratégias teórico-metodológicas em suas práticas durante o período                 

pandêmico, como menciona o Professor 1 e que alguns, como é o caso do 

Professor 2, preocuparam-se com estratégias de Aprendizagem Ativa, 

procurando colocar seus alunos como protagonistas de seus processos de 

construção de conhecimento. Neste viés, o Professor 6 demonstra preocupação 

em propor práticas que motivem os alunos a aprender. Do mesmo modo, ana-

lisamos o uso das ferramentas digitais que aparecem no relato do Professor 4. 
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Assim, observamos as possibilidades (e também as dificuldades) encontradas 

pelos professores no que se refere à utilização de novos recursos tecnológicos 

nos processos de (re)inventar o ensinar e o aprender com os alunos durante o 

ensino remoto emergencial. Souza, et al (2020), sistematizam que

No terreno das discussões sobre as ações mobilizadas pelos professores em 
tempos de isolamento social, entendemos que o debate permeia diversas 
formas de práticas pedagógicas. Pensar novas ferramentas e técnicas de 
ensino para o processo de ensino-aprendizagem é possibilitar novas formas 
de aprendizado por parte dos alunos e formas interativas de construção do 
conhecimento (Souza, et al 2020, p. 9). 

 Ao analisar os relatos dos professores também identificamos que algumas 

práticas que são realizadas na presencialidade das escolas também aconteceram 

no meio remoto, como é o caso, por exemplo, das apostilas, que aparecem nos 

relatos do Professor 3 e do Professor 5.

• Quais foram os retornos dos alunos em relação ao seu trabalho                 

docente?

- Professor 1: “Regular”;

- Professor 2: “Maior engajamento quando resolvem problemas reais e 

trabalham a partir de sua realidade.”;

- Professor 3: “Acolhimento, porém nem todos os resultados foram 

satisfatórios, alunos em alfabetização foram os que mais tiveram dificuldades.”;

- Professor 4: “Alunos que não estavam lendo conseguiram aprender a 

ler.”;

- Professor 5: “Todos procuravam responder às atividades com a ajuda 

dos pais.”;
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- Professor 6: “Os retornos das atividades propostas foram positivos, 

porque foram realizadas com auxílio dos familiares e bem como, foi de suma 

importância perceber que o amor e a união podem estar presentes nas atividades, 

que podemos ir além das atividades, foi possível mesmo a distância de uma 

forma diferente do presencial. Então, consegui desenvolver potencialidades 

nos alunos através de outras possibilidades mesmo no período pandêmico.”.

 De forma geral, podemos perceber que as respostas indicam retornos 

positivos aos professores, apenas o Professor 1 indica um retorno regular. No 

relato do Professor 2 entendemos a importância de se trabalhar a partir da 

realidade do aluno, daquilo que produz sentido e significado para o mesmo. 

Chansis (2022) dialoga com essa questão quando comenta que é preciso

[...] conhecer as realidades existentes, trocar e aprender com realidades 
diferentes das nossas culturas e modos de vida. Portanto, no campo, nas 
ruralidades, há culturas e modos de vida distinta do espaço urbano. São 
distintas, mas não inferiores ou atrasadas. (Chansis, 2022, p. 69-70).

 Sabemos que há muitas diferenças entre as escolas do campo e as escolas 

urbanas, cada uma apresenta suas particularidades e são organizadas e orien-

tadas de formas singulares. Por isso, é muito importante ter um olhar sensível 

para a especificidade do campo e a realidade do aluno e da comunidade na qual 

a escola está inserida. Esse olhar sensível faz toda a diferença não só no apren-

dizado do aluno, mas em toda a sua vida, lhe oportunizando autonomia e reso-

lução de problemas do seu cotidiano. Observamos também uma preocupação 

com a aprendizagem na alfabetização, conforme os relatos do Professor 3 e do 

Professor 4. O Professor 6 também relata as potencialidades que surgiram du-

rante o período pandêmico, fazendo menção ao apoio da família na construção 

do aprendizado do aluno.
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• Quais suas maiores dificuldades no trabalho com alunos de classes 

multisseriadas nesse período?

- Professor 1: “Difícil acesso.”;

- Professor 2: “Diferentes formas de acesso às aulas e atividades acen-

tuaram a diversificação de ritmos/tempos do processo de aprendizagem, falta 

de formações/construções coletivas/ações específicas voltadas ao contexto da 

multisseriação (um trabalho muitas vezes solitário e “invisível” a muitos que é 

avaliado e cobrado da mesma forma que outras realidades).”;

- Professor 3: “Nem todos tinham acesso à internet, as dificuldades eram 

em elaborar atividades que fossem significativas e que eles mesmos resolves-

sem.”;

- Professor 4: “Que todos participassem das aulas.”;

- Professor 5: “Organizar os conteúdos, para que pudesse de fato atender 

a todos os alunos.”;

- Professor 6: “As maiores dificuldade foi o pouco contato não presencial 

com os alunos e com as famílias, por causa do local onde viviam e a falta de 

equipamentos e ferramentas tecnológicas adequadas para acontecer uma me-

lhor comunicação entre nós e bem como, um retorno mais rápido do aluno e 

dos familiares se conseguiu realizar as atividades e também como foram reali-

zadas.”. 

 De acordo com as respostas dos professores, percebemos que a maior 

parte das dificuldades se referem ao acesso aos recursos, às tecnologias e à                 

internet. Além disso, o Professor 2 registra a diversificação de tempos, forma-

ções e ações voltadas ao contexto multisseriado da escola do campo. Diante 
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disso, o pensamento de Chansis (2022) nos mostra que

Pensar um processo de educação para o campo requer de todos os sujeitos 
envolvidos, educadores(as) e gestão educacional, entender que existem 
culturas, modos de produção e economia própria, sustentável, bem como 
percepção de modo de vida no campo diferente do espaço urbano, indicando 
que sejam revistos os planejamentos, as políticas de ensino para o campo, 
num olhar também diferenciado sob o ponto de vista de conteúdos, projetos 
e visão de espaço/tempo/organização locais de crianças, jovens e adultos 
que vivem no campo, nas comunidades ribeirinhas ou territórios rurais. 
(Chansis, 2022, p. 94).

Assim, o trabalho na escola do campo e, consequentemente, também nas 

classes multisseriadas não pode ser visto, cobrado ou comparado a outras reali-

dades que não se aproximam do contexto rural, principalmente no período pan-

dêmico, que dificultou ainda mais as trocas de aprendizados entre professores e 

alunos. Tal perspectiva é notada quando o Professor 4 relata sobre a dificuldade 

de acesso dos alunos às aulas online e também quando o Professor 6 menciona 

as limitações na comunicação entre escola-família. Do mesmo modo, notamos 

a preocupação do Professor 3 na proposta de atividades que fossem significati-

vas aos alunos mesmo em meio ao cenário em que se encontravam.

• Quais suas aprendizagens como docente durante a pandemia?

- Professor 1: “Muitas maneiras de elaboração de planejamento de aula, 

onde possibilitou vivenciar modelos de aula.”;

- Professor 2: “Transformar dificuldades em potencialidades, novas for-

mas de “criar vínculos”, experiências concretas sobre a expansão da sala de 

aula para além dos muros da escola e a combinação das tecnologias digitais 

com as metodologias ativas.”;

- Professor 3: “Olhar para cada criança na sua individualidade.”;

- Professor 4: “Que o professor precisa sempre estar atualizado e sempre 

buscar estratégias diferentes diante de cada situação.”;
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- Professor 5: “A importância de o professor estar presente em sala de 

aula.”;

- Professor 6: “As aprendizagens durante a pandemia foram formação 

profissional, tecnológicas, autoconhecimento e organização do tempo.”.

 A pandemia atingiu de forma inesperada as práticas pedagógicas dos 

professores, percebemos isso através das respostas dos professores sobre suas 

aprendizagens em meio a um período marcado por dificuldades e momentos 

incertos. Ribas (2021) comenta que, apesar das dificuldades, das pedras que se 

encontram nos caminhos dos professores da multisseriação, é possível “olhar 

o planejamento como algo flexível, aberto para o novo” (2021, p. 160), assim 

como relata o Professor 1, que durante a pandemia precisou sistematizar novas 

formas de planejar.

 Também observamos nos relatos do Professor 3 a importância do olhar 

atento para as individualidades de cada criança, bem como a necessária presen-

ça dos professores em sala de aula, conforme nos conta o Professor 5. Ademais, 

o Professor 4 e o Professor 6, mesmo em tempos pandêmicos, demonstram 

preocupação em se manterem atualizados em relação às estratégias teórico-me-

todológicas de suas práticas, como também na formação profissional e tecnoló-

gica docente.

• Quais ferramentas/estratégias você utilizou para manter os víncu-

los com os alunos e proporcionar aprendizagens durante a pandemia?

Pensando nas ferramentas mais utilizadas pelos professores, sistematiza-

mos na tabela a seguir suas respostas:
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Tabela 1 – Tabela de respostas

FERRAMENTA/
PROFESSOR Facebook WhatsApp Material 

Impresso E-mail Ferramentas 
do Google

Professor 1 x x x x

Professor 2 x x x

Professor 3 x x

Professor 4 x x

Professor 5 x x

Professor 6 x x x

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

 Na tabela acima, percebemos o predomínio do uso do Aplicativo What-

sApp e de material impresso durante a pandemia nas classes multisseriadas dos 

professores entrevistados. Tal perspectiva pode ser interpretada como o pouco 

acesso a outros recursos tecnológicos que possibilitariam maior aprendizagem, 

tanto para alunos, quanto para professores. Mas também destacamos, através 

do relato do Professor 2, um esforço significativo dos professores na explora-

ção de novas ferramentas tecnológicas para ampliar e potencializar os aprendi-

zados no cenário pandêmico. Neste contexto, Pereira, et al (2020) sinaliza que

[...] a emergência em se apresentar um novo formato de ensino/aprendizagem 
propiciou novas experiências para professores e estudantes. E ainda 
estimulou práticas voltadas à autonomia no processo ensino/aprendizagem, 
com o estudante como sujeito do processo. (Pereira, et al, 2020, p. 53).

Assim, a análise das respostas dos professores sobre os recursos utili-

zados em suas práticas durante a pandemia, aliada às palavras de Pereira, et 

al (2020), nos instigam a refletir sobre o movimento rápido e inesperado de 
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adequação a uma nova forma de ensinar e aprender com o uso das tecnologias, 

que continuará, em sua maioria, permeando as práticas docentes na atualidade, 

exigindo a busca pela formação permanente.

• Você buscou alguma formação continuada durante o período de 

pandemia?

Figura 3 – Gráfico de resposta

Fonte: arquivo pessoal das autoras.

Em relação aos 6 (seis) profissionais que atuaram em classes multisse-

riadas, os 6 (seis) afirmaram que procuraram formação continuada durante a 

pandemia. Neste viés, recordamos Ribas (2021), quando esta argumenta que

[...] os professores dessas turmas se constroem por meio da/na experiência 
docente e também a partir das relações que estabelecem com os outros 
professores que também atuam em classes multisseriadas, pois relatam que 
é latente a falta de formação específica para esses professores, uma vez que 
o que se tem ofertado de formação continuada é voltado para a educação do 
campo e não contempla as classes multisseriadas. (Ribas, 2021, p. 17-18).

Logo, Ribas (2021) nos convida a refletir sobre o significativo papel do(a) 

professor(a) das classes multisseriadas, profissional em permanente formação, 

seja através de pesquisas como no compartilhamento de suas práticas. A 
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formação docente precisa produzir significados para esses profissionais, estar 

enraizada nesta realidade específica, mostrando a importância de uma prática 

pedagógica na multisseriação que seja pensada, refletida e que considere o 

aluno, proporcionando-lhe oportunidades de aprendizagens vinculadas às 

especificidades de seu contexto de vida. No gráfico acima, salientamos que, 

mesmo com as dificuldades desse tempo de pandemia, nota-se que a maioria dos 

professores buscaram ou participaram de algum tipo de formação continuada. 

No caso do RS, houve uma divulgação de palestras na forma de lives e cursos 

que enfatizavam o uso de ferramentas tecnológicas e plataformas digitais.

Considerações finais

No decorrer desta escrita, identificamos muitos aspectos que ainda 

precisam ser estudados, pesquisados e compreendidos sobre as classes 

multisseriadas, especialmente quando tratamos de um tempo tão complexo e 

inesperado como o da pandemia. Sendo assim, nosso objetivo foi compartilhar 

e refletir os levantamentos realizados através do questionário via Google Forms 

com os(as) professores(as) dessas turmas, de acordo com as suas experiências 

docentes nos anos de 2020 e 2021. Tal processo nos oportunizou a investigação 

das especificidades do trabalho pedagógico implementado nas instituições do 

campo que atenderam a turmas multisseriadas em tempos pandêmicos. 

Discorremos sobre os autores em quem encontramos apoio para nossos 

estudos, relacionando-os com os dados coletados na pesquisa e nossas 

reflexões enquanto autoras. Também notamos que, mesmo com os esforços  

dos professores, no caso das classes multisseriadas, por se localizarem no 

campo, houve ainda maior dificuldade em função da escassez de recursos 

tecnológicos. Por fim, mencionamos que é essencial um olhar sensível e atento 
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para a especificidade da educação do campo e das classes multisseriadas, bem 

como para com os saberes docentes envolvidos no trabalho com este contexto 

tão singular e potente, que merece ser reconhecido e valorizado como tal.
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CAPÍTULO 2 

DIALÉTICA DA FORMAÇÃO 
DE INTELECTUAIS SOB A 

PERSPECTIVA GRAMSCIANA 
NA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

TEORIA, PRÁTICA E REFLEXÕES

Fábio Fernandes Villela

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-2

Introdução

Este texto, que integra o e-book: “Movimentos Dialéticos da Educação 

do/no Campo: Teorias, Práticas e Reflexões”, foi apresentado num evento em 

20111. Tendo em vista fomentar a popularização da Ciência e Tecnologia (C & 

T), foi disponibilizado a seguir, com pequenas alterações. O e-book em ques-

tão, possui como principal objetivo reunir trabalhos de pesquisadores brasilei-

ros e internacionais que refletem sobre a Educação do Campo em sua multidi-

1  Anais do I Seminário de Estudos e Pesquisas sobre Educação do Campo. São Carlos - SP: Ufscar, 
2011.
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mensionalidade, em nosso caso, pesquisas desenvolvidas em espaços escolares 

formais, vinculada a grupos de pesquisas universitários sobre Educação do 

Campo. A disponibilização do texto, em um novo formato, possibilita a visibi-

lização da resistência camponesa e o fortalecimento das identidades dos sujei-

tos protagonistas de seu desenvolvimento histórico. A proposta do e-book tem 

como objetivo coligir textos de diversos vieses e territórios, visando reunir em 

um só material diversas realidades encontradas no Brasil.

A dialética dos intelectuais sob a perspectiva gramsciana (Gramsci, 2000) 

na educação do campo, foi abordada em diversos trabalhos ao longo de nossa 

trajetória acadêmica. Reelaborando as questões abordadas nestes trabalhos, tais 

como as relações entre as novas tecnologias, a inteligência coletiva e a educa-

ção do campo, desenvolvemos de forma prática, o projeto intitulado: “Blog de 

Aula - Mutirão de Sociologia”. O blog de aula foi criado como recurso didático 

e ferramenta no ensino de sociologia para formação dos alunos do curso de 

pedagogia da Unesp de São José do Rio Preto – SP, e estendido, posteriormen-

te, para escolas estaduais que manifestaram interesse em desenvolver tópicos 

da área de Ciências Humanas e suas Tecnologias. Este projeto utilizou a me-

todologia de blog, um website frequentemente atualizado, por meio do qual 

os conteúdos aparecem em ordem cronológica inversa. Podem conter textos, 

imagens, áudios, vídeos e animações. Esta metodologia possibilitou a dissemi-

nação do conhecimento produzido pela universidade na internet. A comunidade 

se relaciona através dos conteúdos possibilitando a transmissão de informação, 

fazendo da web um espaço de leitura, escrita, participação e reflexão.



34

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

Dialética dos intelectuais sob a perspectiva                                
gramsciana

A dialética dos intelectuais em Gramsci articula-se com o conjunto total 

de sua obra e, segundo Macciocchi (1977, p. 186), trata-se do “único aspecto 

de seu pensamento que se impõe objetivamente a todos”. Em Gramsci [1926 

(2004)], encontra-se a categoria “bloco histórico”, como conceito que estabe-

lece o vínculo orgânico entre estrutura e a superestrutura ideológica e política. 

A definição do papel dos intelectuais no “bloco histórico” foi estudada pela 

primeira vez por Gramsci [1926 (2004)] no ensaio “A Questão Meridional”, 

no qual caracteriza os intelectuais como o elemento que “cimenta” a estrutura 

econômica e as superestruturas do bloco agrário do “Mezzogiorno” italiano. 

Segundo Portelli (1990), “bloco histórico” é um conceito-chave do pensamento 

de Gramsci que gravita em torno da questão dos intelectuais.

Para Gramsci [1932 (2000, p. 13-42)], nos “Apontamentos e notas dis-

persas para um grupo de ensaios sobre a história dos intelectuais”, cada classe 

social dispõe de intelectuais que contribuem no processo de articulação entre a 

estrutura e a superestrutura. A organização do “Mundo do Trabalho” conta com 

um ou mais grupos de intelectuais que ajudam na construção de base teórica e 

prática que legitima o poder social e político de cada classe. Gramsci os chama 

de “intelectuais orgânicos”, e esses têm a capacidade de construir e “enformar” 

concretamente as lutas ideológicas.

Cada grupo social, segundo Gramsci (2000, p. 13-53), elabora uma cate-

goria especializada de intelectuais que lhe dá sustentação. Gramsci faz uma dis-

tinção entre as categorias de intelectuais orgânicos, que se formam no interior 

do processo e desenvolvimento de uma classe, e os intelectuais tradicionais, 
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que mantêm uma continuidade histórica e uma relativa autonomia em relação 

ao grupo social dominante. Dessa forma, Gramsci compreende que os inte-

lectuais tradicionais se utilizam de um espírito de grupo e de sua qualificação 

para se proclamarem como “independentes” de todas as questões postas pelo 

confronto dos interesses de classe. Os intelectuais orgânicos são organizadores 

de uma cultura com metas estabelecidas à base da construção de uma identi-

dade coletiva. São como “funcionários” da superestrutura, cuja característica é 

a organicidade com as categorias que representam sem desconsiderar a classe 

fundamental a qual pertencem no plano econômico.

No processo de organização das classes menos favorecidas, os intelec-

tuais colocam-se a serviço de lutas coletivas de emancipação. Para tanto, é 

necessário que se compreenda que “todos os homens são intelectuais”, embora 

não seja facultado a todo homem o direito de exercê-lo. Cada sujeito tem uma 

concepção de mundo e, no trabalho, pode contribuir para manter ou transformar 

as relações sociais. Contudo, em um processo de emancipação, é requerido, na 

perspectiva de Gramsci (2000, p. 13-42), um novo tipo de intelectual.

O modo de ser do novo intelectual não pode mais consistir na “eloquên-

cia”, motor exterior e momentâneo dos afetos e das paixões, mas num imis-

cuir-se ativamente na vida prática, como construtor, organizador e, segundo 

Gramsci (2000, p. 53), “persuasor permanente, já que não apenas orador puro 

- e superior, todavia, ao espírito matemático abstrato; da técnica-trabalho, ele-

va-se à técnica-ciência e à concepção humanista, sem a qual se permanece ‘es-

pecialista’ e não se chega a ‘dirigente’(especialista + político)”.

As classes menos favorecidas devem, segundo Gramsci (2000, p. 13-42), 

conquistar a hegemonia, pelos quais seja possível transformar a sociedade e 

romper com práticas de dominação e submissão. Hegemonia é um conceito que 



36

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

se refere à busca organizada de determinada classe, para se tornar dominante 

e dirigente. Por meio da busca da hegemonia, as classes menos favorecidas 

procuram dominar o consenso, a organização cultural, política, moral da socie-

dade.

Um dos grandes temas desenvolvidos nos Cadernos do Cárcere é o dos 

“intelectuais e a organização da cultura”, especialmente a italiana. Conforme 

afirma Brocoli (1977, p. 113): “toda obra gramsciana está percorrida por este 

tema, como uma insistência que revela o tormento crítico necessário pela ne-

cessidade deste aprofundamento”. Gramsci (2000, p. 13-42) afirma como tese 

central que os intelectuais são um grupo social autônomo, com uma função so-

cial de porta-vozes dos grupos ligados ao Mundo do Trabalho. Todos os grupos 

sociais que possuem função no mundo da produção, empresários, trabalhado-

res, elaboram os seus intelectuais para darem maior homogeneidade e cons-

ciência da importância da função desta classe. Os empresários, por exemplo, 

criam o técnico da indústria, os pesquisadores, para favorecerem a sustentação 

da própria classe.

Nas sociedades primitivas, a figura do intelectual era representada pelo 

clero que dirigia ideologicamente durante quinze séculos e representava organi-

camente a aristocracia fundiária. Ao lado destes, nasceram também categorias 

diferenciadas como os “administradores”, “filósofos”, “cientistas”, favorecidas 

pelos poderes das monarquias. Na sociedade moderna, elabora-se um novo tipo 

de intelectual, que difere do tradicional, conhecido como “filósofo”, “artista”, 

“literato”, etc. Na sociedade moderna, o intelectual está ligado ao trabalho in-

dustrial, superando o espírito abstrato, e misturando-se constantemente na vida 

prática, como construtor, organizador.
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O intelectual, superando a relação técnica-trabalho, chega à técnica-ciên-

cia e torna-se “especialista e dirigente”. Gramsci (2000, p. 13-53) também de-

fine as duas categorias de intelectuais, o orgânico, proveniente da classe social 

que o gerou, tornando-se seu especialista, organizador e homogeneizador; e o 

tradicional que acredita estar “desvinculado” das classes sociais. São os nasci-

dos numa determinada classe, tornando-se casta, como por exemplo, os cléri-

gos. Hoje podemos citar os professores, entre outros.

A organicidade dos intelectuais pode ser medida pela maior ou menor 

conexão nas funções superestruturais e seus “aparelhos de hegemonia de esta-

do”. Os intelectuais exercem as funções de hegemonia e de governo político 

em nome da classe dominante, constituindo-se os porta-vozes dos interesses 

de classe. Os intelectuais têm a função de criar uma nova cultura, que não se 

reduz apenas à formação de uma vontade coletiva, capaz de adquirir o poder 

do Estado, mas também inclui a difusão de uma nova concepção de mundo e 

de comportamento. Nessa tarefa, torna-se fundamental o papel das instituições 

privadas da sociedade civil como a igreja, escola, sindicatos, jornais, família 

etc., como entidades portadoras de uma nova vontade e moral social.

De acordo com Manacorda (2008, p. 166), Gramsci enfoca a temática dos 

intelectuais no âmbito da divulgação ideológica, onde a escola exerce um pa-

pel central. Na sociedade moderna, estabelecem-se novas bases produtivas, au-

menta o entrelaçamento entre as dimensões teóricas e práticas, trazendo à tona 

a função do especialista, o técnico. Isso faz surgir ao lado da escola “desinteres-

sada”, “humanística”, de formação geral, as escolas de especialização técnicas. 

A primeira, tendo como objetivo uma formação geral ampla para intelectuais 

tradicionais das classes dominantes, e a outra puramente prática, destinada às 

classes menos favorecidas. Mas essa cadeia se rompe com a emergência da 

moderna indústria e caracteriza o surgimento de um novo tipo de intelectual, 
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diretamente produtivo, por exemplo, o técnico de fábrica. Esse novo perfil pro-

dutivo também exige uma nova escola cultural, também ligada ao fator produti-

vo. Essa “nova escola” está imbuída de um princípio educativo cultural novo, o 

que significa, em Gramsci, a diminuição da escola “desinteressada”, pela perda 

do seu valor formativo.

O estudo da escola em Gramsci (2000, p. 42-53) está unido organicamen-

te ao conjunto de seu pensamento. A escola é entendida como um “aparelho 

de hegemonia de estado” (AHE). Sua compreensão de escola está vinculada à 

construção de uma nova moral e uma nova cultura das classes menos favore-

cidas, de modo a assegurar a hegemonia sobre as demais classes e, consequen-

temente, na perspectiva da conquista da sua emancipação. Trata-se de romper 

com a subordinação intelectual e ideológica das classes menos favorecidas, que 

se tornavam aliadas da cultura dominante ao reproduzir sua ideologia.

Outra questão fundamental com relação à escola em Gramsci (2000, p. 

42-53) é a superação do “senso comum”. Para o autor, o senso comum é o pon-

to de partida sobre o qual devia ser elaborada uma nova concepção de mundo, 

uma vez que ele possuía um núcleo de bom senso, ou seja, um núcleo sadio 

do senso comum, algo unitário e coerente, merecendo ser desenvolvido e su-

perado. Logo, o “senso comum” permite a submissão à ideologia dominante e 

precisa ser superado. Este trabalho cabe aos “intelectuais orgânicos”, que são 

dirigentes e organizadores das massas, e contribuem na superação do senso 

comum.

A função social das universidades, no conjunto do pensamento de Grams-

ci (2000, p. 42-53), aponta no sentido de reforçar uma consciência homogênea 

e autônoma, educar os cérebros para pensar de modo claro, libertando-os de 

uma cosmovisão caótica, corroborada por uma cultura inorgânica, pretensiosa 

e confusa. Gramsci (2000, p. 49) afirma que “em um novo contexto de relações 
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entre vida e cultura, entre trabalho intelectual e trabalho industrial, as acade-

mias deverão se tornar a organização cultural (de sistematização, expansão e 

criação intelectual) dos elementos que, após a escola unitária, passarão para o 

trabalho profissional, bem como um terreno de encontro entre estes e os uni-

versitários”.

A crítica de Gramsci à universidade, segundo Manacorda (2008, p. 132-

136), está relacionada à necessidade da universidade diferenciar os modos e os 

instrumentos de difusão da cultura no trabalho educativo; não se limitando à 

simples enunciação teórica de princípios claros e de métodos, mas a um traba-

lho que articulasse teoria e prática. A reflexão de Gramsci, segundo Manacorda 

(2008, p. 132-136), procura apontar um sentido de unificação dos vários cen-

tros culturais, na busca de fixação de uma média do pensamento nacional como 

guia da atividade intelectual, de atividades ligadas à vida coletiva e ao “mundo 

do trabalho”. Neste aspecto, a universidade pública contribuíra, quanto à finali-

dade de Gramsci, qual seja, de impulso da cultura nacional e regional. No senti-

do de regionalizar a difusão da cultura através dos intelectuais da universidade 

pública, espaço de elevação da cultura, de superação do “senso comum” e de 

formação dos cidadãos capazes de uma compreensão das várias dimensões da 

sociedade, optou-se por investigar a “formação de intelectuais e a organização 

do trabalho pedagógico” (Cf. Villela, 2010-2012).

Prática dos intelectuais na educação do campo

Reelaborando as questões abordadas em diversos trabalhos, especial-

mente em Villela (2012), tais como as relações entre as novas tecnologias, a 

inteligência coletiva e a educação, desenvolvemos o projeto intitulado: “Blog 

de Aula - Mutirão de Sociologia”. O blog de aula foi criado em 2010, como 
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recurso didático e ferramenta no ensino de sociologia para formação dos alu-

nos do curso de pedagogia da Unesp de São José do Rio Preto – SP (doravante, 

SJRP-SP), e estendido, posteriormente, para escolas estaduais que manifes-

taram interesse em desenvolver tópicos da área de Ciências Humanas e suas 

Tecnologias. Este projeto utiliza a metodologia de blog, um website frequen-

temente atualizado, por meio do qual os conteúdos aparecem em ordem cro-

nológica inversa. Podem conter textos, imagens, áudios, vídeos e animações. 

Esta metodologia possibilita a disseminação do conhecimento produzido pela 

universidade na internet. A comunidade se relaciona através dos conteúdos pos-

sibilitando a transmissão de informação, fazendo da web um espaço de leitura, 

escrita, participação e reflexão. 

O blog Mutirão de Sociologia tem articulado diversas propostas de ex-

tensão já desenvolvidas no Departamento de Educação do Ibilce-Unesp, espe-

cialmente a intitulada “Cidade Educadora” (Cf. Gadotti et al., 2004), por meio 

do qual desenvolvemos a ideia da cidade como espaço de cultura educando, 

promovendo e desenvolvendo o protagonismo de todos. Com isso, podemos 

vislumbrar soluções para as demandas sociais e as ações de políticas públicas 

mais eficientes e eficazes, considerando que a região de Talhado, onde se loca-

liza a escola que manifestou interesse pelo blog na sala de aula, é considerada 

problemática, dentre as 14 regiões administrativas de SJRP-SP, com relação às 

famílias em “Situação de Risco Social” (conferir o documento SIVF-SEMAS-

-SJRP-SP, 2009). Famílias com “Situação de Risco Social” são aquelas que 

possuem privação de ordens diversas ou as necessidades básicas não atendidas. 

São “Situações de Risco Social” as baixas condições socioeconômicas como: 

a pobreza, a falta de saneamento básico, moradias precárias (favelas, cortiços, 
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viadutos e ambientes insalubres) e condições de subsistência (sem higiene, ali-

mentação ruim ou sem alimentação, educação).

Segundo o SIVF-SEMAS-SJRP-SP (2009), a maioria das famílias em 

situação de risco, está na área do distrito de Talhado, bairro Solo Sagrado e 

Vila Toninho. O resultado da pesquisa mostrou que das 137 mil famílias de 

SJRP-SP, 2.750 delas (o que corresponde a 2% do total) estão em situação de 

risco, ou seja, sem acesso à infraestrutura, com renda per capita inferior a meio 

salário-mínimo, uma situação de dificuldade extrema. Para melhor vislumbrar 

o cenário sobre o diagnóstico social da cidade, vale retratar todas as faixas 

identificadas. Assim, foram consideradas que outras 7 mil famílias (5,1% do 

total) estão em alta vulnerabilidade. Na faixa de média vulnerabilidade estão 

24.100 famílias (17,6%), seguidas dos 39.200 núcleos familiares em situação 

de baixa vulnerabilidade (28,6%). Com vulnerabilidade muito baixa, há 52.850 

famílias (38,6%) e, em situação de segurança, ou seja, com condições plenas de 

vida, há 11.100 famílias (8,1% do total) (Cf. Lima, 2009). Veja o Mapa da Ex-

clusão Social em SJRP-SP seguir. Encontram-se no mapa dados comparativos 

dessa cidade em relação à Presidente Prudente e Uberlândia, sobre os quais não 

vamos tratar neste artigo.
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Figura 1 - Mapa da Exclusão Social em SJRP-SP

Fonte: Lima (2009)

O projeto Blog de Aula Mutirão de Sociologia é desenvolvido em uma 

escola do Distrito de Talhado distante cerca de 15 quilômetros de SJRP-SP, a 

ele se tem acesso pela rodovia Transbrasiliana, a BR 153, e pela vicinal Alci-

des Augusto Ávila. Com cerca de 5,5 mil habitantes, segundo Arantes (2009, 

p. 243-244), Talhado figurou pela primeira vez como distrito de SJRP-SP em 

1944. Em 1948, a localidade possuía 2.683 habitantes. Em 1972, perdeu a con-

dição de distrito com a desativação do cartório de paz, voltando a ser um po-

voado. Hoje, a localidade está totalmente integrada por meio de transporte ur-
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bano a SJRP-SP. As ruas são asfaltadas, possui subprefeitura, posto policial e 

escolas.

Sob nossa perspectiva, a escola em que desenvolvemos o projeto em Ta-

lhado é uma área pertencente ao “mundo rural”. Que é o “mundo rural”? Para 

o IBGE, são os municípios do Brasil que definem o que são áreas urbanas ou 

rurais, de acordo com suas leis municipais e sempre avaliando como arrecadar 

mais Imposto Territorial Urbano (IPTU), principal fonte de receita das prefeitu-

ras. O IBGE considera a definição dos municípios, para fazer o Censo. Quando 

se considera apenas a população, pode-se dizer que este país é urbano. Desse 

ponto de vista, o distrito de Talhado é considerado uma região urbana do mu-

nicípio de SJRP-SP.

Entretanto, um olhar mais refinado vislumbra que as áreas não urbani-

zadas representam 99,75% do território nacional, de acordo com pesquisa da 

Embrapa. Nessas áreas, está o agronegócio e também a agricultura familiar, 

que é responsável por 75% dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. Este 

“mundo rural”, da qual a escola do distrito de Talhado faz parte devido a maio-

ria de seus alunos serem de pequenas propriedades rurais, é parte fundamental 

da riqueza, da diversidade e da identidade cultural do Brasil. Veja a seguir uma 

foto de satélite (Google Mapas) do Distrito de Talhado (marcado com a letra 

“A”). A cidade de São José do Rio Preto – SP está marcada com a letra “B”.
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Figura 2 - Distrito de Talhado “A” e SJRP – SP “B”

Fonte: Google Mapas (2011)

Consideramos a escola do distrito de Talhado como uma “Escola do Cam-

po”. As “Escolas do Campo” são aquelas localizadas nos perímetros e distri-

tos rurais dos municípios que atendem principalmente estudantes oriundos das 

pequenas propriedades rurais, entre outros. Em 2002, com a criação do Grupo 

Permanente de Trabalho de Educação do Campo (GPTEC) pelo MEC, definiu-

-se esse tipo de escola como a dos “Povos do Campo”: “pequenos agricultores, 

sem-terra, povos da floresta, pescadores, quilombolas, ribeirinhos, extrativis-

tas, assalariados rurais”.

É preciso que se construa uma proposta de educação dirigida especifi-

camente para a realidade das populações que vivem no campo. O conceito de 

“povos do campo” engloba uma diversidade de sujeitos e de processos produti-

vos e culturais formadores do movimento da “Educação do Campo”. De acordo 

com a LDB, artigo 1º: “a educação é o conjunto de processos formadores que 

passa pelo trabalho, pela família, pela escola, pelo movimento social. Toda 

educação escolar terá que vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social”. 
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Conforme aponta o documento “Elementos para um Plano Nacional de Educa-

ção do Campo” (Brasil, 2012), do SECAD/MEC, a partir dos anos 90, os povos 

organizados do campo conseguiram agendar, na esfera pública, a questão da 

educação do campo como sendo de interesse nacional ou, pelo menos, se fazem 

ouvir como sujeitos de direito e sensibilizar a Universidade Pública. 

O blog que levamos à escola de Talhado visa proporcionar, em última 

instância, elementos para serem desenvolvidas atividades educativas que aco-

lham essas características de escola em uma região que pode ser considerada 

rural. Um exemplo de atividade desenvolvida através do blog foi a recuperação 

de um filme rodado em Talhado em 1970 intitulado “João de Barro”, de Raf-

faele Rossi. O filme conta a estória de João de Barro, um rapaz ingênuo, cobi-

çado pelas meninas de uma pequena cidade do interior, Talhado. Para João, só 

existem as canções sertanejas que canta e seu trabalho na olaria. Porém, João é 

perseguido pelos rapazes, enciumados com o sucesso com a garota mais bonita 

da cidade. O filme tem como elenco atores como, Renata Gadú, Ivan Carlos, 

Zé do Paiol e Shirlei Stech. O cineasta e roteirista ítalo-brasileiro Raffaele Ros-

si, (Arsiero, Itália, 1938 - Embu Guaçu, São Paulo, 2007), foi um dos grandes 

diretores do gênero que ficou conhecido como “pornochanchada”. Chegou ao 

Brasil em 1954. Sua ligação com o cinema começou em 1963 com a venda de 

equipamentos. Depois de alguns curtas, e com certa vivência em outros filmes 

em que fez fotografia, edição e produção, por volta de 1971 aventurou-se na 

direção em “O Homem Lobo”, que escreveu e interpretou. Embora o erotismo 

predomine em sua filmografia, arriscou-se por outros gêneros, como o horror. O 

filme que trabalhamos na escola, entretanto, pode ser visto como “chanchada”.
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Figura 3 - Distrito de Talhado – SJRP – SP – Brasil

 

Fonte: Wikipédia (2011)

A atividade desenvolvida no blog permitiu acionar a “memória do lugar”. 

A ideia de “Memória do Lugar” foi desenvolvida por Hayden (1997). A autora 

mostra que se a memória social depende da narração para sua continuidade, 

a paisagem urbana também poderia contribuir através da “memória do lugar” 

que seria uma persistência estabilizadora do lugar como um reservatório de 

experiências que contribui tão poderosamente para a sua memorabilidade in-

trínseca. A autora defende que uma memória alerta e viva se conectaria com o 

lugar, encontrando nele traços que favorecem e se desenvolvem paralelamente 

às suas próprias atividades. Tal fato leva a autora a afirmar que a memória seria 

“naturalmente orientada em relação a lugares ou, pelo menos, suportada por 

lugares”.

A atividade despertou as memórias naqueles que compartilharam um 

passado em comum (antigos moradores de Talhado), enquanto, ao mesmo tem-

po, pode representar o passado também para os que estejam interessados em 
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conhecer com eles o presente (alunos da escola participante do projeto). A ideia 

de se trabalhar a “memória do lugar” aparece como uma ideia poderosa para 

preservar a memória do lugar, contando as muitas histórias do sertão paulista. 

Villela (2013). Veja, a seguir, uma imagem da atividade desenvolvida com o 

filme “João de Barro”.

Figura 4 - Atividade no Blog de Aula com o Filme “João de Barro” de Raffaele 
Rossi

Fonte: Villela (2010)

Conclusão

O projeto Blog de Aula - Mutirão de Sociologia teve por objetivo central 

promover a formação de professores especializados para atuarem nas “Escolas 

do Campo”. Essas escolas são definidas como aquelas que têm sua sede no 

espaço geográfico classificado pelo IBGE como rural e, mais amplamente, as 

que, mesmo tendo sua sede em áreas consideradas urbanas, por atenderem a 
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populações de municípios cuja produção social e cultural está majoritariamente 

vinculada ao campo, têm sua identidade definida nesta relação. 

Segundo Giroux (1997, p. 159), uma forma de repensar e reestruturar 

a natureza da atividade docente é encarar os professores como “intelectuais 

transformadores”. Para o autor, a categoria de intelectual é útil de diversas ma-

neiras: 1º) ela oferece uma base teórica para examinar-se a atividade docente 

como forma trabalho intelectual, em contraste com sua definição em termos 

puramente instrumentais ou técnicos; 2º) ela esclarece os tipos de condições 

ideológicas e práticas necessárias para que os professores funcionem como in-

telectuais. Em terceiro lugar, ela ajuda a esclarecer o papel que os professores 

desempenham na produção e legitimação de interesses políticos, econômicos e 

sociais variados através das pedagogias por eles endossadas e utilizadas. Para 

o autor, 

Encarar os professores como intelectuais também fornece uma vigorosa 
crítica teórica das ideologias tecnocráticas e instrumentos subjacentes à 
teoria educacional que separa a conceitualização, planejamento e organi-
zação curricular dos processos de implementação e execução. É impor-
tante enfatizar que os professores devem assumir responsabilidade ativa 
pelo levantamento de questões sérias acerca do que ensinam, como devem 
ensinar, e quais são as metas mais amplas pelas quais estão lutando. Isto 
significa que eles devem assumir um papel responsável na formação dos 
propósitos e condições de escolarização. (GIROUX, 1997, p. 160). 
 

O objetivo do projeto foi consolidar uma escola diferenciada e de qua-

lidade, protagonizada e gerida pelos próprios sujeitos, a partir da formação de 

professores especializados e do estabelecimento de um currículo diferenciado. 

Os alunos universitários participantes do projeto, ao longo do período de sua 

formação em Pedagogia, na UNESP de SJRP-SP, têm a oportunidade de rece-

ber uma formação específica, mantendo um diálogo constante com as “Escolas 

do Campo” e capacitando-se para desenvolver uma relação de ensino-aprendi-
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zagem em uma perspectiva diferenciada. Esses alunos participantes do projeto 

fazem estágio na escola ajudando na formação escolar básica das crianças e 

adolescentes, através de uma visão crítica da sociedade envolvente, procuran-

do contribuir com subsídios para que exerçam seus direitos de cidadania. Este 

trabalho de formação de professores visa formar educadores para trabalhar nas 

escolas rurais e aumentar o tempo de escolaridade das pessoas que vivem no 

campo.
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Introdução

 O presente artigo sintetiza uma experiência vivenciada na Licenciatura 

Interdisciplinar em Educação do Campo da Universidade Federal de Campina 

Grande, que durante a realização da Semana de Educação do Campo da UFCG-

2019, ofereceu aos discentes do curso, uma oficina pedagógica intitulada “A 
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Produção de Desenhos no Ensino das Ciências Humanas e Sociais (CHS) na 

Licenciatura em Educação do Campo”, enfocando as contribuições que o de-

senho favorece perante o processo de ensino – aprendizagem. Neste sentido, 

essa experiência tem por objetivo relatar as possibilidades e/ou estratégias di-

dáticas que a produção do desenho proporciona no ensino da área das Ciências 

Humanas e Sociais no âmbito da Licenciatura Interdisciplinar em Educação do 

Campo. 

No tocante ao itinerário metodológico, optou-se pela pesquisa qualitativa, 

que tem como meta trabalhar com dados relativos à realidade, que não podem 

ser quantificados, tais como: valores, comportamentos, atitudes, percepções, 

perspectivas, dentre outros. Entre as técnicas utilizadas na pesquisa qualitativa, 

destaca-se a análise de conteúdo por meio da Pesquisa-Ação, através da pro-

dução e análises dos desenhos produzidos no decorrer da oficina pedagógica.  

Diante da delimitação do tema em tela, e da natureza deste estudo, opta-

mos por apresentar esta temática em decorrência da precisão de suscitar prá-

ticas pedagógicas alternativas que possam contribuir incisivamente para uma 

formação crítica, dinâmica, plural, proativa, capaz de converter o ‘tradiciona-

lismo pedagógico’ em praxes que promovam uma aprendizagem contextuali-

zada recheada de significados na formação da área das Ciências Humanas e 

Sociais    na Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo.

 Desta forma, reafirma-se aqui que o desenho pode contribuir expressiva-

mente durante todo o processo de formação do licenciado em educação do cam-

po, pois estimula a criatividade, a liberdade de pensar e expressar sentimentos, 

ideias, situações vividas, dentre outros aspectos. Este pode ser uma ferramenta 

muito importante na rotina didática, sendo ele um excelente motivador para a 

construção da aprendizagem por área de conhecimento. 
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Área das ciências humanas e sociais na                                                 
licenciatura   em   educação   do   campo

A Licenciatura em Educação do Campo nasce em 1997 durante o encon-

tro Nacional de Educação na Reforma Agrária (ENERA), “como uma proposta 

de educar o camponês para que o mesmo, tenha melhores condições de vida e 

de trabalho, na perspectiva de mantê-lo no campo com dignidade, assim, deu 

início a uma nova forma de pensar e fazer educação no campo” (SILVA, 2011).

Nesse contexto, a Licenciatura em Educação do Campo surge da necessi-

dade de uma educação do campo, e no campo, com práticas educacionais con-

textualizadas que valorizem seu lugar e a identidade camponesa que, durante 

muito tempo vem sofrendo com as práticas educacionais voltadas apenas para 

a comunidade urbana. 

A Licenciatura em Educação do Campo tem início a partir dos movimen-

tos sociais. São eles: o Movimento Sem Terra (MST) e o Movimento Sindical 

Dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais (MSTTR) que lutam para a promo-

ção de políticas que possam garantir uma educação do campo que promova o 

trabalho do camponês, e que interaja com a vida do campo, com os saberes, e 

com as práticas, que fortaleça o espaço campesino como um lugar de identida-

de cultural. Desta forma, Menezês (2011) destaca que.

 A Licenciatura em Educação do campo tem por finalidade formar profis-
sionais para atuarem nas escolas do campo, tendo assim uma formação 
diferenciada das outras licenciaturas, pois o Curso de Licenciatura em Edu-
cação do Campo visa formar sujeitos para atuarem por Área de conheci-
mento e não por disciplinas isoladas, gerando assim uma maior amplitude 
na área de atuação dos profissionais da Licenciatura em Educação do Cam-
po (MENEZÊS, 2011, p. 11).

Segundo Molina (2015), o curso de Licenciatura em Educação do Cam-

po tem como alvo a escola de educação básica, com destaque na construção 
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da organização escolar e do trabalho pedagógico para os anos finais do ensino 

fundamental e ensino médio. Também possui como objetivo preparar futuros 

educadores para ir além da docência: operacionalização na gestão de processos 

educativos escolares e na gestão de processos educativos comunitários, tendo 

como formação uma das três áreas que abarcam a Licenciatura em Educação do 

Campo: Linguagens e códigos, Ciências Humanas e Sociais e Ciências Exatas 

da Natureza. 

No âmbito deste debate, surge o curso de Licenciatura Interdisciplinar em 

Educação do Campo, no Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido 

(CDSA), campus da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), en-

quanto resultado de um intenso processo de discussão entre movimentos sociais 

do campo, Ministério da Educação e Instituições de Ensino Superior Públicas, 

dentre estas a UFCG. Nesse contexto, foi apresentado em reunião ordinária do 

Comitê Paraibano de Educação do Campo, no dia 12 de novembro de 2008, a 

proposta inicial da LECAMPO1 da UFCG, momento muito importante para a 

elaboração do Projeto Pedagógico do referido curso.  

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC, 2011), seu objetivo  

é formar professoras(es) para a Educação Básica em consonância com a rea-

lidade social e cultural específica das populações que trabalham e vivem no e 

do campo, na diversidade de ações pedagógicas necessárias para concretizá-la 

como direito humano e como ferramenta do desenvolvimento social.

Por ser um curso diferenciado, a LECAMPO/UFCG favorece uma for-

mação onde os profissionais tornam-se capazes de exercer com autonomia e di-

namicidade a regência multidisciplinar em três áreas de conhecimento: Lingua-

gens e Códigos, Ciências Exatas e da Natureza e Ciências Humanas e Sociais.  

A formação por área de conhecimento da LECAMPO busca combater uma 

1 Licenciatura Interdisciplinar em Educação do Campo.
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visão positivista, fragmentada de conhecimento, adotando como estratégia para 

transformação do ambiente escolar e de formação de docentes para o campo a 

formação por área de conhecimento.

O termo “área” no ponto de vista elaborado por Caldart  e citado por 

SANTOS (2013) pode ser percebido de várias formas:

a) como um simples agrupamento multidisciplinar, visando estabelecer 
algum tipo de diálogo entre docentes de disciplinas diferentes. Isto está 
ancorado numa concepção neoliberal de educação, que não garante uma 
formação que permite às novas gerações de trabalhadores uma visão de 
totalidade acerca da realidade e da elaboração do conhecimento. b) um 
segundo entendimento, que se contrapõe ao primeiro, é o de tratar as áreas 
conforme a perspectiva histórico-crítica. Por esta abordagem, não se con-
sidera “ a transformação no âmbito da forma escolar, mas sim da sala de 
aula, ou seja, na revisão ou reafirmação dos conteúdos (pela compreensão 
que a escola atual trabalha efetivamente pouco com conteúdos)”. Assim, os 
métodos de ensino é que devem ser transformados para que a escola cum-
pra sua principal função: a socialização do conhecimento à classe traba-
lhadora. A mencionada autora afirma, corretamente, que a discussão sobre 
“área” não costuma ser referência curricular para quem defende a perspec-
tiva histórico-crítica de formação humana. c) uma terceira possibilidade 
de trabalho com as áreas, a qual deve ser assumida pela Licenciatura em 
Educação do Campo, dá-se a partir da crítica à primeira perspectiva e da 
incorporação de reflexões importantes elaboradas pela segunda abordagem 
listada. Portanto, seria uma proposição de síntese que supera as duas pri-
meiras abordagens. Por esta perspectiva, o currículo por área na formação 
do professor do campo deve orientar a transformação da escola entendendo 
que a forma escolar educa e não apenas transpõe seus conteúdos de ensino. 
”Transformar a escola é, de acordo com essa visão, reconfigura a forma es-
colar para poder restabelecer sua ligação com a vida, tomando-a (enquanto 
atividade humana criativa que tem por base o trabalho) como princípio 
educativo e vinculando os conteúdos escolares com os conteúdos da vida, 
que é também luta por ela e implica contradições a serem examinadas pelos 
estudos organizados pela escola.(CLADART, 2000 apud. SANTOS, 2013, 
pg.102-103)  

Ou seja, essas várias formas de idealizar a formação por área destina-se à 

busca pelo conhecimento de todo e não apenas das partes. Essa é uma demanda 

típica do século XX e XXI.
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Umas das Áreas que é oferecida como habilitação  na Licenciatura em 

Educação do Campo é a Área de Ciências Humanas e Sociais. Área  que habi-

lita o discente para atuar como professor que abrange as seguintes disciplinas: 

História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Segundo a Lei e o parecer 853/1971:

As Ciências Humanas e Sociais é uma área de estudos que tem por objeti-
vo a integração espaço-temporal do educando, servindo-se para tanto dos 
conhecimentos e conceitos da História e Geografia como base e das outras 
ciências humanas - Antropologia, Filosofia, Sociologia, Política, Economia 
- como instrumentos necessários para a compreensão da História e para 
o ajustamento ao meio social a que pertence o educando. (PENTEADO, 
2008 pg.25)

Ou seja é importante sempre entendermos que o ensino de História, Geo-

grafia, Filosofia e Sociologia, não deve ser um ensino engessado onde o edu-

cando torna-se um mero reprodutor, mas é necessário mostrar aos educando 

a importância destas disciplinas, e mostrar também que a área das Ciências 

Humanas e Sociais é libertadora e de uma forma prática  em que provocará no 

aluno uma inquietação e uma grande curiosidade, fazendo assim que o conhe-

cimento seja construído e não apenas repassado. Concordamos com Penteado 

(2008, pg. 22)  quando a mesma afirma que: 

As ciências Humanas e Sociais compreendem uma área do conhecimento 
humano alimentada pelo saber produzido por várias ciências - Sociologia, 
Antropologia, História, Geografia, Economia e Política, entre outras. Todas 
têm como objeto de estudo o homem em suas relações: entre si, com o meio 
natural em que vive, com os recursos já criados por outros homens através 
dos tempos. Cada uma delas, por sua vez, especializa-se em determinados 
aspectos desse seu objeto de conhecimento, que é muito amplo (PENTEA-
DO, 2008, pg.22)

Percebemos aí a amplitude que existe na área das Ciências Humanas e 

Sociais. Pois cada disciplina apresenta sua particularidade e individualidade, 

mas todas estão sempre interligadas com o objeto de estudo da área. Penteado 

ressalta que é: 
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(...) é necessário examinar a contribuição das ciências humanas na forma-
ção inicial do aluno do Ensino Fundamental, a partir da perspectiva que 
aqui se propõe, a fim de oferecer uma contribuição real a essa de ensino, e 
não apenas uma alternativa a mais para confundir este já tão emaranhado 
campo de trabalho (PENTEADO, 2008, p.27)

A área das Ciências Humanas e Sociais contribui muito para a construção 

do conhecimento.  Segundo Penteado (2008) ela nos mostra pontos estruturan-

tes para a construção de um sujeito crítico a:

(...) perceber a sociedade em que vive como uma construção humana, que 
se reconstrói constantemente ao longo das gerações, o que não envolve 
necessariamente avanços ou melhorias: essa reconstrução pode ser repro-
dutora ou transformadora, realizando-se em um fluxo constante, dotado de 
historicidade, que orienta os processos aí desenvolvidos (...) perceber-se a 
si próprio como um agente social que fatalmente intervém na sociedade, 
seja compactuando com ela, seja transformando-a (...) perceber o ,sentido 
dos processos que orientam o constante fluxo social, bem como o sentido 
de sua intervenção nesse processo. (PENTEADO, 2008  pg.27)

Para tanto é necessário entender que a área das Ciências Humanas e So-

ciais tem que seguir esses pontos acima citados, pois, essa área tem o intuito de 

formar um cidadão capaz de se posicionar diante de qualquer situação que lhe 

for imposta em todos os momentos da vida, sendo   necessário entender que o 

ser humano é o construtor e criador, ou seja, é capaz de produzir seu próprio 

conhecimento a partir de seu contexto e do tema que está sendo proposto (RO-

DRIGUES, 2010)

 No âmbito da Licenciatura em Educação do Campo, a habilitação nessa 

área de conhecimento  de acordo com  Santos (2013) deve ao estudar e pesqui-

sar:

Analisar o processo epistemológico das ciências humanas e sociais, com 
destaque para a História, Geografia e Sociologia. Compreender os princi-
pais métodos e instrumentais utilizados no desenvolvimento de pesquisas 
na área de Ciências Humanas e Sociais. Analisar a formatação, os limites 
e as possibilidades da área de Ciências humanas e sociais nos currículos 
de ensino médio. Iniciar um processo de construção de referenciais para a 
pesquisa e o trabalho por área de conhecimento.” (SANTOS, 2013 pg.112) 
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De acordo com Santos (2013) na área de Ciências Humanas e Sociais 

deve ser adotado o materialismo histórico-dialético o método de análise para 

estabelecer um patamar comum de interpretação das Ciências Humanas e So-

ciais, antecedendo os seguintes conceitos: Espaço, escala, território, região, 

processo histórico-geográfico, temporalidade, modo de produção, totalidade, 

contradição, poder (relações de), ideologia, sociedade/classes sociais, forças 

produtivas, trabalho, hegemonia e cultura.

Por isso concordamos com Penteado (2008) quando a mesma afirma que 

todos esses conceitos têm por objeto de estudo o homem em suas relações: en-

tre si, com o meio natural em que está inserido, com os recursos já criados por 

outros homens através dos tempos. 

Caminhos metodológicos

Nessa pesquisa utilizamos os pressupostos da pesquisa qualitativa. De 

acordo com Lakatos e Marconi (2009), a pesquisa qualitativa se preocupa com 

um nível de realidade que trabalha com o universo de significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 

profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser redu-

zidos à operacionalização de variáveis. Nesse contexto, a pesquisa foi desenvol-

vida através de uma revisão bibliográfica e do relato da Pesquisa-Participante.

Na revisão bibliográfica utilizamos os seguintes autores: Gil (2012); 

Araújo e Silva (2011); Caldart (2010); Silva (2011); Ghedin (2011); Lakatos e 

Marconi (2009); Menezês (2011); Molina (2015); Penteado (2011); Santomé 

(1998), Santos (2013); Santos (2006) e Fontana e Paviani (2009).

A Pesquisa-Participante orientou e conduziu toda a experiência em desta-

que. Neste sentido, Gil (2012), evidenciam que a Pesquisa-Participante é aquela 
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que, além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-la. 

O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da 

situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo em que realiza um diagnóstico 

e a análise de uma determinada situação, a Pesquisa-Participante propõe ao 

conjunto de sujeitos envolvidos mudança que levem a um aprimoramento das 

práticas analisadas.

Nesse contexto a Pesquisa Participante foi realizada no desenvolvimento 

de uma oficina pedagógica intitulada “A produção de desenhos no Ensino das 

Ciências Humanas e Sociais (CHS) na Licenciatura em Educação do Campo” 

e percorreu o seguinte itinerário:

No primeiro momento procedeu-se uma debate teórico acerca  das Ciên-

cias que formam a área das Ciências Humanas e Sociais no âmbito da Licencia-

tura em Educação do Campo, como também, a importância do desenho  como 

recurso pedagógico articulador dos conhecimentos teóricos/metodológicos/pe-

dagógicos na área das Ciências Humanas e Sociais através de uma mediação 

dialógica entre o professor ministrante da oficina e alunos da Licenciatura em 

Educação do Campo.

No segundo momento o professor mediador dividiu-se a turma em grupos 

de 03 alunos (as), distribuiu livros didáticos de Geografia, História, Sociologia 

e Filosofia e solicitou-se que estes produzissem desenhos que ilustrassem te-

mas/conteúdos previamente selecionados pelo professor que conduziu a oficina 

como ilustram as fotos abaixo: 
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No terceiro momento, determinou-se que as equipes socializassem suas 

produções com a turma, concomitantemente realizassem na apresentação de 

cada desenho as conexões existentes entre os conhecimentos geográficos, his-

tóricos, sociológicos e filosóficos. Após tal feito, concluiu-se a atividade e ob-

servou-se que o desenho oportuniza o desenvolvimento de variadas iniciativas 

pedagógicas que contribuem proativamente para que a aprendizagem ocorra 

com dinamicidade e significado, prática ainda muito incipiente na rotina di-

dática da maioria das instituições de ensino da educação básica em relação ao 

ensino das Ciências Humanas e Sociais.  

Resultados E Discussão: a oficina de desenhos 
como estratégia pedagógica na formação por área 
de conhecimento das ciências humanas e sociais 
na educação do campo

 A oficina pedagógica se caracteriza como uma das ferramentas mais im-

portantes na consolidação do processo de ensino-aprendizagem, articulando os 

conhecimentos teóricos com atividades práticas com vistas ao melhor desen-

volvimento da construção do conhecimento por parte dos educandos.
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 Como um instrumento extremamente importante que vem ao auxilio do 

trabalho pedagógico desenvolvido pelo docente, para Fontana e Paviani (2009, 

p.78) a oficina pedagógica possui duas finalidades principais: “(a) articulação 

de conceitos, pressupostos e noções com ações concretas, vivenciadas pelo par-

ticipante ou aprendiz; e (b) vivência e execução de tarefas em equipe, isto é, 

apropriação ou construção coletiva de saberes”. Atividades que promovam a 

real interação entre teoria e prática e a execução das mesmas através do tra-

balho coletivo, em equipe, são fundamentos primordiais para a execução de 

oficinas pedagógicas eficientes.

 A oficina pedagógica ainda conta com características bem diferentes das 

demais atividades pedagógicas como vai dizer Fontana e Paviani (2009) que:

A oficina, como qualquer ação pedagógica, pressupõe planejamento, mas 
é na execução que ela assume características diferenciadas das abordagens 
centradas no professor e no conhecimento racional apenas. O planejamento 
prévio caracteriza-se por ser flexível, ajustando-se às situações-problema 
apresentadas pelos participantes, a partir de seus contextos reais de traba-
lho (FONTANA; PAVIANI, 2009, p.79)

 Um bom planejamento é extremamente importante para realizar uma boa 

oficina, como todo trabalho pedagógico. Todavia, este planejamento precisa se 

ajustar aos momentos de desenvolvimento das ações realizadas pelos sujeitos 

envolvidos, para que o resultado planejado pelo professor possa ser alcançado 

de maneira satisfatória.

 A oficina pedagógica se apresenta como uma ferramenta muito interes-

sante que o professor possui a sua disposição para trabalhar de uma maneira 

mais concreta os saberes necessários para a formação de seus discentes. Com 

ponderação, deve ser explorada de modo mais intensa nos ambientes escolares, 

já que pode nos oferecer um meio muito rico para a exploração de conteúdos 

didáticos, e assim melhorar significativamente o processo de ensino aprendiza-

gem.



62

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

Santos (2006) destaca que “quando lidamos com desenhos, estamos li-

dando com o aspecto visual do pensamento e da memória dos educandos”. 

Desta forma, foi solicitado na oficina que os grupos produzissem desenhos vol-

tados para o Ensino das Ciências Humanas e Sociais (CHS), nestes deveriam 

aparecer elementos e/ou representações que façam menção a Geografia, a His-

tória, a Sociologia, a Filosofia e suas conexões.

Nas referidas representações, identificamos que a figura 01, procurou 

problematizar o tema ‘População Brasileira’, a partir de uma leitura geográfica, 

onde abordou-se nuances como: migração, densidade geográfica, natalidade-

-mortalidade e êxodo rural. Diante do elucidado, identificou-se inúmeras pos-

sibilidades de explorar o desenho em sala de aula enquanto ferramenta didática 

basilar para que o processo ensino-aprendizagem aconteça pragmaticamente e/

ou significativamente. 

Figura 1- Representação do conteúdo “População brasileira” 

Fonte: Arquivo pessoal   
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A figura 2 exibiu o temário ‘Feudalismo’, esta foi explicada por intermé-

dio de conhecimentos históricos e evidenciou as relações que processavam-se 

entre os senhores feudais e seus servos, as formas de produção do referido 

período e a disposição do feudo. A parir desta, discutiu-se o quão os desenhos 

podem contribuir para que os alunos entendam os conteúdos programáticos e 

consolidem novos conhecimentos.   

Figura 2 - Representação da temática “Feudalismo” 

Fonte: Arquivo pessoal

 A figura 3, que possuía como temática “Religiões: experiência do sagra-

do”, buscava representar os sinais do sagrado, no que se refere a religiosidade. 

Chauí (2000) destaca que o sagrado é a experiência de uma força sobrenatural 

que exerce poder sobre determinado ser. O que foi evidenciado através da rela-

ção entre o Bem X Mal, um código para nortear as ações dos sujeitos, objetos 

que possuam significações para a religião etc. Todas essas questões foram abor-

dadas no debate coletivo sobre o desenho.
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Figura 3 – Representação da temática: “Religiões: experiência do sagrado”

Fonte: Arquivo pessoal

 Na figura 4 evidencia-se a luta dos povos sem terra. Desde agriculto-

res que sempre trabalharam em terras alugadas, ou que sempre trabalharam 

no campo, mas, nunca tiveram posse da mesma. O desenho também nos traz 

uma análise sociológica sobre a posse de terras no Brasil, sobretudo de grandes 

fazendas de políticos, como está exposto no desenho abaixo o nome de uma 

tradicional família no campo da política da Paraíba que possuem terras, fazen-

das e acabam acumulando inúmeras propriedades através da politicagem. Tudo 

isso para se auto beneficiarem. O desenho ainda indica a representação de um 

assentamento do Movimento Sem Terra (MST) como forma de resistência pela 

posse da terra e como expressão de luta e resistência pela reforma agrária no 

Brasil.
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Figura 4 – Representação do Tema: “Ocupar Resistir, produzir, a questão da 
terra no Brasil”.

Fonte: Arquivo pessoal

Podemos perceber a partir do mesmo desenho, a representação do campo 

como um lugar de desenvolvimento: com um hospital, uma escola e até pré-

dios, o que nos leva a uma reflexão sobre as formas que nos são apresentadas 

o campo. O desenho representa a luta das classes sociais em relação à posse de 

terra. Uma análise sobre a divisão de terra no Brasil, onde o processo de posse 

ficou concentrado apenas nas mãos dos grandes fazendeiros, dando continuida-

de ao processo de desigualdade social na divisão territorial brasileira.

De uma forma geral, ao analisar os desenhos produzidos pelos grupo, fi-

cou evidente  o processo de interdisciplinaridade, entre as disciplinas, Geogra-

fia, História, Sociologia e Filosofia. Disciplinas que formam a área das Ciên-

cias Humanas e Sociais da  Licenciatura em Educação do Campo. Através dos 

desenhos foi construído um conhecimento total, sem fronteiras sólidas entre as 

disciplinas como destaca (SANTOMÉ, 1998, p.70). 
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A partir da leitura interdisciplinar dos desenhos, diferentemente da vi-

são disciplinar de conteúdo, podemos observar as relações existentes entre os 

diferentes conhecimentos geográficos, históricos, sociológicos e filosóficos e 

entender que a realidade não se explica de forma fragmentada, mas sim, de for-

ma integrada, onde todos os temas/conteúdos integralizados entre si constituem 

nossa realidade.

Assim, ao pensar a oficina de forma interdisciplinar, tentamos articular os 

fragmentos, minimizando o isolamento nas especificações das disciplinas que 

formam a área em tela e dando novo rumo a área, adotando a colaboração e o 

diálogo das várias disciplinas para o estudos de determinados temas que orien-

tam o percurso formativo da educação do campo, respeitando a especificidade 

de cada ciência, isto é, a fragmentação necessária no diálogo inteligente com o 

mundo e cuja gênese encontra-se na história do desenvolvimento do conheci-

mento. 

Considerações 

Os desenhos produzidos durante a oficina, utilizado como recurso me-

todológico, buscou objetivar a interação das temáticas que compõe a área das 

Ciências Humanas e Sociais da Licenciatura em Educação do Campo. Por meio 

deste, foi possível realizar análises da realidade sob diferentes óticas: uma aná-

lise sociológica, histórica, filosófica e geográfica dos temas.

A partir da leitura de cada tema exposto em sala de aula, o discente da 

licenciatura em educação do campo construirá uma nova leitura do mundo, 

pois, ele não verá o conhecimento de uma maneira compartimentada, mas sim 

interdisciplinarizada. O desenho, como estratégia didática, na perspectiva do 

estudo por área de conhecimento, nos mostra como os conteúdos/temas traba-
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lhados na Licenciatura em Educação do Campo, especificamente na área das 

Ciências Humanas e Sociais não se apresentam de forma isolada, fragmentada, 

mas sim, através de uma ótica que compreende que o conhecimento deve ser 

visto e entendido de uma maneira holística, totalizante. 

 Podemos concluir que trabalhar com desenhos como estratégia didático-

-pedagógica, na perspectiva de área de conhecimento, é exercer a consciência 

crítica dos estudantes através do seu imaginário, realizando-se uma leitura mais 

ampla dos conhecimentos que são trabalhados na sala de aula, maximizando 

assim, a qualidade do processo de ensino aprendizagem de uma forma coletiva 

e dialógica, como mostra a fotografia registrada ao final da oficina.
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CAPÍTULO 4 

FORMAÇÃO CONTINUADA 
REMOTA: (RE) PENSANDO 
A DOCÊNCIA NAS ESCOLAS 

DO CAMPO

Maria Cristina Rigão Iop

Sara Medeiros Badke

Angela Maria Rossi

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-4

Introdução 

A Rede Municipal de Ensino de Santa Maria (RMESM) possui dez 

escolas situadas no campo, nelas são oferecidas educação infantil, anos iniciais, 

anos finais e educação de jovens e adultos (EJA). Para atender a demanda dos 

estudantes destas escolas, são aproximadamente 73 professores de educação 

infantil e anos iniciais e 62 professores de anos finais e EJA, além das equipes 

diretivas das escolas. Pensando nos docentes, a Secretaria de Município de 

Educação (SMEd) proporciona uma formação continuada anual, denominada de 

Programa Municipal de Letramento e Alfabetização Campo (PROMLA Campo) 
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destinada aos docentes de educação infantil e anos iniciais e Entrelaçando 

Saberes Campo, destinado aos docentes de anos finais.

No ano de 2020, a organização das ações para a formação continuada 

dos docentes destas escolas, devido a pandemia causada pelo coronavírus, 

foi totalmente remodelada. Atividades como palestras, oficinas e qualquer 

tipo de encontro presencial foram substituídos por diversas ações virtuais. 

Assim a RMESM cria espaços virtuais onde passamos a discutir como seriam 

organizadas nossas ações neste novo modo de fazer docente.

Um dos espaços virtuais criados para essas interações foram as ‘salas 

virtuais’ no moodle, paralelo a isso foram organizados grupos no WhatsApp 

para assuntos mais breves. Com alcance mais amplo e para dar suporte e 

potencializar as temáticas e discussões que surgiam no decorrer do ano, também 

foram proporcionadas inúmeras webconferências.

Nosso objetivo com esse artigo é refletir sobre a teoria e a prática 

desencadeadas por este percurso formativo em seus diversos espaços, 

considerando as novas aprendizagens que todo esse processo de fazer de 

forma diferente causou em cada um dos docentes. Usaremos uma metodologia 

descritiva para que embasadas em referências bibliográficas, possamos 

descrever com aprofundamento o percurso formativo desenvolvido neste ano.

Consideramos que a formação continuada de professores é um exercício 

de reflexão crítica sobre a prática docente, por isso a necessidade de estar em 

permanente atualização. Precisamos integrar e articular os diferentes processos 

que envolvem a formação, para Maria Cândida Moraes (2007, p.32), “formação 

implica uma história de transformações recorrentes, onde todo e qualquer ato 

docente tem consequência naquilo em que nos tornamos, tanto como docente 

ou como pessoa comum (autoformação)”.
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Referencial teórico

Educação do campo

Os primeiros movimentos por uma educação do campo são frutos da luta 

dos Movimentos Sociais, muitas legislações foram criadas e conquistadas na 

caminhada da legitimação das escolas do campo e passo a passo surgem as 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas escolas do campo (2002) 

e, na sequência, são estabelecidas as diretrizes complementares, as normas e 

os princípios para o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento da 

Educação Básica do Campo (2008). Para atender as demandas especificadas 

nestas legislações, surgem cursos de formação inicial e continuada pensados 

para os educadores das escolas do campo.

A Resolução CNE/CEB 1 considera em seu artigo segundo, parágrafo 

único, que:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes pró-
prios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de 
ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em 
defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à 
qualidade social da vida coletiva no país. (BRASIL, 2002, p.1). 

A partir dessa identidade da escola do campo, surgem movimentos de 

formação que precisam dar conta de atender às especificidades no campo, que 

valorizem os aspectos culturais dos sujeitos da terra. Nesse sentido, Caldart 

(2000) esclarece que:
 
A escola do campo não é um tipo diferente de escola, mas sim, é uma esco-
la reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos 
sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjun-
to da sociedade, com suas lutas, seu trabalho, seus saberes, sua cultura, seu 
jeito (CALDART, 2000, p.66).
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Consideramos que é imprescindível que os educadores do campo façam 

parte deste chão, e pensem a educação a partir do lugar onde seu público está 

inserido. Para tanto, se faz necessário, parafraseando Fernandes (2002), que não 

façam seus educandos pensar o mundo a partir de um lugar onde não vivem, 

pois, o “[..] o nosso pensamento é defender o direito que uma população tem 

de pensar o mundo a partir do lugar onde se vive, ou seja, da terra em que se 

pisa, melhor ainda: desde sua realidade” (FERNANDES, 2002, p.67). Assim, 

é necessário que estes educadores estejam preparados para essa realidade e 

não percebam a educação do campo a partir do lócus de observação do espaço 

urbano.

Dessa maneira, a formação continuada de professores para atuação nas 

escolas do campo deve ser diferenciada, estando engajada com a realidade em 

que vivenciam, do espaço em que se inserem, valorizando os saberes tradicionais 

da terra e dos trabalhadores do campo. Por isso, cada vez mais, propõe-se 

pensar e repensar as práticas e as metodologias da docência e propor dentro 

de uma formação elementos que agreguem e façam a diferença no dia-a-dia de 

cada educador. A formação continuada do educador deve propor diálogos que 

ampliem as oportunidades para que os entrelaces do fazer pedagógico possam vir 

a ser compartilhados. Para Freire (2011), não há docência comprometida com a 

formação do humano sem reflexão sobre a ação, “[..]é pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 

2011, p.40). É nesse viés que entendemos a formação da rede municipal de 

Santa Maria.

Formação continuada docente

O processo de formação continuada, do nosso ponto de vista, deve des-

tacar a articulação entre a teoria e a prática. Para Marcelo o desenvolvimento 

profissional docente consiste em
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… um processo individual e colectivo que se deve concretizar no local 
de trabalho do docente: a escola; e que contribui para o desenvolvimen-
to das suas competências profissionais, através de experiências de índole 
diferente, tanto formais como informais. O conceito de desenvolvimento 
profissional tem vindo a modificarse durante a última década, sendo essa 
mudança motivada pela evolução da compreensão de como se produzem os 
processos de aprender a ensinar. Nos últimos tempos, temse vindo a consi-
derar o desenvolvimento profissional como um processo a longo prazo, no 
qual se integram diferentes tipos de oportunidades e experiências, planifi-
cadas sistematicamente para promover o crescimento e desenvolvimento 
do docente. (MARCELO, 2009, p. 7)

A formação docente não deve ser considerada de forma homogênea, 

ela deve atentar para as peculiaridades dos diferentes tipos de professores 

envolvidos, bem como para as necessidades mais prementes. Os processos 

naturais de diferenciação que ocorrem na prática de cada profissional docente 

os fazem aprender de forma diferente, assim como os jovens e as crianças. 

Portanto, é incoerente oferecer uma formação totalmente homogênea. Os 

processos formativos devem proporcionar possibilidades para formar um 

profissional autônomo e competente a partir das suas experiências na prática 

docente.

Nenhum profissional é e se mantém competente, sem pesquisar, sem su-
perar as fronteiras e desafios ao apreender cooperativo, sem promover as 
condições e possibilidades para o acesso, uso e desenvolvimento das tecno-
logias, sem produzir saberes científicos e educacionais para a realidade em 
que se encontram. (PEREIRA; CONTE; DIAS, 2017, p.143).

No contexto em que a educação se encontra no ano de 2020, fomos, 

mais do que nunca, desafiados a superar as dificuldades e as fronteiras. Nos 

fortalecemos como grupos e aprendemos uns com os outros. Amparadas nas 

ideias de Masschelein e Simons (2017, p.160) entendemos que “não só existem 

muitas coisas que se aprende – melhor e mais rápido – fora da escola, como 

hoje a aprendizagem se tornou algo que podemos e devemos fazer em todos os 

lugares”. Sendo assim, pensamos em estratégias para alcançar todos os docentes, 
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aproveitando as possibilidades que as tecnologias nos oferecem. Passamos por 

inovações quando surgiu a Web 1.0, com o surgimento dos sites, chats e e-mail, 

com a Web 2.0 surgiram as atividades interativas, expor-se, trocar, compartilhar. 

A terceira geração da internet, Web 3.0, traz conteúdos online organizados de 

forma semântica, personalizados para cada internauta, com sites inteligentes 

baseados nas pesquisas e nos comportamentos de cada usuário.

A internet é um cérebro digital global que, graças às plataformas de redes 

sociais – Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.–, constituem 

o mais recente estouro do universo digital, transmitindo publicamente as 

relações, interesses, intenções, gostos, desejos e afetos dos usuários. Por 

isso, precisamos nos valer destas possibilidades que já eram apontadas por 

Masschelein e Simons em 2017, e que apenas agora, porque fomos forçados ao 

distanciamento social físico, colocamos efetivamente em prática.
 
De fato, na era digital, a escola concebida como um lugar de aprendiza-
gem, onde a aprendizagem é sujeita ao espaço e ao tempo, na verdade, 
não é mais necessário. O foco na aprendizagem, portanto, leva um foco 
em ambientes de aprendizagem e a uma abordagem para a tecnologia da 
informação e comunicação como tecnologia que ajuda a estabelecer que o 
tempo de aprendizagem produtivo alcance a eficácia e a eficiência máxima. 
(MASSCHELEIN E SIMONS, 2017, p. 160).

Considerando que o foco passa a ser o ensino remoto, tanto para a formação 

do docente, como para o educando, propomos em nossa formação atividades 

em um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Este AVA possibilita a 

troca de informações sem a necessidade de que todos estejam conectados ao 

mesmo momento. Trata-se, portanto, de uma atividade assíncrona a qual cada 

participante acessa no momento que desejar.

O Ambiente virtual escolhido para ser usado em nosso programa de 

formação docente foi o Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
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Environmet1), que é conhecido por ser o mais usado no mundo para dar suporte 

à aprendizagem a distância. Foi desenvolvido como um software livre e pode 

ser adaptado para as necessidades específicas de quem deseja utilizá-lo, sejam 

universidades, institutos/colégios de ensino técnico, ou escolas de educação 

básica. É um ambiente interativo, agradável e intuitivo. Assim passamos a nos 

encontrar a partir da tela dos nossos computadores, celulares ou tablets.

As telas – assim como um quadro-negro também pode – têm uma enorme 
capacidade de atrair a atenção, a concentração exata, e de reunir as pessoas 
em torno de algo, mas o desfio é explorar como elas ajudam a criar uma 
presença (comum) e possibilitam o estudo e a prática. Há uma abundância 
de novos métodos de trabalho para planejar e testar este aspecto. (MASS-
CHELEIN E SIMONS, 2017, p. 165).

Acreditando na possibilidade destes novos métodos e também no fato 

de que o estudo e a prática é que nos levam a evolução realizamos este estudo 

descritivo para registrarmos não só o processo formativo, mas principalmente 

as nossas aprendizagens.

Percepções do processo de formação

O Programa de Letramento e Alfabetização - PROMLA - Campo e 

Entrelaçando Saberes Campo tem como objetivo “potencializar e modernizar 

os processos pedagógicos e metodológicos voltados às especificidades do 

campo, fomentando a socialização dos saberes e fazeres, a fim de impulsionar 

para refazeres que considerem o contexto rural como fonte de ensino e 

aprendizagem.” (CONEXÃO DE SABERES, 2020). Em frente a pandemia 

do coronavírus, o processo formativo de 2020 teve que passar por diversas 

adaptações, tendo em vista o planejamento inicial do programa e as demandas 

apresentadas pelo contexto vivenciado.

1  Ambiente de Aprendizado Modular Orientado ao Objeto.
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Entre as mudanças, surgiu o desafio de explorar as novas tecnologias 

como meio de interação entre o grupo de professores articuladores2 e o grupo de 

professores que participam da formação. Primeiramente, utilizamos a ferramenta 

Zoom para a realização dos encontros semanais do grupo de professores 

articuladores, a fim de dialogar e planejar os encontros e atividades propostas 

na formação continuada. Após, estes encontros passaram a ser realizados pela 

plataforma google meet, onde permaneceram até o final do ano. 

Considerando todas as perspectivas mencionadas anteriormente foram 

organizadas quatro turmas de formação para atender as especificidades dos 

docentes das escolas do campo, que estão distribuídos conforme mostra a tabela 

1.

Tabela 1 - Distribuição das turmas de formação docente

Turma Público alvo Participantes

Programa Municipal 
de Letramento 

e Alfabetização PROMLA 
- Campo 1

Professores de escolas do campo de 
2º ao 5º ano do ensino fundamental. 37

Programa Municipal 
de Letramento e 

Alfabetização – PROMLA 
- Campo 2

Professores de escolas do campo 
de educação infantil e 1º ano

 do ensino fundamental.
36

Entrelaçando Saberes 
Campo – Linguagem

Professores de escolas do campo
 que atuam nos anos finais, 

nas disciplinas de arte, português, 
inglês, educação física.

33

2  Professores articuladores: Professores da rede municipal de ensino que são mediadores do pro-
cesso de formação junto as turmas. Cada turma tem em média 35 professores e um articulador, que 
estabelece a ligação entre o grupo e a coordenação do programa de formação, apresentando suas 
demandas. 
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Entrelaçando Saberes 
Campo – Humanas, 
da Natureza e Exatas

Professores de escolas do campo
que atuam nos anos finais, 
nas disciplinas de ciências, 

história, geografia, matemática, 
ensino religioso.

29

Fonte: Tabela organizada pelas autoras

Como especificado na tabela acima, as turmas PROMLA Campo 1 e 2 

destinam-se a atender aos docentes dos anos iniciais, enquanto as turmas do 

Entrelaçando Saberes Campo atendem aos docentes dos anos finais. Cada turma 

conta com a presença de um articulador, que mobiliza e interage com o grupo 

de formação continuada via os grupos de WhatsApp, plataforma moodle, nos 

encontros via google meet e durante as conferências via o canal do YouTube.

A formação continuada passou por dois momentos no ano de 2020. No 

primeiro, os encontros eram semanais e buscavam a valorização do atendimento 

às necessidades observadas no grupo de professores. Foram tratados temas 

sobre a saúde emocional, como a webconferência “Sobre afetos e emoções 

nas novas relações escolares” da Profª Drª Marcele Pereira da Rosa, bem 

como, a abordagem de temas que trariam suporte às práticas pedagógicas no 

trabalho remoto como: as contribuições da neurociência na prática pedagógica; 

Reflexões: currículo emergencial em tempos de pandemia; Planejamento 

colaborativo; Alfabetização e Currículo: desafios em tempos de ensino remoto; 

Compromisso com o aprender: desafios do ensino remoto; Os desafios docentes 

em tempos de pandemia; Planejamento Compartilhado. 

Com o início do ensino remoto, adaptamos a carga horária da formação 

continuada para dois encontros mensais. Neste período, ocorreram discussões 

sobre o processo avaliativo partindo da webconferência “A organização do 
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trabalho pedagógico e os processos avaliativos a partir das competências 

gerais da BNCC: foco na avaliação a serviço do ensino e aprendizagem” com 

a Profª Eliane Galvão e a Profª Fernanda Marquezan; valorizando as demandas 

das escolas do campo aconteceu o V Seminário Intermunicipal das Escolas 

do Campo sob o tema “Educação do Campo: cinco anos de protagonismo, 

valorização e ressignificação das práticas do contexto rural”, onde tivemos, 

no primeiro dia, a presença do conferencista Profº. Drº. Miguel Arroyo, que 

explanou sobre “Verdades reveladas em tempo de anormalidades pandêmicas 

politizadas” e, no segundo dia, uma valorosa roda de chimarrão virtual com a 

apresentação pelos professores de suas experiências sob o tema “Práticas que 

inspiram”. Também conversamos sobre plasticidade cerebral e aprendizagem 

com a profª Drª Fabiane Romano de Souza Bridi e o psicólogo César Bridi 

e com os educandos da rede municipal no encontro “Bate-papo virtual: Fala 

guri, fala guria”, onde eles tiveram a oportunidade de expor para a comunidade 

escolar as suas impressões sobre o trabalho remoto. 

Com tudo, apesar das atividades serem planejadas em grupo e partirem 

de uma temática em comum, a formação continuada PROMLA e Entrelaçando 

Saberes buscou atingir as especificidades de cada grupo de professores, 

inclusive, o grupo de professores da formação Campo, onde o contexto revela 

realidades distintas das vivenciadas pelo meio urbano. 

Formação promla campo

A formação PROMLA Campo teve o objetivo de atender as demandas 

apresentadas pelo grupo de professores dentro das suas particularidades: o grupo 

2, da educação infantil e primeiro ano, e o grupo 1, do 2º  ao 5º ano. Diante 

um ano atípico para as práticas pedagógicas e para a formação, percebemos 
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a expectativa dos docentes quanto a formação continuada, como podemos 

observar nos trechos a seguir, retirados do fórum de apresentação na plataforma 

moodle:  “Espero que este espaço seja de trocas de experiências e que possamos 

repensar nossa prática pedagógica diante do atual contexto.” (Prof.ª D - EMEI 

Boca do Monte) e “...que este seja um momento de diferentes trocas, reflexões 

e fortalecimento de aprendizagem.” (Prof.ª B - EMEF Tancredo Penna de 

Moraes). 

Mas também percebia-se as angústias e aflições vivenciadas pelo grupo 

diante a realidade apresentada pelo coronavírus: 

Diante da atual situação, nós professores estamos nos reinventando e nos 
adaptando com diferentes estratégias de ensino lúdico e prático. No iní-
cio, foram momentos difíceis, pois não estava preparada para lidar com o 
enfrentamento do problema de uma pandemia. Foram inúmeras resistên-
cias, pensamentos negativos e angústias.  (Prof.ª A - EMEF Major Tancredo 
Penna de Moraes)
 
“Num momento de tantas dúvidas e incertezas como esse, surgem as inse-
guranças e muitos questionamentos. Como manter esses vínculos tão im-
portantes com crianças e famílias? Como perceber seus anseios e vontades 
se estamos em isolamento? Como realizar esse trabalho remoto de forma 
que seja realmente eficaz? Esses e muitos outros fazem parte do nosso co-
tidiano. ” (Prof.ª M - EMEF João Hundertmark) 

Tais angústias fizeram parte da caminhada no início do ano letivo de 

2020. Webconferências, trocas de mensagens via WhatsApp e discussões na 

plataforma moodle foram os meios utilizados em busca de conforto entre os 

integrantes do grupo. Neste ínterim, cabe salientar que a secretária da educação, 

a superintendente do setor pedagógico e o prefeito, foram presença constante 

nas webconferências exprimindo palavras de apoio e segurança.

Assim, como os demais grupos, a formação do PROMLA Campo também 

participou das webconferências descritas na seção Percepções do Processo de 

Formação, porém, diante do contexto vivenciado pelas escolas e famílias do 



80

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

campo, estimulou-se a exploração deste espaço como meio de aprendizagem. 

Nesse sentido, Kolling et al. corroboram que

Os povos do campo tem uma raiz cultural própria, um jeito de viver e tra-
balhar, distinta do mundo urbano, e que inclui diferentes maneiras de ver 
e de se relacionar com o tempo, o espaço, o meio ambiente, bem como de 
viver e organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação. Nos 
processos que conduzem a sua existência vão também se produzindo como 
seres humanos. (2002, p.11)

Nesta perspectiva, valorosos trabalhos foram compartilhados entre o grupo 

de formação. Segue, abaixo, a imagem disponibilizada em uma das atividades 

propostas na plataforma moodle, cujo objetivo foi o compartilhamento das 

atividades remotas que estavam sendo desenvolvidas pelos docentes: 

Imagem 1 – Experiência remota 

Fonte: Prof.ª J da EMEI Boca do Monte 

Na atividade remota apresentada, a professora regente solicitou aos 

educandos que enviassem uma foto ou vídeo que mostrasse o que eles estavam 

fazendo em suas casas durante o período de distanciamento social. Juntamente  

a imagem, a professora fez o seguinte comentário na plataforma moodle: 
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O vídeo abaixo foi um dos retornos que recebemos, mostrando a riqueza da 
atividade principal da criança, o brincar. Como estudamos ontem na fala do 
professor Altino, são experiências que “não cabem numa folha A4” e que 
contemplam o espaço ao qual a criança faz parte, rodeada pela natureza. 
(Prof.ª J - EMEI Boca do Monte)

Assim, podemos perceber a valorização do momento de exploração 

vivenciado pelo educando, quando a professora reconhece o meio em que a 

criança vive - “rodeadas pela natureza” - e as experiências proporcionadas pela 

brincadeira como meio de aprendizagem. Tal momento é percebido quando ela 

comenta “são experiências que “não cabem numa folha A4”, onde faz uso da 

fala do professor Altino3 para ratificar a sua observação diante o vídeo enviado, 

em que o educando desenvolve a sua consciência corporal, espacial, temporal 

e motora; a imaginação, criatividade, narração, vocabulário, raciocínio lógico, 

autonomia, bem como, o conhecimento de cores, de formas e muito mais, 

habilidades que, realmente, não cabem dentro de uma folha A4 (FILHO, 2020)4. 

Para Friedmann, 

Ao escutar e observar, nos aprofundamos para compreender o não dito, o 
que está por trás e por baixo, nas profundas camadas do inconsciente. Este 
é o maior desafio: ler os bastidores e os significados do brincar, da arte, dos 
corpos, das doenças, das reações e comportamentos das crianças. (2020, p. 
134).

Estas habilidades são percebidas e valorizadas pela professora mediante 

a formação que ela possui, como podemos perceber em sua própria fala: “como 

estudamos ontem na fala do professor Altino” (prof.ª J), revelando a importância 

da formação continuada como meio de enriquecimento curricular. 

3  Prof. Criancista Altino José Martins Filho. Professor da Rede Municipal de Ensino de Florianó-
polis/SC e escritor. 
4 FILHO, Altino José Martins. Palestra proferida no 1º Seminário Municipal da Educação In-
fantil online, Santa Maria, jun. 2020. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=KX-
DABAKlIMg&t=19s Acesso em: 24 ago. 2020. A palestra tinha como título “A experiência de 
uma criança não cabe em uma folha A4”. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXDABAKlIMg&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=KXDABAKlIMg&t=19s
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Além disso, temas que tratavam da especificidade da turma PROMLA 

Campo 2, desenvolvimento infantil e alfabetização, foram explorados, com 

o encontro com a psicopedagoga Talita Pazeto, via google meet, sob o título 

“Desenvolvimento infantil: alfabetização precoce”, com o encontro com a 

prof.ª Karla Madri para discussão sobre a Carta de Intenções e com as reflexões 

no fórum sobre “Como propiciar uma passagem da Educação Infantil para 

o primeiro ano de forma a respeitar o interesse, as características da fase e 

proporcionar uma aprendizagem efetiva”. 

A formação PROMLA e Entrelaçando Saberes Campo vêm proporcionando 

a troca dessas observações, dessas experiências entre os professores da rede 

municipal, uma vez que os grupos são formados por professores de diferentes 

escolas, enriquecendo a formação e a aprendizagem de todos por meio da 

leitura de materiais pertinentes aos assuntos tratados, pela participação em 

webconferências, pela aplicação da teoria na sua prática e, principalmente, no 

compartilhamento de experiência, como exemplificado acima.

A formação continuada de 2020 proporcionou momentos significativos de 

trocas pelos meios estabelecidos, em que os docentes e os docentes articuladores 

vão se apoiando para tornar o ano letivo significativo para os seus educandos e 

para as famílias. Em consonância, seguem abaixo dois relatos de professoras, 

que ratificam a contribuição da formação à prática pedagógica do trabalho 

remoto: 

Quero dizer que assisti as duas palestras e que gostei muito. Aliás, todas as 
palestras que estão sendo disponibilizadas pela rede municipal de ensino 
estão sendo muito boas e muito significativas principalmente nesse mo-
mento tão difícil em que estamos vivenciando. (Prof.ª L -  EMEF Irineu 
Antolini) 

Considerando todo este contexto, inédito, que estamos vivendo, que nos 
afeta em todos os sentidos, a instabilidade que nos cerca, na qual não con-
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seguimos projetar de forma clara nossos próximos passos, vejo nas temáti-
cas abordadas pelas palestras, um auxílio muito válido e um caminho para 
que a gente consiga identificar algumas questões, tanto com a gente, como 
com as crianças e famílias, que vão auxiliar de forma muito pertinente no 
nosso papel de educador. (Prof.ª E - EMEI Boca do Monte) 

 Para Kollingt et al. (2002) é necessário que os docentes do campo per-

corram por formações que valorizem a educação do campo que seja voltada 

para o viver no campo, onde o educando passa a ser agente do seu próprio des-

tino, explorando do seu direito de ter a uma educação pensada e voltada para 

a sua cultura, para as suas necessidades humanas e sociais. Portanto, é impor-

tante “refletirmos, sistematizarmos e escrevermos a respeito de nossas práticas 

pedagógicas, de nossas experiências como educadores e educandos do campo.” 

(KOLLING et al., 2002, p.26). 

Formação entrelaçando saberes campo

A formação Entrelaçando Saberes Campo conforme mencionado 

anteriormente teve duas turmas de anos finais, uma referente à área da 

linguagem e outra referente à área das ciências humanas, ciências da natureza 

e matemática. Todos os grupos participaram das várias webconferências, mas 

vamos nos deter neste espaço para descrever as interações no ambiente moodle. 

Diferentemente dos professores dos anos iniciais, os professores de anos finais 

costumam organizar suas práticas pedagógicas de acordo com as habilidades da 

sua área de conhecimento. Então, a primeira proposta foi repensar esta prática e 

apresentar possibilidades para o desenvolvimento de um ensino interdisciplinar, 

tendo em vista também que a Resolução do Conselho Municipal de Educação 

de Santa Maria - CMESM nº 40, que regulamenta o ensino remoto emergencial 

para o ensino fundamental da rede municipal no seu capítulo II, artigo 10 diz:
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Nos anos finais e educação de jovens e adultos, o ensino remoto deve ser 
norteado por um viés interdisciplinar e busca-se o fortalecimento da auto-
nomia dos estudantes oferecendo condições e ferramentas para acessar e 
interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informa-
ção (BNCC, 2017).

Edgar Morin em sua obra A Cabeça Bem Feita problematiza a questão 

das disciplinas, ele diz que “o retalhamento das disciplinas torna impossível 

apreender “o que é tecido junto”, isto é, o complexo, segundo o sentido 

original do termo.” (2015, p. 14) indicando que precisamos proporcionar o 

conhecimento do todo, considerando suas interligações. “Podemos dizer até que 

o conhecimento progride não tanto por sofisticação, formalização e abstração, 

mas, principalmente, pela capacidade de contextualizar e englobar.” (MORIN, 

2015, p. 15).

Por isso a importância de discutirmos e pensarmos juntos esta temática, 

pois a 

...interdisciplinaridade caracteriza-se pela intensidade das trocas entre os 
especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas no interior de 
um mesmo projeto. A interdisciplinaridade visa à recuperação da unidade 
humana pela passagem de uma subjetividade para uma intersubjetividade 
e, assim sendo, recupera a ideia primeira de cultura (formação do homem 
total), o papel da escola (formação do homem inserido em sua realidade) 
e o papel do homem (agente das mudanças do mundo). (THIESEN, 2008, 
p. 248). 

Considerando estas premissas propusemos uma discussão em um fórum 

na sala virtual. Ali os professores puderam expor seu ponto de vista, suas 

dúvidas e também dividir práticas exitosas que já haviam realizado ou que 

conheciam. Então tivemos relatos que reconheciam as potencialidades de uma 

prática interdisciplinar exitosa como o que segue: 

Interdisciplinaridade é a integração de disciplinas, a fim de propiciar a as-
sociação de várias áreas em torno de um mesmo tema.  Acredito que o tra-
balho interdisciplinar através de projeto torna-se mais prazeroso tanto para 
o professor, quanto para o aluno. Com certeza, é uma prática desafiadora, 
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contudo a aprendizagem tornar-se-à mais significativa. Quando levantamos 
a bandeira da interdisciplinaridade, temos que ter em mente a necessida-
de de um tempo de planejamento em conjunto, um tempo para reuniões 
pedagógicas e, com o isolamento social estamos tendo este momento de 
trocas, de trabalho em conjunto, assim, acredito que é viável a interdisci-
plinaridade tanto remota, quanto presencial. (Prof.ª H. – EMEF Bernardino 
Fernandes)

Assim, como tivemos também reflexões bem mais complexas que 

demonstraram a evolução da escola envolvida no relato ao longo do tempo, 

remetendo a um processo anterior a pandemia, inclusive com a exposição de 

uma atividade interdisciplinar.

A questão do trabalho interdisciplinar foi colocada ao longo das últimas 
reuniões pedagógicas da nossa escola como uma das possibilidades para 
o trabalho remoto, assim como os projetos e temas geradores. Aliás, essa 
tem sido uma meta que temos perseguido nos últimos anos, isto é, adaptar 
nossa prática de ensino à realidade do campo numa perspectiva interdisci-
plinar. No ano passado, realizamos algumas experiências e elas têm sido 
um parâmetro para nós nesse momento, inclusive em meio a reformulação 
do PPP. Creio que o contexto atual está nos colocando o diálogo entre as 
áreas/disciplinas como uma realidade ainda mais necessária, bem como a 
utilização das tecnologias e mídias. É também um momento que estamos 
tendo mais possibilidade de conversar, refletir e planejar algo em conjunto, 
o que era muito difícil de se fazer no ensino presencial. Um exemplo de 
atividade simples que elaborei para o ensino remoto de História procura-
va um diálogo com Ciências e Geografia, pois tematizava as doenças na 
História e sua relação com o contexto atual. O sexto ano trabalhou com a 
Hanseníase (Lepra) na Antiguidade, o sétimo com a Peste Negra, na Idade 
Média, o oitavo com a Tuberculose e o nono com a Gripe Espanhola. As 
questões pontuaram a historicidade, evolução da ciência e da medicina em 
termos de tratamentos e informações sobre causas, transmissão, tratamento 
e prevenção. (Prof.º B. – EMEF João Hundetmark)

O relato anterior nos levou a pensar em outra temática iminente neste 

ano, o uso das tecnologias. Por isso proporcionamos alguns momentos em 

que os docentes puderam conhecer algumas ferramentas, aplicativos, jogos 

educativos e etc. Um desses momentos foi em um encontro da turma com 

seu articulador em que convidamos o prof.º Dr.º Leandro Lassen para trazer 

algumas ferramentas para aprendizagem, este encontro foi realizado via google 
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meet e cada professor durante a apresentação podia tirar suas dúvidas e já 

realizar as atividades interativas propostas. O segundo momento foi um fórum 

em que cada docente traria sua sugestão de recurso educacional e como usava 

em suas aulas. A partir das sugestões surgidas no ambiente virtual organizamos 

a imagem 2 para demonstrar as diversas possibilidades que as tecnologias nos 

trazem.

Imagem 2 - Recursos tecnológicos para aprendizagem

Fonte: As autoras

Outro foco importante de nossas discussões neste espaço de formação 

pautou-se na construção coletiva de um currículo emergencial para a rede 

municipal de ensino, com o intuito de ser desenvolvido em 2020. Entendemos 

que o currículo além da necessidade de relacionar os objetos do conhecimento, 

métodos de ensino e avaliação, é considerado um instrumento que possibilita 

pensar a prática e também deve considerar o sujeito que aprende, seus 

conhecimentos, o meio onde está inserido, sua cultura, seus valore. A partir desta 
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caminhada, das reflexões e de leituras sobre a temática ‘educação do campo’, 

aprofundamos a discussão de como podemos ampliar o currículo emergencial 

para o fortalecimento dos sujeitos sociais inseridos no campo.

Deste debate trouxemos algumas colocações feitas pelos professores:

O currículo emergencial normatiza os objetos do conhecimento e as habili-
dades mínimas que devem ser trabalhadas com os alunos, neste período de 
pandemia. Porém, cada professor deve pensar na realidade de sua escola, 
de maneira sensível e empática. É importante priorizar ações educativas 
que despertem nos alunos do campo a vontade de se conhecerem melhor, 
valorizando suas potencialidades, a fim de atuarem positivamente nas re-
lações com os outros e com o meio no qual vivem. (Prof.ª N. – EMEF 
Bernardino Fernandes)

Investigando se as diretrizes e ações realizadas na escola contemplam a 
possibilidade de adequação dos conteúdos do currículo, a fim de atender 
às especificidades da vida no campo. Por exemplo, diagnosticar um pro-
blema local, relacionar ao conteúdo, buscando intervenções por meio de 
projetos ou atitudes que possam solucioná-lo ou reduzir o dano, buscando 
a compreensão da sua realidade e a melhoria da qualidade de vida. Sempre 
tornando a competência em uma habilidade, mas voltada à realidade do 
aluno e do campo. (Prof.º L. EMEF João da Maia Braga)

Nossa formação continuada proporcionou o debate e aprofundamento de 

vários temas, assim como nos reinventamos, criamos alternativas, mesmo que 

algumas vezes não tivéssemos certeza sobre o caminho a seguir, nos apoiamos 

uns nos outros e seguimos. 

A pandemia e a quarentena estão a revelar que são possíveis alternativas, 
que as sociedades se adaptam a novos modos de viver quando tal é necessá-
rio e sentido como correspondendo ao bem comum. Esta situação torna-se 
propícia a que se pense em alternativas ao modo de viver, de produzir, de 
consumir e de conviver nestes primeiros anos do século XXI. (SANTOS, 
2020, p. 29)
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Conclusão

Diante de tantos desafios, entendemos que a formação foi um momento 

importante na caminhada do professor na rede municipal de Santa Maria. A 

formação no modelo online possibilitou uma grande participação dos professores 

e também um auxílio para os desafios apresentados ao ensino remoto, uma vez 

que o espaço era propício para reflexões e trocas com os pares.

O distanciamento social imposto pelo coronavírus despertou muitas 

inquietações diante das possibilidades de como seriam o ano letivo e a 

formação continuada. Contudo, a união entre os professores da rede municipal 

e as parcerias formadas com diversas instituições de ensino possibilitou a 

continuidade do ano letivo e da formação continuada. 

Em consonância, observamos o reflexo do trabalho desenvolvido pela 

formação nos relatos dos professores, que expõem os seus trabalhos significativos 

e interdisciplinares, desenvolvidos juntamente as famílias, valorizando o 

contexto em que estas estão imersas e as potencialidades apresentadas por cada 

educando. Assim, percebemos de forma positiva o estudo das teorias e práticas 

desencadeadas pelo percurso formativo de 2020, em seus diversos espaços. 

Espaços estes explorados pelo distanciamento social e que foram percebidos 

como potencializadores da formação continuada, uma vez que possibilitam o 

contato com diversos profissionais, enriquecendo, assim, o processo formativo.
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Introdução 

Sabemos que, historicamente a educação do meio rural não foi valorizada 

sempre ficou a margem, somente a partir do enfrentamento dos movimentos 

sociais, em especial do Movimento Sem Terra (MST), foi que fomentaram as 

discussões referentes à construção de um projeto de educação voltado para os 

povos que vivem no campo, como resposta à exclusão e à negação dos direitos. 

O que marca o surgimento do movimento da Educação do Campo foi o encon-

tro sediado em Luziânia – GO em 1997, na oportunidade tiveram representan-

tes de diversos movimentos sociais, destaco o MST, e organizações nacionais 

como o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), a Universidade de 

Brasília e também organizações internacionais como a UNESCO e UNICEF.
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No Brasil, somente a partir dos anos 30 emerge modelos de educação a 

população rural, porém esses modelos de modernização desse espaço foi pen-

sado a partir da visão urbana e patrocinado por organismos norte-americanos, 

com a finalidade de propiciar assistência técnica aos espaços rurais, porém des-

considerava as peculiaridades e valores dos camponeses. Essa prática reprodu-

tivista não contribuiu no processo de modernização, pois partiu de uma concep-

ção descontextualizada e fragilizada, para os sujeitos do campo no tocante uma 

educação de qualidade e com práticas emancipatórias.

Só a partir da Constituição Brasileira de 1988, que a educação rural foi 

mencionada no texto da Lei, dando garantia a uma educação pública e gratuita 

a todos os cidadãos. Nessa perspectiva corroboram Silva Júnior e Neto Borges 

(2005), no que se refere à educação no meio rural, observando que foi histori-

camente renegada aos espaços marginais nos processos de elaboração e imple-

mentação das políticas educacionais na realidade brasileira. 

É notório que o percurso da educação escolar no meio rural no Brasil se 

configurou de duas formas, a primeira marcada por sua organização, que reflete 

de forma significativa o contexto do período que a sociedade brasileira passava 

no momento de não valorização da identidade dos sujeitos do campo, onde não 

se tinha pensado em uma proposta de educação para o campo. Já na segunda 

perspectiva pautou-se em práticas e propostas pedagógicas específicas a reali-

dade camponesa, de valorização dos aspectos sociais, políticas econômicas e 

culturais dessa diversidade de povos que compõem a população camponesa. 

Diante do exposto, esse artigo tem como objetivo socializar a experiência 

realizada na Escola Manoel Soares de Oliveira no município de Itapororoca/

PB, a partir de vivências de algumas práticas pedagógicas curriculares exitosas 

que sinalizam e comungam com os princípios da Educação do Campo.



92 93

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

O trabalho caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, com objetivo 

de apresentar uma experiência a partir de uma realidade vivenciada em uma 

escola pública municipal situada no campo, nas turmas do 6º ao 9º anos do 

Ensino Fundamental. Segundo Silva e Mendes (2013 p. 207) “a abordagem 

qualitativa baseia-se na compreensão e na interpretação dos fenômenos a partir 

de suas representações, crenças, opiniões, percepções, atitudes e valores”. 

Durante o ano letivo, a Escola desenvolve um projeto intitulado: Projeto 

Valores, na perspectiva de trabalhar nos alunos e alunas princípios de valoriza-

ção e identidade com a comunidade e com a sua história de vida, propiciando 

momentos de troca de experiências e de valorização dos saberes desses estu-

dantes, oportunizando através da criatividade a apresentação dos resultados. 

Buscou-se fundamentar o trabalho a partir de um levantamento biblio-

gráfico realizado através de periódicos, livros, artigos e autores como: Arroyo 

e Fernandes (1999); Caldart (2009); Silva Júnior e Neto Borges (2005); Silva 

(2005) entre outros que subsidiaram a discussão. 

Concepções de educação rural e de educação do 
campo

A proposta de educação rural negava a relação dos sujeitos com seus ter-

ritórios de produção da sua própria existência, dando pouca ou nenhuma aten-

ção ao contexto rural e das suas escolas, desconsiderava as práticas culturais 

dos sujeitos, seus saberes e anseios. O currículo e suas práticas sempre seguiam 

o modelo urbanocêntrico desconsiderando os saberes dos camponeses, as rea-

lidades e suas histórias de vida. Nessa ótica corrobora Rangel e Carmo (2011, 

p.03) quando afirmam que:

[...] a educação rural, em seus aspectos pedagógicos, disciplinares e di-
dáticos, tem sido concebida com base na ideia de que todos os alunos são 
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iguais, independente das especificidades do meio em que vivem. Sendo 
assim, fica evidente que tanto o calendário quanto o currículo da maioria 
das escolas têm sido orientados pelas necessidades urbanas, impondo aos 
alunos do meio rural uma cultura desvinculada de seu contexto.

O pensamento das elites desde o período colonial era que os povos do 

campo não precisavam ter acesso à educação, pois para desenvolver serviços 

braçais era uma perda de tempo ensinar a ler e a escrever então, era desnecessário 

investir em políticas públicas de educação para esse segmento da sociedade, 

mesmo que tivesse como objetivo diminuir o número de analfabetismo no 

espaço rural. De acordo com Arroyo e Fernandes (1999, p. 10) “a política 

vigente inferioriza o campo, vê o camponês como atrasado, não moderno e 

dependente do urbano”.

Para Silva Júnior e Neto Borges (2005) o paradigma da Educação do 

Campo concebe o campo como espaço de vida e resistência, onde camponeses 

lutam por acesso a terra e pela oportunidade de permanecer nela, como também 

a possibilidade de poder estudar no seu território. 

Em oposição a esse paradigma, surge a luta dos movimentos sociais do 

campo por uma Educação do/no Campo enquanto projeto educativo contra he-

gemônico, luta está de valorização dos saberes locais, onde traz a história de 

resistência para fazer parte do currículo escolar, dando vida aos saberes cons-

truído no chão da escola, construindo uma educação para a vida e não uma 

mera reprodução do vivido no espaço urbano. Nessa perspectiva afirma Rangel 

e Carmo (2011, p.05):

Desse modo, nas propostas atuais para a educação escolar no meio 
rural, inclui-se a ampliação do seu entendimento e seu alcance, que se 
expressam nos significados da educação do campo com atenção a todos 
os seus espaços e sujeitos, reconhecendo e qualificando suas inquietações 
e seus questionamentos ao tipo de educação que lhes tem sido oferecida e 
às dificuldades de exercício pleno de seus direitos, como trabalhadores e 
cidadãos.
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Nessa direção, é preciso pensar a Educação do Campo dos camponeses 

na perspectiva de produtores de cultura, através dos valores e atitudes, que 

consolida a prática de pertença a terra, possibilitando uma reflexão entre teoria 

e prática (práxis) efetivada nas relações sociais que se estabelecem na vida, na 

comunidade e nos movimentos sociais os quais estão inseridos, uma educação 

que se opõem a hegemonia do capital, uma educação que tenha práticas 

emancipatórias que contribua na vida da classe trabalhadora.  Conforme nos 

mostra os estudos de Costa e Batista (2021, p. 06):

Numa perspectiva contra hegemônica, o movimento da Educação do Cam-
po aposta numa educação emancipadora  que,   para   tanto,   se   embasa   
numa   perspectiva   de   currículo   que   reflita criticamente as contradições 
do regime capitalista e as relações de opressão por ele engendradas, que 
discuta   e   problematize   os   modos   de   vida   das   populações   cam-
ponesas   em   suas   diversidades (trabalhadores sem-terra, assentados da 
reforma agrária, quilombolas, ribeirinhos).

Nesse contexto, se faz necessário pensar em um novo paradigma de 

educação, que contemple uma proposta de valorização da diversidade e suas 

condições de existência socioculturais, territoriais e ambientais, uma educação 

que respeite as especificidades e particularidades e a cultura destes povos.  

Nesse pensamento Arroyo, Caldart e Molina (2011, p. 15) afirmam que: 

Está visão de campo como um espaço que tem suas particularidades e 
que é ao mesmo tempo um Campo de possiblidades da relação dos seres 
humanos como a produção da condição de existência social, confere a 
Educação do Campo o papel de fomentar reflexões sobre um projeto de 
desenvolvimento e o papel do Campo nesse projeto. Também o papel 
de fortalecer a identidade e a autonomia das populações do campo e 
ajudar o povo brasileiro a compreender que não há hierarquia, mas uma 
complementaridade: cidade não vive sem o Campo, que não vive sem a 
cidade.  

A história de luta do campesinato precisa ser valorizada e considerada 

no chão da escola; isso só será possível ao considerar o campo como lugar de 

possibilidades e não como fatalidade. Considerando a concepção de campo 
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como sinônimo de atraso, cujos sujeitos são convidados a sair de sua terra 

para obterem progressão atraídos por uma imagem ilusória da cidade. Com 

essa concepção nunca avançará numa perspectiva da Educação do Campo que 

constrói saberes e conhecimentos na perspectiva da emancipação humana. 

O currículo que emerge dos anseios dos camponeses

O currículo sempre foi utilizado como instrumento de poder pelos go-

vernos, pautado por relações de opressão, na disseminação de uma concepção 

de sociedade, promovendo uma formação excludente, exclusivamente voltada 

para o mercado.  Esse cenário traz como desafio construir um currículo diferen-

ciado que respeite os saberes dos educandos, dos professores e da comunidade 

em um movimento coletivo de construção do conhecimento, pois o currículo 

é um elemento de fundamental relevância no processo ensino aprendizagem. 

Nesse sentido Vasconcelos e Albarado (2021, p.03) esclarecem que:

A defesa de elaboração de um currículo diferenciado como caminho para 
dar visibilidade e respeito aos saberes dos povos  do  campo  não  significa  
negar  os  saberes  construídos  historicamente  pela humanidade por 
meio das academias e dos estudos nas áreas de história, de geografia, de 
matemática, de biologia, de português e de outras áreas que são importantes 
para vida em toda sua complexidade. Significa reiterar que na dinâmica 
destes  saberes,  tratados  como  universais  e  científicos,  existem  as 
ciências da produção da vida dos povos e comunidades tradicionais

Argumenta Costa e Batista (2021) o movimento da Educação do Campo 

propõe um currículo que possa ser compreendido como um projeto da classe 

trabalhadora em contraposição ao projeto hegemônico de educação que os 

mesmos propõem em favor do capitalismo. O projeto de Educação do Campo 

emerge das lutas dos camponeses e dos seus movimentos sociais na perspectiva 

de uma educação emancipadora que desenvolva o sujeito de forma plena, 

pautado no diálogo e o veja como um elemento na construção do conhecimento 

que contribua na transformação da vida camponesa.
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Recorrendo as palavras de Silva (2005, p.16) “o currículo é também uma 

questão de identidade”. Assim sendo, o currículo escolar precisa ser construído a 

partir da articulação dos saberes da cultura camponesa e dos saberes científicos, 

para que o ensino tenha significado para os alunos. A escola do campo possui 

particularidades específicas que fazem parte da realidade sociocultural do 

campo que deve ser considerada na prática curricular, é com esse olhar que 

se pretende refletir o currículo para escola do Campo nessa relação dialógica. 

Conforme nos mostra os estudos de Costa e Batista (2021, p. 09):

É fundamental que o currículo da escola do campo contribua para a 
formação  de  uma  memória histórica das lutas, da resistência, da 
identidade, dos processos produtivos, do trabalho no campo; todas essas  
temáticas  trabalhadas  de  forma  interdisciplinar,  apoiada  na  pesquisa  
como  princípio  educativo, adotando  metodologias  participativas  que  
promovam  teoria  e  prática,  tendo  os  estudantes  como protagonistas do 
processo de construção do conhecimento. O estudo sobre as temáticas da 
realidade, tanto  pode  se  dar  pela  metodologia  dos  temas  geradores,  que  
promove  uma  pesquisa  sobre  os problemas,  questões  importantes  para  
a  vida  no  campo  e decomposição  dos  temas  a  partir  da problematização 
e a reflexão crítica.

Observa-se que é comum a homogeneização do currículo, sendo 

materializado nas escolas do campo o mesmo currículo que foi pensado para 

a cidade, sem nenhuma discussão ou adaptação às realidades e aos anseios 

destes povos, um ensino descontextualizado da realidade campesina e de 

suas especificidades. Para Caldart (2003, p. 57) “educar é ajudar a enraizar as 

pessoas em coletividades fortes; é potencializar o convívio social, humano, na 

construção de identidades, de valores, de conhecimentos, de sentimentos”.

Tendo essas preocupações como norte, iniciamos nosso relato com a 

preocupação de analisar como se configura o processo educativo de uma escola 

situada no campo, na perspectiva de perceber se é construído um currículo 

que atenda as necessidades e particularidades dos camponeses, a partir de uma 

proposta de educação diferenciada que respeita as realidades desses sujeitos. 
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Logo, no início do ano letivo, percebeu-se que boa parte dos alunos não 

demonstrava nenhum sentimento de pertencimento pelo lugar que moravam, 

pela escola que estudavam, pelas suas histórias de vida e de seus familiares. Foi 

observado nos relatos dos alunos que as depreciações, as piadas, o preconceito 

existia, e eram proferidos e praticados por algumas pessoas que moravam na 

cidade ou até mesmo no campo tinham surtido efeito e foram internalizados 

pelos alunos. Foi relatado que é comum se ouvir dos colegas, de familiares 

e até mesmo de professores expressões que desqualifica o sujeito do campo 

como “estudem para sair do sítio”; “quem mora no sítio é matuto”; “filho de 

pobre não se forma”; “o povo do sítio, logo se conhece”; “o ensino da cidade é 

melhor do que do sítio”; “os melhores professores lecionam na cidade”, entre 

outras, que promove a baixa autoestima nos alunos.

No início do ano letivo de 2017, a supervisora trouxe como proposta 

de trabalho e acolhimento dos alunos na primeira semana de aula: trabalhar 

um projeto intitulado “Projeto Valores” e a temática sugerida foi “Identidade”. 

Nesse momento, alguns professores questionaram: Por que esses projetos 

relâmpagos de uma semana apenas, que não surte efeito no processo ensino 

aprendizagem dos alunos. Então, após a reflexão da sugestão ficou acordado, 

que o Projeto seria anual, e que a cada mês um professor ficaria responsável em 

desenvolver a temática nas turmas que lecionava que correspondia do 6º ao 9º 

anos da Unidade Escolar. O foco principal seria em cada temática despertar nos 

educandos a autoestima, a valorização pessoal, despertando neles o sentimento 

de amor pelo lugar onde moram, pela escola e perceber o potencial que existe 

em cada um (a), a capacidade criadora, a desinibição, o comprometimento com 

os estudos.

Durante a realização do projeto, foram trabalhadas as seguintes temáticas: 

Identidade, Meio Ambiente, Estudo, Racismo, Bullying, Cultura de Paz. No 
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final de cada temática trabalhada era realizada a culminância do Projeto onde 

era feito a exposição dos trabalhos.  As turmas apresentaram de forma criativa 

o que foi de mais relevante e significativo na aprendizagem dos mesmos, em 

forma de cordéis, poemas, desenhos, teatro, painéis fotográficos, paródias, 

entre outras. 

Um ponto não menos relevante foi à proposta de trazer sempre a família e 

a comunidade para participar dessas culminâncias, cuja finalidade era aproximar 

a família da escola; provocar nos pais ou responsáveis o sentimento de orgulho 

e entusiasmo em ver o filho (a) apresentando em meio a um público numeroso 

demonstrando desenvoltura, entusiasmo e aprendizagem; como também 

despertar na família e nos educandos o desejo de vencer através do estudo.

Resultados e discussões

 A partir das observações, das anotações e relatos de professores e alunos, 

foi constatado que a Escola está no caminho certo, e faz necessário que haja 

mudanças no processo educativo, objetivando o aprimoramento de novas 

práticas que desperte nos alunos o senso crítico e reflexivo, que a Unidade 

Escolar se configure como uma Escola do/no campo na sua plenitude.

O contexto que a escola está inserida precisa dialogar com a vida dos 

alunos, e suas vivências e esses conhecimentos precisam se materializar em 

currículo/conteúdo. Não faz sentido a escola ficar reproduzindo o que está posto 

no livro didático; o que as Secretarias de Educação propõem, é muito pouco, 

é muito limitado, precisamos ser ocasionadores de mudanças, precisamos 

quebrar alguns modelos prontos, paradigmas obsoletos, para fazer acontecer 

uma educação libertadora como propõe Paulo Freire e que seja ocasionadora 
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de mudança na vida desses sujeitos camponeses. Ainda existem muitas escolas 

que seguem os padrões curriculares oriundos das políticas de governo. Porém, 

existem escolas que já resistem e lutam e procuram promover ações, iniciativas 

e projetos educativos que comungam com os princípios da Educação do Campo.

Figura 1- Culminância de uma ação do Projeto Valores 

          
Fonte: Arquivo pessoal do autor.

Considerações finais 

Espera-se que esse trabalho possa contribuir na perspectiva de refletir 

e (re) pensar sobre o currículo no que se refere à Educação do Campo. É 

necessário pensar em uma proposta curricular em consonância com a história 

de vida dos campesinos, considerando seus anseios, que desperte em cada um 

o sentimento de pertencimento, de valorização do lugar, de autovalorização, 

como seres pensantes e atuantes na sociedade. 
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É notório que são pequenas ações que emerge a partir da percepção da 

realidade que se está inserida, que faz total diferença no processo educativo 

e que promove aprendizagem e desperta o senso critico reflexivo no sujeito. 

Pode-se constatar algumas mudanças e comportamentos a partir das vivências 

e experiências que marcaram a vida dos estudantes durante a execução do 

projeto. 

Este relato de experiência propôs analisar as práticas curriculares de 

uma escola do campo e sua organização curricular no tocante à valorização 

do currículo oculto e trazê-lo para discussão em sala de aula. Mediante esse 

contexto, entende-se que o currículo é a peça fundamental para nortear um 

ensino pautado na valorização da história de vida do povo camponês, para que 

as aprendizagens sejam construídas com sentido e significado. 
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CAPÍTULO 6 

O RETRATO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA NO PERÍODO 

PANDÊMICO: A REALIDADE 
DE ITABAIANA-SERGIPE

Diana Mendonça de Carvalho

Laiany Rose Souza Santos

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-7

Introdução

A educação brasileira nunca foi direciona a promoção de desenvolvimen-

to do país. Mesmo diante da homologação da Constituição Federal de 1988, 

que previa a Educação como direito de todos e dever do Estado e da família, 

essa não agregou a responsabilidade Cidadã prevista, com intuito de promoção 

do desenvolvimento socioeconômico no país, haja vista, a redução de recursos 

direcionados a sua manutenção e a interferência de interesses mercadológicos 

atuantes junto ao Estado.

Embora o sentido da educação em si seja libertador, as amarras da forma-

lidade constituída pelo Estado a torna um dos pilares de sustentação da socie-
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dade capitalista-patriarcal-racista (SAFFIOTI, 1987), que de tal maneira visa 

à dominação para exploração e maior acumulação de riqueza. A conjuntura da 

pandemia COVID-19 apresentou a necessidade de a educação reinventar-se, 

não que o ensino à distância ou hibrido fosse algo desconhecido, mas que à pro-

porção que tomou a virtualidade na educação impactou desde os pequeninos 

do ensino infantil ao superior, sem a preparação técnica, profissional e política 

pedagógica para acompanhar tal demanda.

Leva-se em consideração que a sociabilização é parte do processo edu-

cacional nas diversas instâncias e, portanto, há necessidade do contato com o 

outro: sujeito social, parte primordial da referência e construção de sentido do 

aprendizado. Tanto entre os/as aprendentes como entre esses/as e o/a docente, 

numa condição dialógica de relação da prática educacional dialogada com Frei-

re (1967) na práxis pedagógica.

Concomitante a conjuntura de pandemia supracitada, a situação da edu-

cação no Brasil também sofre com as mudanças na conjuntura política dos 

últimos anos. A ascensão do projeto de sociedade de conotação ultra-neoliberal 

(LÓPEZ SEGRERA, 2016) resguardado no fascismo defendido como “moral e 

patriótico”, urge como resposta do capital ao aprofundamento da crise estrutu-

ral, expressando as prioridades da necropolítica, que mesmo num momento de 

fragilidade, com a perda de contingente populacional tão expressivo, desestru-

tura financeiramente a educação.

Tal aspecto é tão calamitoso, que o Banco Interamericano de Desenvol-

vimento (2020), mostrou o que já era evidente no Brasil: “[...] queda estima-

da nas despesas totais com educação entre 2019 e 2020 [na variação] [...] de 

10,8% nos cenários com sazonalidade (B e D) a 14,9% no pior cenário (A)” 
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(BID, 2020, p.05). Segundo a mesma instância, a queda entre 2020 e 2021 foi 

estimada entre 6,1% a 19,7%, considerando melhor e pior cenário. Todavia, o 

aspecto foi intensificado com a pandemia do Covid-19, quando o Brasil dimi-

nuiu consideravelmente os recursos direcionados à educação, direcionando a 

interesses próprios, como a política eleitoreira, com a aprovação de Fundo de 

R$ 4,9 bilhões, que representam três vezes mais que o valor direcionado ao 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), que visa à manutenção e à aqui-

sição de materiais para escolas de todo o país (CNN, 2022).

Além disso, a política estatal possibilita a entrada de grupos financistas 

na lida com a educação, sobretudo na promoção de materiais adotados, con-

forme normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) por Estados; e 

na definição de plataforma de acessos aos alunos, via mídia digital, visando 

garantir a relação professor-aluno on-line. Todavia, a imaginação dos Grupos 

Empresariais quanto a aplicabilidade “vantajosa” da Educação à Distância na 

Educação Básica, antes mesmo desse momento pandêmico, foi desacreditada 

com a pandemia. 

Entendendo as contradições da construção libertadora nos meandros do 

Estado, pretendemos discutir o impacto da pandemia na Educação Básica do 

município de Itabaiana-Sergipe. Através de uma abordagem empírico-analítica 

crítica, será apresentado os desafios impostos para as/os docentes em “re-cons-

truir” caminhos que promovam um ensino transformador das realidades, a fim 

de superar a conjuntura de dois intensos anos de pandemia, que afastou as pes-

soas da comunidade escolar e de sua condição educacional. 

O município de Itabaiana está localizado na faixa centro-ocidental do 

estado de Sergipe, perfazendo 1,54% do território sergipano, com uma área 
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municipal de 336,6 km² e sede municipal a 188metros de altitude, distando da 

capital Aracaju, através da BR-235, 56km (Figura 01). Esse conta com aproxi-

madamente 70 escolas públicas, distribuídas entre a gestão municipal e a Dire-

toria Regional de Educação do Estado de Sergipe. 

Figura 01 - Localização do Município de Itabaiana, 2018.

Fonte: Atlas SEPLANTEC, 2014. 

Para efeito de organização, o presente artigo estará subdividido nos 

seguintes itens: Educar através da Tela: Ensino Remoto, A Importância do Corpo 
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no Aprendizado, Evasão Escolar, A Realidade de Itabaiana-Sergipe, além da 

introdução e das considerações finais. A referida organização subsidia a melhor 

compreensão da realidade municipal frente a oferta da Educação Básica. 

Educar através da tela: ensino remoto

Em oposição ao ócio e a capacidade criativa, a sociedade capitalista 

fundamenta-se no negócio (PORTO-GONÇALVES, 2009), sem o tempo para 

estabelecer a capacidade crítica o ser humano aliena-se da sua condição de 

máquina em função da ordem social posta na geração de riqueza (ainda que essa 

não seja para quem produz). Por isso, a educação formal escolar é contraditória 

em sua essência, pois enquanto pilar sagrado da sociedade moderna, mantém 

uma estrutura social, ao invés de formar seres pensantes, dociliza os corpos 

para formação do exército de trabalhadores reserva.

A própria estrutura da educação brasileira é basilar na manutenção da 

sociedade capitalista-patriarcal-racista, mantendo um currículo que serve para 

direcionar a educação numa proposta padronizadora, constituindo amarras do 

que “tem que ser” sem levar em consideração as diferentes realidades vividas 

pelas/os discentes. 

Reflexo disso é que nessa conjuntura de pandemia, a necessidade de 

“continuar” as aulas na educação básica tinha como principal argumento “não 

deixar as crianças perderem o ano letivo”, ou seja, cumprir o currículo, ao 

invés da aproximação e acolhimento necessário para a relação social, que em si 

desenvolve o ser humano em constante aprendizado.

Nesse sentido, mesmo em meio a conjuntura pandêmica desafiadora, 

professores/as foram postos na linha tênue para optar pela distância da educação 
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escolar, ou seja, o fechamento dos espaços educacionais formais até que se 

encontrasse uma solução viável de retorno, ou a educação realizada à distância 

através do ensino remoto. Enfatiza-se que não é um ensino à distância, é uma 

educação presencial realizada de forma virtual, por isso tratar-se-á como 

educação remota, para que não haja confusão do que à primeira vista parece 

muito similar, mas nem na teoria e nem na prática coincidem.

Assim que optado pela educação remota, o tempo de trabalho se mistura 

ao tempo livre, nos tirando a possibilidade do ócio. Ainda que para nós, 

professoras/es, o “home office” não seja algo novo, a condição de dividir o 

tempo/espaço da vida pessoal com a demanda de trabalho sempre existiu, pois 

a preparação de aulas, estudo, pesquisa e extensão faz parte da nossa trajetória. 

Esse tipo de ensino (o remoto) exigiu uma estrutura laboral (na maioria dos 

casos pela precarização do trabalho), que foi investida no espaço domiciliar, 

seja pela condição psico-emocional, necessitada de silêncio; seja pela condição 

física, que impôs a adequação de móveis ergométricos com intuito de evitar 

problemas motores a curto e longo prazo (mesmo que a saúde do trabalhador 

pouco importe nesse processo). Aspectos que foram demarcados e alicerçados 

quanto de responsabilidade docente no intuito de corresponder as “novas 

demandas”. 

Além disso, também estampou a desigualdade social, no que se refere a 

condição material de aquisição de aparelhos eletrônicos e acessibilidade a rede 

de internet, demarcando as brechas digitais, via inacessibilidade por grande 

parte da população. Fato que demonstra a total ausência Estatal quanto a lógica 

da educação, seja pela falta de estrutura para o docente trabalhar, seja pela 

ausência de mecanismos para o aluno aprender, sem desconsiderar claro, o 

quão nocivo tem sido sua ação, sobretudo com a implementação de leis, que 
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minam recursos e desconsideram o tempo de trabalho pandêmicos por parte 

dos docentes. 

Segundo dados do levantamento “TIC Domicílios 2019”, formulado 

pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação (Cetic.br), vinculado ao Comitê Gestor da Internet no Brasil, 

aproximadamente 30% dos lares no Brasil não têm acesso à internet. Apesar 

do aumento nos dados de conectividade essa se dá principalmente por meio de 

aplicativos como whatsapp, Uber e serviços de delivery de refeições.

O retrato de quão deficitária é a educação brasileira, ficou mais manifesta 

após 2020, quando a maior parte dos docentes não tiveram condições de 

estabelecer um elo real de comunicação com os discentes, com o uso por 

exemplo de telefones celulares, seja pela ausência de internet, seja pelo déficit 

tecnológico. Em outra ponta, o ensino remoto, com o uso de materiais impressos 

sobretudo, e sem orientação do docente, acabou condicionando uma maior 

evasão de discente dos estabelecimentos escolares e quedas consideráveis 

nos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nacional, cujos 

métodos por si só já são questionáveis, vez que se valem do fluxo escolar e das 

médias de desempenho nas avaliações, desconsiderando a condição/qualidade 

na formação sócio cidadã da juventude nacional1. 

Outro fator foi a condição de não saber fazer uma pesquisa virtualmente, 

mesmo tendo acesso à internet, muitos jovens e crianças, ainda que tenham 

total desenvoltura nas redes sociais, não sabem fazer pesquisas e avaliar a 

veracidade do site pesquisado.

1  O Ideb é definido mediante cálculos de número de aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, 
e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
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A importância do corpo no aprendizado

O caminho de uma ação docente que possa levar a percepção da impor-

tância do corpo no aprendizado requer a indissociabilidade entre teoria e prá-

tica, a práxis pedagógica (FREIRE, 1967). A práxis responde a transformação 

dos sujeitos envolvidos, pois a partir do trabalho, o ser humano transforma a 

natureza e na realização desse movimento também se transforma. Por isso, se 

leva em conta que o ser professor/a exige uma preparação que é cotidiana, que 

conduz a um processo de transformação de consciência e cujos sujeitos sociais 

captadores do aprendizado elevam sua consciência sobre seu mundo imediato, 

transitando de uma consciência ingênua (FREIRE, 1967), a possibilidade de 

uma consciência crítica, expressa na matéria e no próprio corpo.

O corpo através de seus diversos significados obriga-nos a decodificar o 

processo cultural pelo qual ele foi construído, pois o ser humano vive em con-

tínua metamorfose. O corpo é uma entidade social e simbólica que ultrapassa 

os limites genéricos, naturais, biológicos. Entendê-lo como parte de uma cons-

trução histórica, carregado de signos relativos aos mais diversos contextos em 

que este se apresenta, nos dá subsídios para refletir sobre a sua relevância frente 

a um posicionamento educacional. Zoboli (2012, p.150) afirma que “é preciso 

insistir no aculturamento em que o corpo possa ser mediador da aprendizagem, 

em que ele seja ferramenta vivencial da apropriação do conhecimento”.

A tentativa de romper com a dicotomia corpo e mente no processo ensi-

no-aprendizagem baseia-se na necessidade do ser humano de “se-movimentar” 

(KUNZ, 2011). Esses corpos vivos, ativos e comunicativos são seres humanos 

em construção, em constante processo de aprendizagem, e por isso, precisa ser 
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levado em consideração a necessidade da realidade física do cotidiano escolar, 

mesmo de forma diferencial de uma unidade educativa para outra, corrobore 

para a evolução de consciência humano-social em prol de aprendizado para 

vida.

No espaço educacional, a interação do processo de ensino-aprendizagem 

e entre professores/as e alunos/as se faz entre outras coisas através dos seus cor-

pos. Há necessidade da sensibilidade do professorado em “ler” o outro (sujeito 

social) para dinamizar o aprendizado a fim dele ser significativo. 

O distanciamento social na educação no momento da pandemia, aliado 

ao fluxo contínuo e a preocupação docente quanto aos discentes evoluírem de 

ano letivo sem ter vivenciado na totalidade a realidade da escola e do processo 

de ensino, conduz a um “aprendizado” fragmentado entre corpo e mente. Esse 

processo acarretou em outro problema a ser destacado a seguir: a evasão esco-

lar.

Evasão escolar

A evasão escolar nesse momento pandêmico se intensificou por motivos 

diversos, entre os quais, as dificuldades de aprendizado dos alunos em rela-

ção ao ensino remoto/tecnológico; a deficiência educacional das famílias2 no 

acompanhamento de seus filhos em atividades a serem desenvolvidas em casa; 

e sobretudo, pela necessidade de muitos desses jovens se voltarem a condição 

do trabalho, se subjugando a diversas formas de garantir a sobrevivência, seja 

diante da necessidade de mão de obra nas unidades produtivas do campo, seja 

mediante o desemprego dos gestores familiares na zona urbana. 

2  Nossa percepção vai além da mera falta de formação acadêmica, mas a condição material de 
promover a existência familiar toma o tempo da família se comprometer a ensinar e acompanhar 
as/os estudantes. 
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Os respectivos argumentos são atestados na Pesquisa Nacional por Amos-

tra de Domicílios (PnadC/IBGE, 2019), que demonstrou existir em 2019, 1,8 

milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos em situação de trabalho 

infantil. Desses, 75,8% realizava alguma atividade econômica ou de autocon-

sumo na área urbana e 24,2% na zona Rural. Além disso, deve-se considerar 

pesquisa realizada pelo C6 BANK/Datafolha (2020), que demonstrou a taxa 

de 8,4% de abandono escolar, que representa proporcionalmente 4 milhões de 

estudantes, aliados a 17,4% que não tinham mais intenção de volta em 2021. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) estimam que com a pandemia o crescimento 

do trabalho infantil tenda a ser de 5,5%, isto é, 8,9 milhões de crianças e adoles-

centes devem ter sido inseridas na lógica do trabalho em todo o mundo (UNI-

CEF, 2021). Neste contexto, o respectivo índice apresentou a possibilidade de 

crescimento de cerca de 90 mil crianças brasileiras em condição de trabalho 

infantil. O estudo aponta ainda, que tendeu a ser no meio rural o maior cresci-

mento, em virtude dos fatores socioeconômicos motivadores e das dificuldades 

de observação dos casos pelos órgãos competentes (UNICEF, 2021). 

Ao considerar essa situação, passou-se a analisar os dados divulgados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP (2019-2021), quanto as matrículas nacionais. Sabe-se que os referidos 

dados são meros números, com variações consideradas pequenas e que podem 

ser justificados numa possível evolução demográfica. Contudo, sua observação 

validou uma queda acentuada no número de matrículas na educação básica na-

cional de 2,52%, isto é, em números absolutos, o país perdeu nos dois anos de 

pandemia cerca de 1 milhão e 200 mil alunos, sendo a queda mais forte entre 

2020 e 2021, em cerca de 630 mil alunos a menos (Tabela 01). Fato que refe-
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renda as condições de muitas famílias não considerar a necessidade de efetiva-

ção ou renovação de matrículas, aliada a ideia de progressão contínua que fora 

adotada por muitas redes de ensino. 

Tabela 01 – Número de Matrículas nacionais, por zona e variação, 2019-2021.

Brasil Total Urbana Rural

2019 47874246 42.545.428 5.328.818

2020 47.295.294 42.117.322 5.177.972

2021 46.668.401 41.308.356 5.360.045

Variação -2,52% -2,9% 0,6%

Fonte: INEP (2019-2021).

Mesmo não podendo se considerar os dados quantitativos como 

referenciais para a reflexão educacional no momento pandêmico, pois sabe-se 

que a variação é sempre constante nos dados censitários da educação, ainda 

assim, sabe-se que a evasão de alunos no período pandêmico não foi maior 

em virtude da necessidade de vinculação as instituição de ensino para que as 

famílias acessassem inicialmente o Bolsa Família, depois o Auxílio Brasil e 

por fim, a entrega de kits de alimentação escolar, como ação subsidiada pelo 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Acontecimento que 

também respalda a manutenção de matrículas no campo, aliado a uma realidade 

socioeconômica diferenciada no que tange a questão do contato com a natureza 

e ao auxílio na lida com a unidade produtiva, sem necessidade de se distanciar 

da família para tentar uma condição de sobrevivência rápida. 
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Outro aspecto quantitativo a se considerar é a perda de alunos por 

instituições privadas nesse período, que chegou a aproximadamente 11%, 

ou a quase um milhão de alunos. Fato que se justifica na condição de crise 

socioeconômica a que muitas famílias foram expostas nesse momento (Tabela 

02). Essa conjuntura possibilitou que a educação pública, aliada a programas 

sociais, não sofresse danos numéricos tão significativos, mas ainda com perda 

quantitativa na ordem de 0,5% (Tabela 02).

Tabela 02 – Matrículas público e privadas no Brasil (2019-2021).

Brasil Públicas Privadas Total

2019 38.739.461 9.134.785 47.874.246

2020 38.504.108 8.791.186 47.295.294

2021 38.532.056 8.136.345 46.668.401

Variação -0,5% -11% -2,5%

Fonte: Fonte: INEP (2019-2021).
 

Em Sergipe, no mesmo período (2019-2021), a condição quantitativa das 

matrículas se mostrou similar, apresentando queda no total de 2,53% e queda 

nos quantitativos urbanos e rurais na casa de respectivamente -2,85% e -1,25%, 

assim como quedas no contexto público e privado de -19,86% e -14,4%. Os 

dados evidenciados demonstram que a situação nos estados nordestinos tendeu 

ainda ser pior no momento pandêmico, justificados sobretudo pela condição de 

crise socioeconômica mais intensa e necessidade de alternativas para suprir, por 

exemplo, a condição de desemprego em casa por parte de muitos familiares. 
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A realidade de itabaiana-sergipe

No município de Itabaiana/SE o perfil não foi muito diferente, apesar 

do decréscimo nas matrículas terem ficado em 0,2% em termos totais, e 

quando analisado as escolas urbanas e rurais considerou-se respectivamente, 

decréscimo de 0,4% e acréscimo de 1,1% (Tabela 03). Logo, observa-se que 

na escala local, a continuidade de estudantes com matrículas efetivadas tendeu 

a ser maior na zona rural, haja vista, a preocupação dos pais na manutenção 

de benefícios como o antigo Bolsa Família, mas também, pela esperança do 

retorno ao processo de ensino e aprendizagem por parte dos filhos de forma 

mais rápida. 

Tabela 03 – Número de Matrículas por zona e variação no município de 
Itabaiana/SE, 2019-2021.

Itabaiana-SE Matrículas Urbana Matrículas Rural Matrícula Total

2019 20.394 3.417 23.811

2020 20.584 3.391 23.975

2021 20.312 3.454 23.766

Variação -0,40% 1,1% -0,2%

Fonte: INEP (2019-2021).

A condição da educação municipal também precisa ser analisada mediante 

comparação entre o segmento público e privado. O primeiro teve um acréscimo 

de 4%, que pode ser considerado pequeno, mas que para o período pandêmico 

é considerado sustentável, pois sabendo do número de alunos que evadiram 

em função do descredito natural para com a educação, aliado a necessidade 
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de trabalhar, tendeu a muito significativo. Esse acréscimo pode ser justificado 

a partir do decréscimo no número de matrículas em unidades particulares de 

educação, em torno de 12,6% (Gráfico 01). 

Gráfico 01 – Números absolutos na Educação Básica do Município de Itabaiana/
SE (2019-2021).

Fonte: INEP (2019-2021).

Muitas famílias retiraram seus filhos de escolas particulares e os 

matricularam em escolas públicas, justificado no argumento de que toda a 

educação estava parada e não haveriam meios financeiros suficientes para 

mantê-los. Todavia, tornava-se atrativo o fato de a educação municipal está 

ofertando, igualmente às escolas privadas, algum tipo de ensino remoto e 

à distância, e também, os chamados Kits Escolares que contribuíam para a 

alimentação da família, sobretudo na zona rural. O PNAE disponibilizou só ao 

município de Itabaiana o valor de pouco mais de 1 milhão de reais no ano de 

2021 (FNDE, 2021). 
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Os referidos aspectos tiveram importante impacto socioeconômico no 

meio rural de Itabaiana, quando se observa contextos comunitários específicos, 

à exemplo de escolas distante da sede urbana, como na Escola Municipal 

Professora Maria do Carmo Moura, no Povoado Terra Dura (Figura 02), 

caracterizado pela condição de carência socioeconômica. Mesmo durante a 

pandemia, algumas atividades foram desenvolvidas pelas equipes escolares 

visando, mesmo diante do distanciamento, manter laços de vínculos entre os 

discentes e os profissionais da educação (Figura 03). 

Figura 02 – Kits de alimentação escolar entregues nas Escolas Municipais do 
campo em Itabaiana (2021). 

 

Fonte: Secretaria de Educação do Município de Itabaiana (2021). 
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Figura 03 – Atividades Remotas sendo entregues e desenvolvidas a partir das 
escolas municipais de Itabaiana/Se (2021)

Fonte: Secretaria de Educação do Município de Itabaiana (2021).

Diante disso, valida-se que mesmo diante de adversidades, muitas famílias 

se mantiveram em contato com a escola, com intuito de não prejudicar o processo 

de aprendizagem de seus filhos e terem acesso a política emergencial promovida. 

Esses aspectos atestam que mesmo com dados quantitativos decrescentes em 
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termos de matrículas, as escolas, sobretudo as rurais, tentaram cumprir com os 

pré-requisitos estabelecidos de segurança e de comunicação com as famílias 

quanto ao desenvolvimento de sua finalidade maior: a educação. 

Todavia, sabe-se que nesse cenário, mesmo com vários esforços, o intuito 

do aprendizado não foi alcançado nos índices imaginados e já se interpõem 

mais objetivos a serem alcançados no futuro próximo: a luta por reorganizar a 

educação em termos de distorção de idade/série/ano, mediante progressão do 

discente de forma contínua, sem avaliação de conhecimento para tal e também, 

os futuros monitoramentos da qualidade de ensino, sobretudo a partir do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que tende a retratar a 

conjuntura de dois intensos anos de pandemia, que afastou a sociedade escolar 

e sua condição educacional. Então, são desafios que se impõem para o docente 

que está em sala de aula, que terá de buscar um padrão de equilíbrio quanto 

ao conhecimento adquirido pelos alunos e aqueles que ainda precisarão ser 

alcançados, assim como, lutar contra uma estrutura de ensino posta, que não 

confluí para a formação cidadã. 

Considerações finais

A condição do ensino on-line remoto para alunos da educação básica 

evidenciou o quão deficitário é o processo de ensino e aprendizagem, uma vez 

que não há infraestrutura tecnológica para essa promoção em nível de escola e 

nem mesmo de residência de docentes e discentes.

Diante do retrato quantitativo demonstrado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2019-2021), fica 

evidente que a educação nacional foi extremamente impactada com a pandemia, 

não só em termos de perdas de alunos para o trabalho infantil, mas também em 
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termos de qualidade, mediante a progressão continua adotada pelos estados da 

Federação.

Esse novo cenário, pós-pandêmico, traz consigo muito desafios a serem 

vencidos, a começar pela correção da distorção conhecimento/ano de ensino e 

depois de reconquista dos alunos perdidos para o trabalho infantil. O referido 

momento é de pensar formas de reconstrução da educação, visando alcançar 

àqueles que ficaram fora da condição de aprendizagem devida, e alertar a 

sociedade, que a integração escola e família se faz benéfica na reconstrução de 

padrões de conhecimentos e de melhorias sociais para todo o povo brasileiro, 

pois só com educação teremos uma sociedade mais justa e equitativa. 

Ainda nesse conjunto, finca-se que a educação remota possa fazer parte 

da vida de muitos estudantes, mas visualiza-se que essa metodologia sozinha 

não conduz a melhorias socioeducativas no país. A integração dos corpos, no 

processo de conciliação de espaço-ensino-aprendizagem se faz intransponível. 

Sendo assim, demarca-se que somente no chão da escola a educação consegue 

se estabelecer de forma plena e completa para com a formação cidadã. Por 

isso, sua manutenção deve ser definida com luta continua, frente ao desmonte 

estabelecido pelo Estado brasileiro. 
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CAPÍTULO 7 

A EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO 
NA CONTEMPORANEIDADE: 

DIREITOS HUMANOS NO 
PROCESSO FORMATIVO 

DOS PROFESSORES

Maria Aparecida Vieira de Melo

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-8

Introdução 

A Educação do/no Campo é uma bandeira de luta que vem se fortalecen-

do na contemporaneidade por meio da política educacional que tem permeado 

ações inclusivas para o seu desenvolvimento. Desta feita, evidenciamos polí-

ticas como transporte escolar, merenda, nucleação, fardamento e formação de 

professores que favorecem para a Educação do/no Campo aconteça com menos 

desigualdade mediante o fomento que se tem nas escolas públicas urbanas. 

Dialogar sobre a Educação do/no Campo nos remente a luta de classe 

que constantemente está com suas bandeiras erguidas lutando juntamente com 
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os movimentos sociais por uma educação inclusiva e socialmente justa. Deste 

modo, pretendemos neste trabalho fazer jus a descrição da realização da ofici-

na pedagógica: Currículo Intertranscultural, realizada na Comunidade Barra 

da Espingarda, com os professores da Escola Municipal Severino Paulino de 

Souza, fruto das ações do Grupo de Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo 

Freire, o qual acolhe o projeto de pesquisa em desenvolvimento: Processos de 

ensino-aprendizagem: descolonizando as práticas pedagógicas. 

Este estudo tem por intuito problematizarmos sobre a formação em direi-

tos humanos para os professores do campo. sabendo que a educação do campo 

enfrenta retrocessos significativos como a nucleação das escolas do campo – 

muitas escolas fechadas, péssimas condições nos transportes escolares, profes-

sores sem formação inicial e continuada, material didático extinto, entre outras 

precariedades, como assinala tais acontecimentos o Brasil de Fato, eis “a partir 

de dados do Instituto de Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 

2017), a taxa de analfabetismo no campo é de 17,7%, contra 5,2% nas cidades. 

Já a escolaridade média é de 8,7 anos no campo e 11,6 nas cidades (BRASIL 

DE FATO, 2020, p. 03).

Portanto, temos como finalidade neste trabalho apresentar o desenvol-

vimento da oficina pedagógica: Currículo Intertranscultural, a qual se ocupou 

dos temas dobradiços Práticas decoloniais, educação integral e interdisciplina-

ridade. A situação problematizadora foi: como a prática pedagógica decolonial 

acontece no espaço formal de ensino? Os pressuposto metodológico foi a pes-

quisa qualitativa, denominada pesquisa de campo, pois fomos a escola muni-

cipal algumas vezes fazer a sondagem dos principais problemas e constatamos 

que o currículo era o maior desafio, o qual é atravessado pelo planejamento, 

interdisciplinaridade e a promoção dos Direitos Humanos. Deste modo, após 

a sondagem e a constatação da situação limite realizamos a intervenção peda-
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gógica. O procedimento metodológico realizou-se por meio da observação e 

conversas informais com os professores em seu respectivo ambiente de ensino. 

Desta maneira, elucidamos que os problemas em torno da Educação do 

Campo permanecem, como transporte escolar em péssimas condições, material 

escolar, formação continuada no lócus para os professores, indisciplina e outras 

questões que interferem na qualidade do ensino da educação básica de qualida-

de na comunidade Barra da Espingarda, Caicó-RN. Demandas que podem vir 

a ser sanadas com proposta pedagógica alternativa que leve em consideração 

as especificidades e peculiaridades do campo. Por isso, se justifica a relevância 

de estarmos atuando nos espaços formativos das escolas do campo, pois elas e 

seus sujeitos importam.

O trabalho está organizado em quatro seções, a primeira consta da in-

trodução, a qual se ocupa em delinear o panorama deste trabalho, a segunda é 

o desenvolvimento, fazendo jus aos pressupostos teóricos-metodológicos que 

consubstanciam a reflexão epistemológica em torno dos temas dobradiços do 

currículo intertranscultural: interdisciplinaridade, educação integral e pedago-

gias decoloniais; a terceira é inerente aos resultados e discussões, ou seja, a des-

crição e análise da intervenção pedagógica, sendo esta crucial para legitimação 

das ações que vimos realizando no grupo de estudos e pesquisas e a execução 

do projeto de pesquisa e por fim, as conclusões, a qual sintetiza os achados da 

pesquisa, bem como nos propõe ao desdobramento epistemológico da realiza-

ção da pesquisa na indissociabilidade entre teoria e prática. 

Paulo Freire: temas dobradiços 

 A educação do/no Campo é uma modalidade da educação básica que vem 

se fortalecendo na contemporaneidade por meio das mobilizações dos movi-

mentos sociais, deste modo, elucidamos que Paulo Freire em sua obra Pedago-
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gia do Oprimido (1977) nos dá condições de compreendermos quem são os su-

jeitos do campo e como eles devem se portar para sair da condição de objeto da 

história e torna-se sujeito da sua própria história. Pois, a desigualdade social no 

campo é significativa desde as questões econômicas às sociais, por isso, é im-

portante que os sujeitos possam ter uma formação que os façam emergir da sua 

condição de oprimido para ser protagonista e senhor de si. Tendo em vista que, 

não raras vezes, os sujeitos são taxados de pobres coitados, jecas, ignorantes, 

matutos, isto é, são sempre rotulados e desqualificados por sua simplicidade e 

seu dialeto regional, questões estas que precisam de interferências emancipató-

rias para que os sujeitos se reconheçam em sua potencialidade. 

 Em sendo assim, Freire (1997) com sua visão holística em torno da edu-

cação enquanto prática da liberdade nos sugere uma ação pedagógica para que 

o sujeito possa ser mais e melhor, isto é, as suas limitações não podem ser 

condenatórias a sua existência. Por isso que a conscientização é uma prática 

que precisa ser fomentada cotidianamente para que os enfrentamentos diários 

sejam realizados contra uma educação instrumentalizadora e mercadológica, 

em prol de uma educação que vise a formação humana do sujeito em sua in-

tegralidade. Neste sentido, eis um fragmento que elucida bem a concepção de 

Freire em torno do ato de educar:

É ao crescer como totalidade que cada uma de nós e cada um de nós é, 
que se chama às vezes, em discursos adocicados, “crescimento harmonioso 
Do ser”, sem, porém, a disposição da luta pelo crescimento harmonioso 
do ser, a que devemos aspirar. Crescer fisicamente, normalmente, com 
o desenvolvimento orgânico indispensável; crescer emocionalmente 
equilibrado; crescer intelectualmente através da participação em práticas 
educativas quantitativa e qualitativamente asseguradas pelo Estado crescer 
no bom gosto diante do mundo; crescer no respeito mútuo, na superação 
de tantos obstáculos que proíbem hoje o crescimento integral entre 
milhões de seres humanos espalhados pelos diferentes mundos em que o 
mundo se divide, mas, sobretudo, no Terceiro ( SHOR & FREIRE, 1986, 
p. 15, grifos nosso).
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Entendemos que a formação integral faz jus a totalidade do sujeito em 

seu processo de vir a ser, pois o crescimento não é somente o físico, mas o orgâ-

nico, o emocional, o intelectual, ou seja, o crescimento integral que permeiam 

ações de respeito e bom gosto ao mundo e com o mundo, sobretudo, em união 

com os seres humanos. 

É nesta perspectiva da educação integral que elucidamos a interdiscipli-

naridade como ferramenta crucial para o fomento da formação humana em sua 

integralidade, pois quando elidimos com a fragmentação do saber e a comparti-

mentação das áreas de conhecimento, compreendemos que existe um nexo que 

integra, unifica, entrelaça e conecta, isto é, a formação humana. Pois, não po-

demos negar que o sujeito é complexo e que igualmente requer uma formação 

completa, uma formação que vise o seu desenvolvimento integral, biopsicosso-

cial do ser humano que não está condicionado ao seu contexto sócio-histórico, 

pois ele pode mudar, narrar outras histórias, sendo ele protagonista e não mera-

mente objeto como a prática educativa bancária sugere, pois: 

O homem realiza um trabalho transformador de si, da nature-
za e da sociedade, tornando o seu cotidiano uma amostra do seu 
projeto. Empenha-se, dessa forma, em sinalizar o tipo de ser hu-
mano e de sociedade que está comprometido em construir  
(STRECK; REDIN; ZITKOSKI, 2015, p. 34, grifos nosso).

Neste sentido, sendo o homem transformador de si, não pode ele se re-

duzir a reprodutor de práticas sociais que o desqualifica, ao contrário ao está 

empenhado em sua transformação visa igualmente a transformação da socie-

dade, portanto, suas ações se encaminham para o seu projeto de humanidade, 

sociedade e mundo que deseja, ou seja, é o próprio homem responsável pelo 

mundo que cultiva e cativa, se contrapondo as barbáries que violam os direitos 

humanos.
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 Por isso, a educação como prática social complexa deve está voltada 

para formação humana integral, onde os direitos humanos fundamentais, ina-

lienáveis e indivisíveis estejam voltados para dignidade humana. De tal modo, 

que todo ser humano seja capaz de vir a ser mais e melhor em seu processo 

biopsicossocial, emocional e espiritual. 

Mediante esta finalidade, consideramos o que está posto por Paulo Freire, 

em sua obra Pedagogia do Oprimido, eis:

O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e 
vão comprometendo-se, na práxis, com a sua transformação; o segundo, 
em que transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do 
oprimido e passa a ser pedagogia dos homens em processo permanente de 
libertação (FREIRE, 2005, p. 45).

Desvelar o mundo da opressão coloca os sujeitos como protagonistas 

desta ação, fazendo jus a garantia dos direitos humanos que são violados me-

diante a opressão que ocorre com os oprimidos, ação esta que somente tende 

acontecer se o sujeito tomar consciência que está tendo os seus direitos huma-

nos violados, negados, subtraídos. Esta consciência faz com que na práxis os 

sujeitos possam transformar a realidade que lhes oprime, sendo assim libertos 

do cárcere que igualmente viola a sua dignidade humana. 

Mas precisamos entender no que consiste a tomada de consciência da 

condição do sujeito que vive em uma realidade opressora? É importante, men-

cionar o que está considerado por Paulo Freire, sobre uma das concepções que 

ele tem sobre a conscientização, eis:

Conscientização está evidentemente ligada à utopia, implica em utopia. 
Quanto mais conscientizados nos tornamos, mais capacitados estamos 
para sermos anunciadores e denunciadores, graças ao compromisso de 
transformação que assumimos. (FREIRE, 1980, p. 28).
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É portanto, a esperança velada no sonho da sociedade e humanidade li-

vres, emancipadas e transformadas que podemos viver a utopia de um mundo 

menos injusto, desigual e excludente. Para assim experienciarmos uma socie-

dade e humanidade inclusivas, justas e com igualdade de oportunidades, em 

prol da qualidade da educação básica, pública, laica, gratuita e de qualidade 

social para toda humanidade. 

Para tal constatamos a importância da educação neste processo formati-

vo, pois ela é a melhor que pode viabilizar a emancipação e a transformação 

dos sujeitos de seus processos de opressão. Tendo em vista que se faz neces-

sário uma educação com uma prática pedagógica desafiadora, crítica, reflexiva 

e autêntica, que corrobore para que os sujeitos se tornem igualmente críticos, 

reflexivos e autênticos em sua posição perante o mundo e a sociedade. Deste 

modo, elucida Freire, eis: 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-
aprender participamos de uma experiência total, diretiva, política, 
ideológica, gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza 
deve achar-se de mãos dadas com a decência e com a seriedade (FREIRE, 
1996, p. 45, grifos nosso).

A autenticidade no ato de ensinar-aprender corrobora com a experiencia 

totalitária que viabiliza a formação integral do sujeitos, isto é, uma ação que 

visa uma finalidade, que permeia a construção do conhecimento, em seu pro-

cesso estético e ético que fomenta uma docência séria e comprometida com a 

emancipação, libertação e transformação dos sujeitos em seres históricos. 

Pois é por meio da formação permanente que professores e estudantes 

podem igualmente construir uma sociedade e uma humanidade transformadas, 

libertas e emancipadas, viabilizados por meio da educação permanentemente, 

isto é, a formação humana deve ser perene, por isso, professores e estudantes 

devem continuar num processo formativo constante. Eis um fragmento que 
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Freire elucida com veemência em seus escritos, sobre a formação permanente:

A eficácia da educação entendida como formação integral do ser humano 
encontra-se condicionada à decência por parte do educador/a. Não é 
possível educar sem amar o outro e respeitá-lo como pessoa singular, 
como sujeito capaz de fazer a sua própria história. A decência por parte do 
educador exige que ele leve a sério a sua formação permanente (FREIRE, 
2015, p. 56, grifos nosso).

A formação permanente está acionada em sua integralidade, pois viabili-

za ações decentes no ato de ensinar-aprender, por meio da virtude do amor que 

corrobora com ações respeitosas as diferenças que constituem os seres huma-

nos. Neste caso, todo educador deve procurar estar em processo contínuo de 

formação, justamente para fazer jus a educação integral que viabiliza o fazer-se 

constantemente, como bem menciona Moll, sobre a educação integral, pois esta 

é:

É uma mudança de paradigma, de uma nova forma de pensar nossas 
relações sociais, pressupondo horizontalidade nos processos educativos, 
valorização dos saberes comunitários no currículo e uma efetiva ação 
intersetorial para garantir os direitos sociais dos indivíduos (Moll, 2012, 
p. 16, grifos nosso).

Assim, é importante mencionar que as práticas pedagógicas permeadas 

pela educação integral tendem a contribuir com as relações sociais na perspec-

tiva da horizontalidade, ou seja, professores e estudantes dialogam entre si, sem 

hierarquias, fazendo jus aos saberes que não somente estão prescritos no cur-

rículo, mas que são oriundos do contexto sócio-histórico, cultural, econômico, 

emocional e espiritual. 

Nesta perspectiva, compreendemos que os desdobramentos enunciativos 

de Paulo Freire nos possibilitam empreender as práticas pedagógicas decolo-

niais permeadas pela interdisciplinaridade e pela educação integral. O que ire-

mos passar a descrever como trabalhamos estas categorias, fruto do projeto 

de pesquisa: Processos de ensino-aprendizagem: descolonizando as práticas 
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pedagógicas, juntamente com as demais ações de ensino e extensão que tem 

atravessado nossas práticas formativas.

Oficina Pedagógica: currículo intertranscultural 

 Nesta seção iremos discorrer sobre as ações que vem sendo desenvol-

vidas, no decorrer de um ano de atividades realizadas por meio do Grupo de 

Estudos e Pesquisas da Educação em Paulo Freire – UFRN/CNPq. Grupo que 

acolheu o projeto de pesquisa: Processos de ensino-aprendizagem: descoloni-

zando as práticas pedagógicas. Diante de estudos sobre a obra Professora Sim, 

Tia Não: cartas para quem ousa ensinar, foi a obra que refletiu sobre os proces-

sos formativos que permeiam a essência da docência. Desta feita, vamos agora 

descrever as ações que foram feitas ao longo do processo teórico consubstan-

ciado agora pela prática. 

 O nosso lócus investigativo foi a Escola Municipal Severino Paulino de 

Souza, localizada na Comunidade Barra da Espingarda, em Caicó-RN. Os su-

jeitos colaboradores desta ação foram os professores dessa escola da educação 

infantil ao ensino fundamental II. Para o desenvolvimento desta ação, foi rea-

lizada algumas visitas nessa escola, para diagnosticarmos as situações limites 

que foram postas pelos nossos colaboradores. Portanto, foi diagnosticado que 

a vivência de um currículo interdisciplinar seria a causa maior no processo 

formativo. Deste modo, acolhemos as questões limitantes e realizamos uma 

oficina pedagógica que viabilizou impregnar de sentido as práticas pedagógicas 

dos educadores da respectiva escola. Em sendo assim, as temáticas que perme-

aram o desdobramento da oficina pedagógica: currículo intertranscultural foi 

costurado pelas temas: pedagogia decolonial, interdisciplinaridade e educação 

integral. 
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 Assim, iremos dialogar sobre a pedagogia decolonial que segundo Mota 

Neto (2016, p. 318), assinala que: 

Teorias-práticas de formação humana que capacitam os grupos subalternos 
para a luta contra a lógica opressiva da modernidade/colonialidade, tendo 
como horizonte a formação de um ser humano e de uma sociedade livres, 
amorosos, justos e solidários. 

Ou seja, explicitamos que a lógica opressiva da modernidade/coloniali-

dade viola os Direitos Humanos dos sujeitos em formação, fazendo com que 

a posição dos sujeitos mudem, isto é, os sujeitos oprimidos, subalternos, sub-

missos, devem se contrapor as situações que violam os seus direitos, para que 

assim possam vivenciar situações numa realidade amorosa, justa e solidária. 

Nesta perspectiva, assinalamos que pedagogia decolonial tende a se con-

trapor a prática da educação bancária, tão criticada por Paulo Freire. Desta ma-

neira, evidenciamos o que está posto por Walsh (2006, p. 15), eis a pedagogia 

decolonial é a “Construção de uma noção e visão pedagógica que se projeta 

muito além dos processos de ensino e de transmissão de saber, que concebe 

a pedagogia como política cultural”. Significa dizer que a prática pedagógica 

transcende o que está prescrito no currículo. Por isso, que se aproxima da edu-

cação integral em sua conceituação. Dito em outras palavras, a educação inte-

gral pode ser vivenciada por meio da prática da pedagogia decolonial. 

Desta maneira, elucidamos os desdobramentos enunciativos da pedago-

gia decolonial, tal como está posta por Neto (2006, p. 25), eis:

Pedagogias que requer educadores subversivos: Educadores e educadores 
decoloniais não podem apenas reproduzir o modus vivendi do paradigma 
moderno-colonial, pelo contrário, devem ter consciência e práxis 
subversiva no sentido de lutar e atuar em vista de uma sociedade outra, 
de modo a contribuir com a conscientização dos sujeitos do processo 
educativo em questão, combinando, em sua inteireza, visão de mundo e 
práxis. Pedagogias que partem de uma hipótese de contexto: É fazer com 
que a prática educativa esteja diretamente ligada às realidades de vida 
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do grupo em questão. Pedagogias que valorizam as memórias coletivas 
dos movimentos de resistência: valorização das memórias coletivas. 
Pedagogias em busca de outras coordenadas epistemológicas: pensar e 
agir desde uma educação que parta de outros referenciais para além do 
moderno-colonial. Pedagogias que se afirmam como utopia política: nesse 
sentido, educadoras e educadores têm a direção da luta, da proposição, 
e não apenas da crítica e da denúncia, deixando claro a politicidade da 
educação e a educabilidade da política, tendo em vista um mundo solidário, 
democrático e participativo (Grifos nosso).

A pedagogia do movimento, assim podemos definir o que é a pedagogia 

decolonial, aquela que sai do saber eurocêntrico e transcende para valorização 

da cultura popular, ou seja, os saberes populares das pessoas que estão em suas 

realidades constantes, as quais são concretas. Em outras palavras, salientamos 

que a pedagogia decolonial se ocupa em práticas contra hegemônicas. Aquelas 

que viabilizam o empoderamento, o protagonismo, o engajamento do sujeito 

enquanto sujeito histórico. Nesta lógica, devemos buscar no cotidiano práticas 

pedagógicas que envolvam os sujeitos em suas realidades concretas.

As pedagogias decoloniais estão arraigadas na prática interdisciplinar 

que para além de Paulo Freire, tantos outros teóricos assinalam o que é a inter-

disciplinaridade, eis um dos conceitos que podemos evidenciar:

O homem está no mundo, e pelo próprio fato de estar no mundo, ser agente 
e sujeito do próprio mundo, e deste mundo ser Múltiplo e não Uno, torna-se 
necessário que o homem o conheça em suas múltiplas e variadas formas, 
para que possa compreendê-lo e modificá-lo (FAZENDA, 1979, p. 81).

A intervenção do ser humano no próprio mundo é um sujeito múltiplo, 

isto é, um sujeito plural, sem perder a sua singularidade. Pois, nesta pluralida-

de do sujeito está alinhada a dimensão da educação integral, ou seja, tanto a 

pedagogia decolonial quanto a interdisciplinar são constituintes dos Direitos 

Humanos. 

Destacamos que estes enunciados culminam com o currículo intertrans-

cultural, o qual foi o mote da nossa oficina pedagógica, pois o currículo inter-
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transcultural, conforme Ongaro (2014, p. 45) se configura:

Entre as perspectivas do currículo intertranscultural estão as relações da 
cultura entre as pessoas; a criação de espaços-tempos de encontros na es-
cola, comunidade, bairro e município; o reconhecimento de símbolos e re-
presentações culturais; e, principalmente a leitura do mundo a partir do 
contexto, da problematização e das relações humanas com outras formas 
de vida e em outros ecossistemas. 

Em sendo assim, as relações culturais, espaços-tempos, encontros, sím-

bolos, leitura de mundo e problematização das relações, tudo isso acontece 

entre as pessoas, com elas e entre elas. Deste modo, destacamos que o currículo 

intertranscultural transcende os conteúdos prescritos no currículo, bem como 

valida a perspectiva dos direitos humanos no processo formativo, uma vez que:

Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá 
ser considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); 
dos Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais 
(PDI); dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de 
Educação Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de 
ensino, pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos 
de avaliação (BRASIL, 2012, p. 67).

A educação em Direitos Humanos deve ser vivenciada no modo trans-

versal, esta que deve ser permeada na formação permanente dos docentes. Des-

te modo, a nossa oficina pedagógica corroborou com o processo de formação 

docente, na perspectiva dos direitos humanos mediante o diálogo estabelecido 

entre as pessoas. Ou seja, a formação permanente faz com que os sujeitos as-

sumam suas práticas pedagógicas concernentes com as teorias que aqui estão 

postas, como constatamos com os nossos colaboradores. 

Assim, elucidar que o complexo da educação está emaranhado nos nexos 

que se entrelaçam, fazem com que possamos compreender que o que fazemos 

em sala de aula tem nome. Isso mesmo, nossas práticas pedagógicas em sala de 

aula da educação básica são oriundas de teorias que são construídas, mas que 



134

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

alguns professores desconhecem por seus nomes, daí a relevância da formação 

contínua para o autoconhecimento.

Deste modo, iremos agora socializar o passo a passo da oficina: peda-

gógica: currículo intertranscultural na Escola Municipal Severino Paulino de 

Souza, localizada na Comunidade Barra da Espingarda, em Caicó-RN: 

Imagem 1 – Equipe Formadora

Fonte: Maria Aparecida Vieira de Melo, 2022

Equipe formadora que viabilizou a oficina pedagógica. Da esquerda para 

direita temos as estudantes monitoras: Laize, oficineira da temática interdisci-
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plinaridade; Katiane, oficineira sobre educação integral; Joseane, oficineira do 

tema pedagogias decoloniais; Maria Melo, professora orientadora; Guilherme, 

oficineiro da temática educação integral e fotógrafo desse momento. 

A oficina iniciou com a dinâmica de apresentação, a qual tinha por fina-

lidade de promover o diálogo entre os oficineiros e os professores em forma-

ção, assim perguntas foram colocadas numa caixa e a medida que a caixa ia 

passando entre os participantes, eles tiravam as perguntas, diziam seus nomes 

e respondiam a pergunta que pegavam na caixa. Tal como podemos assim vi-

sualizar: 

Imagem 2: caixa das perguntas e os conhecimentos prévios 

 

Fonte: Guilherme Augusto da Cruz Costa, 2022

Nesta caixa tínhamos 30 questões feitas pelos oficineiros, para que a 

medida que a apresentação pessoal fosse acontecendo, os participantes deve-

riam expor seus conhecimentos prévios sobre as temáticas a serem trabalhadas, 

como: interdisciplinaridade; educação integral e pedagogia decolonial. Feito 
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isso, vivenciamos o momento de expor dialogicamente sobre as temáticas con-

tidas nas perguntas. A exposição foi realizada pelas oficineiras: Laize, Joseane 

e Katiane, como podemos ver em algumas imagens. Eis:

Imagem 3: Apresentação expositiva dialogada

 

Fonte: Guilherme Augusto da Cruz Costa, 2022

As monitoras oficineiras explanaram dialogicamente as temáticas que 

consubstanciam os desdobramentos enunciativos em torno do currículo inter-

transcultural, tendo a participação efetiva dos professores participantes neste 

momento, fazendo com que os oficineiros pudessem viver a indissociabilidade 

entre a teoria e a prática indicotomizáveis no processo formativo.

Após este momento reflexivo teórico epistemológico sobre os temas do-

bradiços desta oficina foi um momento de vivenciarmos a prática integrativa, 

ou seja, colocamos uma árvore vazia no chão, e solicitamos que os professores 

em grupos dialogassem sobre as temáticas abordadas, com a seguinte pergunta: 

o que ficou da oficina? Momento em que os professores estavam integrados e 

assim entre eles reelaboram suas concepções em torno das temáticas trabalha-

das. Conforme podemos ver nestas imagens: 
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Imagem 4: Momento da prática integrativa

   

Fonte: Guilherme Augusto da Cruz Costa, 2022

Conforme podemos visualizar nestas imagens do momento da prática in-

tegrativa, sobre o que ficou da oficina? Os professores, em pequenos grupos se 

reuniram e realaboraram suas concepções em torno das temáticas trabalhadas. 

Neste momento, para além das concepções socializadas, alguns professores re-

lataram a importancia de formações como as que eles estavam recebendo. Nes-

te caso, obtivemos o feedback dos professores, antes mesmo da avaliação final, 

a qual foi solicitada que eles dissem em uma palavra, como definiriam a tarde 

de hoje? Os depoimentos foram variados, todos sendo positivos, fazendo com 

que pudemos concluir a oficina pedagógica com muito êxito. 

Destacamos que a formação continuada tende a promover a educação 

em direitos humanos por viabilizar, sobretudo, a interação com a comunidade 

escolar, trabalhar temáticas que estão enlaçadas as questões que atravessam os 

Direitos Humanos, torna-se crucial no contexto escolar. Por isso que, a oficina 

ocupa uma ação importante na execução de projetos de ensino, pesquisa e ex-

tensão, fazendo com que os alunos estejam experienciando a identidade docen-

te por meio de suas ações práticas.
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Como podemos ilustrar nesta seguinte imagem, com todos postos para 

culminância do momento formativo, eis:

Imagem 5: Momento final da oficina

  

Fonte: Guilherme Augusto da Cruz Costa, 2022

 A oficina pedagógica promoveu uma dupla função, por um lado bene-

ficiou aos oficineiros, por experienciarem a essência da docência, por outro, 

levou conhecimentos aos educadores, contribuindo para sua formação perma-

nente. Deste modo, a importância de se vivenciar na prática a teoria estudada 

em sala de aula faz com que a identidade de professor/pesquisador em prol 

da educação em Direitos Humanos vá sendo fomentada, paulatinamente, tan-

to com momentos de estudos individuais e coletivos quanto com a execução 

do planejamento pedagógico coletivo em torno de uma mesma temática, que 

mesmo que se desdobre ao fim e ao cabo temos por finalidade a educação li-

bertadora, transformadora e emancipatória, defendida por Paulo Freire e que na 

contemporaneidade, reinventamos. 

Conclusão 

A pesquisa de campo exploratória nos aproximou da Comunidade Barra 

da Espingarda, a qual tem uma Escola Municipal Severino Paulino de Souza, 

em Caicó-RN. Escola do/no Campo, que os seus educadores tem por obrigação 
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fazer jus ao currículo prescrito em suas práticas pedagógicas, entretanto, mui-

tos em seu cotidiano intervém em situações concretas dos seus estudantes que 

transcendem o que está posto no conteúdo a ser trabalhado no dia, mas que nem 

todos os educadores sabem que tais ações tem nomes, isso mesmo, suas prá-

ticas pedagógicas em sala de aula, muitas vezes invisibilizadas por não serem 

publicizadas, são atravessadas por epistemologias e foi isso que aconteceu com 

o coletivo de professores. 

Assim, apresentamos o desenvolvimento da oficina pedagógica: Currí-

culo Intertranscultural, a qual se ocupou dos temas dobradiços Práticas deco-

loniais, educação integral e interdisciplinaridade, sobre a situação problema-

tizadora como a prática pedagógica decolonial acontece no espaço formal de 

ensino? Fazendo jus aos pressupostos metodológicos da pesquisa qualitativa, 

denominada pesquisa de campo. 

Destacamos que os autores Freire, Moll, Walsh, Mota e Fazenda foram 

cruciais para dialogarmos sobre os temas dobradiços: interdisciplinaridade, 

educação integral e pedagogias decoloniais, os quais constituem o tema currí-

culo intertranscultural. 

Por fim, explicitamos que este momento de dupla função foi fundamen-

tal para o fomento da identidade de professor/pesquisador para os estudantes 

bolsistas participantes desta atividade, bem como fomentou descobertas aos 

professores colaboradores que acolheram a oficina com muita cooperação. 
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CAPÍTULO 8 

ENSINAR-APRENDER A 

QUESTÃO AGRÁRIA BRASILEIRA 

E DIFERENTES IMPLICAÇÕES 

SOCIOTERRITORIAIS 

NO PPLSEDCS/UNEAL

Ricardo Santos de Almeida

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-9

Introdução 

Este estudo objetiva-se por problematizar as experiências de ensino-

-aprendizagem em uma turma do curso do Programa de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Educação do Campo e Sustentabilidade (PPLSEDCS) da Universida-

de Estadual de Alagoas (UNEAL), no ano de 2021, que confluem para a com-

preensão das dimensões de estudo da Sociologia Rural atrelado ao paradigma 

da questão agrária como essencial à compreensão dos fenômenos socioterrito-

riais que ocorrem no campo brasileiro, articulados a diferentes escalaridades, 
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e encontra-se imbricados ao modo de vida dos sujeitos do/no campo, que são 

constituídos por:
 
Posseiros, bóias-frias, ribeirinhos, ilhéus, atingidos por barragens, assen-
tados, acampados, arrendatários, pequenos proprietários ou colonos ou si-
tiantes – dependendo da região do Brasil em que estejam – caboclos dos 
faxinais, comunidades negras rurais, quilombolas e, também, as etnias in-
dígenas (ESCOLA NACIONAL DE FORMAÇÃO DA CONTAG, 2010, 
p. 3).

Além disso, contemplam-se também estudos relacionados às tramas e en-

redos que se encontram associados à produção agrícola, bem como nas relações 

de trabalho e sua mobilidade, bem como as influências decorrentes da cultura 

citadina no campo que contribuem para um olhar indissociável a respeito do 

campo-cidade como interdependentes.

Destacamos o componente curricular Sociologia Rural e Questão Agrária 

no Brasil como imprescindível para a realização do debate sobre os desdobra-

mentos do desenvolvimento da agricultura em diferentes escalas “do global ao 

local e do local ao global” tal como afirma Stedie (2005, p. 15-16) contribuindo 

para a tomada de consciência do ser humano sobre a natureza em que estava 

inserido desencadeando nos processos de associação, usos e apropriações da 

mesma a prática do trabalho a partir das técnicas desenvolvidas em decorrência 

de suas carências e necessidades corroborando na relação sociedade-natureza o 

trabalho de acordo com Moreira (2014, p. 7) o trabalho como “fonte e condição 

de existência do homem em qualquer contexto de espaço e tempo”, ou seja, 

como princípio educativo.

Quanto mais sofisticada se torna a relação de dominação da natureza pelo 

ser humano e estimuladas são as carências e necessidades sobre diferentes ma-

terialidades exigem-se diferentes formas de organizações para o desenvolvi-

mento de diferentes tramas que confluem para a produção de um ou outro ob-
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jeto, ou seja, requer-se a existência do trabalho. Esta compreensão encontra-se 

diretamente associada ao pensamento de Engels (1876) quando este diz que “o 

domínio sobre a natureza, que tivera início com o desenvolvimento da mão, 

com o trabalho, ia ampliando os horizontes do homem, levando-o a descobrir 

constantemente nos objetos novas propriedades até então desconhecidas” (EN-

GELS, 1876, n.p.). Logo, este processo dialogado em sala de aula faz jus ao 

ementário que destaca a contribuição do debate para o

Estudo dos paradigmas teórico-metodológicos das Ciências Sociais. 
Sociologia Rural: concepções e contexto histórico. Agricultura e 
relação homem-natureza ao longo da história; A questão agrária e o 
capitalismo; Globalização e transformações no espaço rural; Agricultura 
e desenvolvimento: ocupação e transformação do espaço brasileiro; 
revolução verde; modernização conservadora, reestruturação produtiva e 
suas consequências para o mundo rural; força de trabalho na agricultura; 
Os movimentos sociais rurais e a reforma agrária no Brasil e no mundo; 
Agricultura e reforma agrária em Alagoas. Trabalho de Campo Curricular 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS, 2020, p. 24).

Logo, o estudo sobre as dinâmicas socioterritoriais indissociáveis à aná-

lise sobre o desenvolvimento da agricultura foi contemplado a partir da distin-

ção entre questão agrária e questão agrícola. Fez-se necessário o debate sobre 

a origem e evolução da divisão do trabalho campo/cidade, as determinações 

na organização das atividades agrárias (relação sociedade-natureza, modo de 

produção, estrutura fundiária, mão-de-obra, mercado, políticas públicas, etc.) e 

o estudo renda da terra (diferencial/absoluta/monopólio) corroboram no debate 

sobre as tendências sociais do mundo rural no Brasil, com ênfase nas relações 

de trabalho e nos movimentos sociais de luta pela terra, amplamente dialogados 

nos encontros virtuais.

Socializaremos neste estudo diferentes contribuições didático-pedagó-

gicas ocorridas em sala de aula virtual, do componente curricular Sociologia 

Rural e Questão Agrária no Brasil, no PPLSEDCS da UNEAL entre os meses 
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de março a agosto de 2021, articulando à Sociologia estudos da Geografia. Nes-

ta oferta, devido ao cenário pandêmico, se fizeram necessárias adequações ao 

modus operandi do ensinar-aprender diferentes conteúdos, conceitos e temas 

levando em consideração a diversidade dos discentes. Portanto, o componente 

curricular e o curso se deram a partir da:

Oferta regular, na modalidade semi-presencial e em caráter remoto enquanto 
houver a situação de pandemia, com o uso das plataformas digitais como 
Google classroom, com atividades de Tempo-Universidade e Tempo-
Comunidade através da implantação do regime de Alternância
com base no Parecer do Conselho Nacional de Educação Nº 01/2007 CNE/
CEB de 01/02/2006 que fundamenta a Pedagogia da Alternância no Brasil, 
bem como o Parecer Nº 313/2014 CEE/AL e Resolução Estadual Nº 040/
CEE/AL do Conselho estadual de Educação de Alagoas (UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE ALAGOAS, 2020, p. 1).

Enfatizam-se aqui a socialização de experiências individuais e coletivas 

que corroboram, no processo formativo, por uma Educação do/no campo com 

ênfase às exigências das demandas sociais reafirmadas na Constituição Federal 

de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n. 9394/96 e 

o Plano Nacional de Educação (2014) em que deve ser ofertada uma educação 

pública, de qualidade e que atenda as especificidades do campo. Deste modo, 

faz-se necessário contemplar o estabelecido no parágrafo único do segundo 

artigo das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, a Resolução nº 01/2002 CNE/CEB:

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios 
dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência 
e tecnologia disponível na sociedade e nos movimentos sociais em defesa de 
projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país (BRASIL, 2002, p. 1).

Articulando-se legislações às discussões teóricas relacionam-se também 

os processos que contribuem para a elaboração de diferentes legislações re-

lacionadas à Educação do/no Campo que se encontram permeadas por uma 



145

Movimentos Dialético da Educação do Campo: teorias, práticas e reflexões

constante luta dos movimentos sociais, tanto do campo como da cidade, e a 

busca pela aprovação de leis que garantam o funcionamento e o financiamento 

das Escolas do Campo, atreladas às diretrizes, projetos pedagógicos e investi-

mentos em formação docente devem estar de acordo com a realidade rural, ou 

seja, devem estar articuladas ao reconhecimento dos diferentes processos que 

as instituem como políticas públicas. 

É pelo estudo das legislações que se viabiliza o entendimento e a tradu-

ção da especificidade do ensinar-aprender levando em consideração os aspec-

tos identitários do/no campo como uma política pública que necessita de apoio, 

aporte e financiamento público para atender as demandas dos diversos setores 

que trabalham e defendem a Educação do/no Campo. 

As leis, decretos e projetos de lei estudados apontam não apenas às res-

ponsabilidades dos entes públicos nas três esferas de poder, mas também rea-

firmam os princípios da Educação do Campo, suas concepções, o público a ser 

atendido por esta política, o suporte financeiro necessário para que as ações 

aconteçam e todo o planejamento, do funcionamento das turmas e do formato 

de calendário, às ações da Educação do/no Campo.

Aqui reafirmamos os estudos do componente curricular Sociologia Rural 

e Questão Agrária no Brasil como um amplo espaço para a compreensão das 

dinâmicas socioterritoriais a partir da escala global às que se encontram imbri-

cadas desde a Formação Econômica e Territorial brasileira (concentração de 

terra e renda, desigualdades socioterritoriais, luta por terra) e ainda existentes 

na contemporaneidade.

Neste sentido, nos cabe destacar que nesta oferta do curso ocorreu o Tem-

po-universidade – consistindo nos encontros virtuais para debate de conteúdos, 

conceitos e temas no mês de março de 2021 (ver figuras 1 e 2) e o Tempo-co-
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munidade – que ocorreu entre abril a agosto de 2021 consistindo em articu-

lações entre teoria e prática de pesquisas sobre diferentes teorias e relações 

socioterritoriais das diferentes comunidades rurais do estado de Alagoas com 

as quais os discentes se relacionam.

Figuras 1 e 2. Momentos de interações virtuais entre docente e discentes.

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).

O estudo está organizado em duas seções, a primeira relacionada aos as-

pectos teórico-metodológicos dialogados em sala de aula virtual; e a segunda 

às contribuições do ensinar-aprender Sociologia Rural e Questão Agrária no 

Brasil.

Consubstanciou-se metodologicamente a partir da prática da observação, 

pesquisas documentais, infográficas e bibliográficas e do aporte teórico relacio-

nando os conteúdos, conceitos e temas (do planejamento à ação) aos preceitos 

da Educação do/no Campo através dos estudos de Almeida (2016), Arroyo, 

Caldart e Molina (2011), Furtado (2009), Moreira (2014), dos volumes 1 a 9 da 

coletânea A questão agrária no Brasil sob a organização de Stedile (2005).

Destacamos, portanto, que as experiências aqui evidenciadas contribuí-

ram para a valorização dos saberes e das experiências, dos espaços de vivências 

e busca de conhecimentos por discentes estimulados às práticas fundamentais 
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ao docente da atualidade: o serem continuamente professores-pesquisadores 

dotados de uma consciência espacial cidadã compreendendo as dinâmicas              

socioterritoriais em múltiplas escalas.

Da base aos temas dialogados em sala de aula 
virtual 

Os estudos aqui narrados foram socializados em sala de aula virtual ao 

longo dos finais de semana do mês de março de 2021 e corroboram com a 

ementa do curso que contempla o entendimento de diferentes processos sociais, 

políticos e econômicos que contribuem para a (re)organização dos espaços 

geográficos do campo e da cidade estabelecendo sobre os territórios relações 

de poder em função de demandas de grupos sociais específicos. Pactua-se, 

portanto, com Arroyo (2007, p.) a necessidade da formação de professores 

da Educação do/no campo tendo por princípio a compreensão a respeito do 

campo e dos territórios aos qual se articulam observando-se os aspectos sociais, 

políticos, culturais e a própria vinculação com a terra como contributivos aos 

processos identitários constituintes dos sujeitos do campo. Logo, defende-se o

[...] direito de todos os povos do campo à educação, um primeiro ponto se 
destaca: a defesa da escola pública do campo e no campo se contrapõe a toda 
política de erradicação da infância e adolescência de suas raízes culturais, 
de seu território, de suas comunidades, dos processos de produção da terra 
e de sua produção como humanos. Escola do campo, no campo. A escola, 
a capela, o lugar, a terra são componentes de sua identidade. Terra, escola, 
lugar são mais do que terra, escola ou lugar. São espaços e símbolos de 
identidade e de cultura [...] (ARROYO, 2007, p. 163).

Logo, sugere-se o entendimento de diversos processos sociais, políticos 

e econômicos que (re)constroem os territórios do campo e da cidade e também 

uma contextualização a respeito das ressonâncias de processos territoriais no 

espaço rural brasileiro atual após séculos de transformações estruturais para, 

posteriormente, evidenciarmos as teses favoráveis (basilares ao real entendi-
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mento da função social e cultural dos povos e das escolas do/no campo) e as 

teses contrárias à reforma agrária compreendendo como estas evidenciam ain-

da o fortalecimento dicotômico sobre o campo e a cidade, por exemplo, ou o 

não entendimento da importância campesina e de outros povos do campo e seus 

saberes historicamente acumulados.

É a partir de temáticas orientadoras enunciadas na ementa do componen-

te curricular que compreendemos a Educação do/no campo para além de sua 

dimensão legal, pois se faz necessário transcendermos para as problemáticas 

didático-pedagógicas decorrentes da formação de professores enquanto vetor 

de desenvolvimento de saberes e conhecimentos articulados ao que se encontra 

disposto com e pelos povos do campo respeitando suas diversidades e plurali-

dades ancoradas na perspectiva da justiça social visualizadas na figura 3.

Figura 3. Árvore do conhecimento sobre Educação do/no campo.

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).
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Fez-se necessário o estudo a respeito da Formação Econômica e Social 

do Território brasileiro destacando-se que nos estudos sobre a questão agrária 

brasileira devemos levar em consideração os processos que culminaram com a 

má distribuição de terras corroborando com as desigualdades socioterritoriais 

no campo a partir da concentração de terras, que para Oliveira (2007, p. 66) é 

“produto do monopólio de uma classe sobre um meio de produção específico, 

particular, que é a terra”. Logo, compreender os processos que formatam a es-

trutura fundiária brasileira se fazem necessários para que possamos entender as 

tramas e enredos que contribuíram para a expansão do capitalismo no mundo 

tendo o Brasil como partícipe deste movimento constituindo processualmente, 

após o achamento do Brasil, a terra como renda capitalizada contribuindo para 

diferentes “inter-relações e as cadeias de causalidade que constituem a urdidura 

dos processos econômicos” (FURTADO, 2009, p. 45).

Ao longo dos encontros virtuais (ver figura 4), debateu-se teoricamente 

a Educação do/no campo como resultante da mobilização dos movimentos so-

ciais rurais na busca por uma educação que valorize as especificidades e iden-

tidades rurais destacando-se o papel do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST) para esta contínua conquista. Além disso, problematizaram-

-se os processos que decorrem desta luta por uma educação pública do campo 

com qualidade, bem como da formação do território brasileiro e as implicações 

socioespaciais decorrentes do mesmo.
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Figura 4. Alguns slides de apresentação utilizados nos encontros virtuais.

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).

Enquanto frações do espaço geográfico, cada fração de terra vai sendo 

configurada como território estando esta conectada “à ideia de poder, que se 

faça referência ao poder público, quer ao poder das grandes empresas que es-

tendem os seus tentáculos por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras 

políticas”, tal como afirma Andrade (1998, p. 213). 

A análise da formação territorial brasileira contribui para a compreensão 

dos processos de territorialização dos capitais no campo bem como as dester-

ritorializações dos povos nativos reafirmando os usos do território como con-

dição principal para o estabelecimento das relações sociais e as lutas decorren-

tes da mesma. No caso, brasileiro, Almeida (2016) destaca que o processo de 
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achamento do Brasil contribuiu para o regime da acumulação de capitais que 

fortaleceu o modo de produção capitalista. E, portanto,

A busca pela acumulação de capital reflete nas transformações no campo 
brasileiro atualmente, que, mesmo recebendo investimentos em tecnologias, 
busca uma contínua apropriação da mais-valia dos trabalhadores do campo, 
sendo recrutas de repressões e expulsões para as cidades. Esses movimentos 
de tensão mobilizam o surgimento dos movimentos sociais que lutam pela 
reforma agrária e pelo acesso às melhores condições de trabalho e vida 
(ALMEIDA, 2016, p. 18).

Ao longo de mais de trezentos anos o Brasil foi colônia de exploração e 

os interesses sobre este território não se atrelavam a implantação de políticas 

ou sistemas educacionais que contemplassem os trabalhadores escravizados ou 

não e populações nativas, aqui residentes, que levassem em consideração suas 

demandas sociais, pois a lógica em que se encontravam inseridas é imersa na 

expansão do capital no modelo organizacional da plantation consubstanciado 

pela Lei n. 601 de 1850, a Lei de Terras, que deu base e sustentação a proces-

sos que envolvem a grilagem, violência contra os camponeses e dão o tom ao 

que hoje compreendemos por agrohidronegócio brasileiro. Logo, estimularmos 

por meio de processos educativos dialógicos como a sala de aula virtual, no 

formato roda de conversa, contribuiu para o descortinamento do Brasil em que 

vivenciamos contribui para compreendermos a “diversidade de dimensões que 

os constituem como processos sociais, políticos e culturais; formadores do ser 

humano e da própria sociedade” (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p. 

12-13).  

Contribuições do ensinar-aprender

As identidades e pertencimentos dos discentes matriculados no curso fo-

ram sendo valorizadas a partir da tomada de consciência dos mesmos sobre os 

saberes que se encontram relacionados a si e aos indivíduos residentes nas co-
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munidades as quais residem, no Tempo-comunidade. Neste sentido, recomen-

dou-se a prática da pesquisa consubstanciada na escrita de relatos de experiência 

sobre suas vivências alicerçadas nos preceitos freireanos contribuindo por uma 

educação que contribuam para a transformação de homens e mulheres a partir 

de “uma nova postura diante dos problemas de seu tempo e de seu espaço. A 

da intimidade com eles. A da pesquisa ao invés da mera, perigosa e enfadonha 

repetição de trechos e de afirmações desconectadas das suas condições mesmas 

de vida” (FREIRE, 1967, p. 93) rumo à emancipação. Logo, é contribuição do 

PPLSEDCS/UNEAL que os educadores façam prática de seus objetos de estu-

do, reflitam sobre eles à luz das teorias, as recriando permanentemente.

Para a realização da proposta/atividade de pesquisa que culminou na es-

crita de artigos científicos a utilização de textos socializados ao longo dos en-

contros do Tempo-universidade relacionados ao tema Diferentes expressões da 

resistência e luta pela terra. Levou-se em consideração que nos municípios em 

que os estudantes residem há a ocorrência de acampamentos ou assentamentos 

rurais de reforma agrária ou mesmo que evidencie o modo de vida rural das 

comunidades em que retiram seus sustentos através das diferentes relações de 

propriedade, e das rendas pré-capitalistas, tema dialogado em outros encon-

tros. Neste sentido, foi estimulada a prática de pesquisa exploratória de campo 

recomendando-se os cuidados sanitários durante a pandemia da Covid-19 bem 

como o resgate de memórias a partir de experiências coletivas. As produções 

acadêmico-científicas dos discentes-pesquisadores foram publicadas no livro 

Olhares do/no campo com estudantes-pesquisadores, sob a organização dos 

professores Ricardo Santos de Almeida, Maria Aparecida Vieira de Melo e Ma-

ria Erivalda dos Santos Torres e publicado pela Editora Centro Paulo Freire – 

Estudos e Pesquisas, em 2022 (ver figura 5).
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Figura 5. Alguns slides de apresentação utilizados nos encontros virtuais.

Fonte: Dados da Pesquisa (2021).

O estimulo à compreensão do mundo a nossa volta se fez necessário 

alicerçando-se nos preceitos da Educação Popular almejando um mundo mais 

justo dotando de protagonismo os sujeitos do/no campo, pois

Quanto mais crítico um grupo humano, tanto mais democrático e permeável, 
em regra. Tanto mais democrático, quanto mais ligado às condições de sua 
circunstância. Tanto menos experiências democráticas que exigem dele 
o conhecimento crítico de sua realidade, pela participação nela, pela sua 
intimidade com ela, quanto mais superposto a essa realidade e inclinado a 
formas ingênuas de encará-la A formas ingênuas de percebê-la. A formas 
verbosas de representá-la. Quanto menos criticidade em nós, tanto mais 
ingenuamente tratamos os problemas e discutimos superficialmente os 
assuntos (FREIRE, 1967, p. 95-96). 

Desta feita, a o ensinar-aprender a questão agrária no PPLSEDCS/UNE-

AL permite-nos repensar que Brasil nós almejamos para nossos estudantes nas 

universidades e nas escolas do/no campo e acreditamos que é por meio da edu-

cação centrada na perspectiva da inclusão e valorização do campo como um 
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espaço rico de (re)construção de saberes e conhecimentos que podemos juntos 

desmistificarmos culturas, crenças, jeitos e modos de ser e viver, de valores, 

defendendo as identidades de um povo diverso.

Conclusão 

A experiência docente no PPLSEDCS/UNEAL permite-nos (re)construir 

saberes e conhecimentos para além do campo teórico. A partir do momento 

em relacionamos diferentes pensamentos e expressões do campo às vivências 

dos discentes, os dotamos de protagonismo, enquanto pesquisadores bem como 

trilhamos rumo à tomada de consciência sobre suas experiências dentro e fora 

da sala de aula relacionadas aos conteúdos, conceitos e temas dialogados em 

Sociologia Rural e Questão Agrária no Brasil, considerando-se que boa parte 

dos estudantes são representantes de movimentos sociais e são docentes da rede 

pública de ensino.

Embora imersos na virtualidade dos encontros estimulou-se a valoriza-

ção das experiências e saberes previamente acumulados evidenciando a dife-

rentes aprendizagens a partir da leitura de mundo. Portanto, resgatando-se a 

real função social e cultural dos grupos sociais cujos anseios despertam um 

pensamento educacional valorizamos a cultura escolar docente contribuindo 

para um novo repensar os saberes e práticas do campo não mais o considerando 

como local de atraso ou que sempre deve possuir um modelo de agricultura 

com pouco desenvolvimento tecnológico.

Este estudo contribui para estimularmos nossos discentes também como 

protagonistas do processo do ensinar-aprender evidenciando ao estimularmos 

práticas de pesquisa que as mesmas contribuam ao descortinamento das tensões 

socioterritoriais que se encontram mascaradas no modo de produção capitalista 

requerendo a revelação do que está posto. É por meio de nossas práticas coti-
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dianas como professores, trabalhadores rurais, etc., que podemos desenvolver 

estratégias educacionais para transformarmos realidades desiguais minimizan-

do-se as mazelas socioterritoriais.
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CAPÍTULO 9 

A EDUCAÇÃO POPULAR E 

A EDUCAÇÃO DO/NO CAMPO: 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS SOB 

A ÓTICA DE PAULO FREIRE

Sara Ingrid Borba 

Doi: 10.48209/978-65-5417-018-0

Introdução

O texto a seguir surge como um movimento necessário de reflexão acerca 

da Educação Popular enquanto base para a Educação do Campo. Nesse sen-

tido, assumimos a base teórica para tal afirmação respaldada em estudiosos 

que se debruçaram na teoria Freiriana nos aspectos da Educação Popular e 

da Educação do Campo entre outros para reacender as preocupações sobre as 

implicações da Educação do Campo no contexto da Educação popular. A abor-

dagem resgata pressupostos teóricos, os quais trazem fundamentações que re-

presentam as premissas para o diálogo acerca da Educação Popular. No que se 
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pretende abordar em educação do campo, na tentativa de elaborar um diálogo 

reflexivo sobre o referido tema.

A Educação Popular nasce do sentimento progressista, daqueles que se 

diziam comprometidos com o povo, com a cidadania e, está para além da pers-

pectiva de educação voltada apenas aos processos de alfabetização de adultos, 

verifica-se assim o vínculo estreito da alfabetização de adultos alicerçada na 

conscientização dos sujeitos, à intencionalidade da mudança, da autonomia, 

da libertação e da resistência. Era a alfabetização política vinculada aos mo-

vimentos de cultura popular respondendo ao cenário descrito a partir de uma 

sociedade antidemocrática, opressora.

A educação, aliada ao termo “popular”, evidencia a sua relação com o 

povo “na dimensão sociológica, povo é compreendido como um conjunto po-

pulacional num determinado território”. (WANDERLEY, 2010, p. 40). Com-

pleta ainda o autor vinculando o termo a partir de uma visão analítica: “popular 

se refere às chamadas classes populares, compreendendo basicamente o ope-

rariado, o campesinato e trabalhadores rurais, setores da velha classe média”. 

  Scocuglia (2001, p. 31) destaca dois “teóricos da Educação brasileira 

preocupados com as interações entre a educação e a política ao longo da cons-

trução de seus respectivos discursos pedagógicos”. A tônica da relação educa-

ção e política vão se constituindo elemento fortalecedor nas pautas da educação 

popular, também reflexo das políticas eleitoreiras naquele período.

A efervescência político-cultural, sentida na segunda metade dos anos 50 no 
Brasil, refletiu-se no campo educacional, especialmente naquele setor onde 
os resultados políticos poderiam ser efetivados de imediato: a alfabetização 
de adultos e a consequente formação de novos contingentes eleitores. Além 
da importância da leitura, escrita e contagem” para o desenvolvimento 
nacional, os interesses se voltaram para os dividendos eleitorais resultantes 
de tais atividades Scocuglia (2001, p. 45)
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A educação popular se expressou a partir dos variados movimentos cul-

turais e de alfabetização de adultos está vinculada ao processo de produção da 

cultura de um povo, porque assim contribui para os processos de libertação. 

Bosi (1994) ajuda a compreender a expressão cultura ao afirmar ser: “uma he-

rança de valores e objetos compartilhada por um grupo humano relativamente 

coeso”.

Brandão (1984) em seus estudos confirma a intrínseca relação da cultura 

popular e educação popular, em que os movimentos culturais tornam-se o nas-

cedouro da Educação Popular considerando a alfabetização e conscientização 

fatores político pedagógico, preponderante ao processo de autonomia e liberta-

ção de um povo. 

Ao contrário do que aconteceu nos tempos da criação pioneira de um 
conceito crítico de cultura popular como uma forma de ação política através 
da cultura, a especialização dos movimentos sociais e uma vasta conver-
gência de propósitos e horizontes tem obrigado todos os participantes mais 
intelectuais a uma urgente revisão do lugar da cultura em toda a experi-
ência dos movimentos populares e das organizações não-governamentais 
associadas de alguma maneira a eles (BRANDÃO, 1984, p. 77).

Os vários movimentos de cultura que emergiram na década de sessenta 

não promoviam apenas a cultura ou tão somente a alfabetização de adultos 

em massa, estavam mobilizando ações em que “a sociedade e a cultura seriam 

objetivadas do ponto de vista das necessidades, dos valores e da capacidade de 

mobilização e organização do povo”. Scocuglia (2021, p.51)

O processo de alfabetização na perspectiva da Educação Popular, ato em 

busca pelo saber, de si e do mundo é uma ação cultural, a serviço da reconstru-

ção do nosso país e não como um puro ensinar a ler e escrever.” Tem-se clara-

mente a compreensão da essência progressista da Educação Popular, aliada ao 

projeto de libertação das classes populares, coloca a Educação Popular no po-

sicionamento claro de negação a neutralidade, e de apolítica porque rejeita esta 
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posição no mundo de conflitos e dominação e a expressão da cultura popular 

revelada no Movimento de Cultura Popular (MCP); a campanha de pé no Chão 

Também se Aprende a Ler (RN); Movimento de Educação de Base (MEB).

Os obstáculos postos no processo histórico da Educação Popular coloca-

ram-na “em crise, teórica e prática, acompanhando o movimento do padrão de 

acumulação do capital”. Paludo (2013, p. 67). Mas os avanços foram signifi-

cativos em termos de conquista de espaços, de lutas e de direitos, prosperando 

para uma educação emancipadora que reconhece as classes populares e as con-

sidera como coparticipante de seu processo formativo, negadora das práticas 

autoritárias e desumanas, revelando-se na luta diária em suas experiências que 

colocam em pauta processos democráticos, interesses coletivos e cidadania, 

perfazendo um conjunto de elementos coparticipantes e interdependentes de 

uma relação sociocultural. 

Atravessa ao longo da história os movimentos de cultura popular, movi-

mentos de lutas campesinas, movimento contra a fome, Movimento dos sem-

-terra, dos sem teto; os novos movimentos sociais que precisam estar aliados 

à luta por justiça, por reconhecer-se sujeito pertencente a uma determinada 

classe, far-se-á mediante a conscientização.

A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o homem 
de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. 
[...] Absorvido pelo meio natural, [o homem] responde a estímulos; o êxito 
de suas respostas mede-se por sua maior ou menor adaptação: naturaliza-se. 
Despegado de seu meio vital, por virtude da consciência, enfrenta as coisas, 
objetivando-as, e enfrenta-se com elas, que deixam de ser simples estímulos, 
para se tornarem desafios... [A consciência volta-se] reflexivamente sobre 
tais situações e momentos, para julga-los e julgar-se. Por isto é capaz de 
crítica. A reflexividade é a raiz da objetivação (FREIRE, 1970, p.14).

Para Freire, o processo de conscientização exige a inserção no mundo em 

que vive para conhecer a si e ao outro. Precisa de reflexão “do meio”, “do eu”, “do 

mundo”. E a partir dessa reflexão ele irá se descobrindo como sujeito pensante, 
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buscando respostas e soluções para suas indagações. A conscientização é, para 

Paulo Freire, 

[...] o desenvolvimento crítico da tomada de consciência. A conscientização 
comporta, pois, um ir além da (apreensão) fase espontânea até chegar a uma 
fase crítica na qual a realidade se torna um objeto cognoscível e se assume 
uma posição epistemológica procurando conhecer (FREIRE, 1980, p. 290).

A conscientização contribui com o processo de humanização dos sujei-

tos, outra categoria freiriana, atrelada e necessária a luta por conhecer o mundo, 

reconhecer-se nele e ser capaz de agir para transformá-lo e, “quanto mais cons-

cientizados nos tornamos, mais capacitados estamos para sermos anunciado-

res e denunciadores, graças ao compromisso de transformação que assumimos 

(FREIRE, 2005. p. 32).

“É nos processos de formação humana, junto aos vários movimentos so-

ciais que passam a adquirir um caráter educativo – pedagógico que segundo 

Gohn (2005, p. 13) “o educativo é um processo cujos produtos são realimen-

tadores de novos processos. O pedagógico são os instrumentos utilizados no 

processo”. 

A prática educativa dos movimentos sociais tem a ver com a dinâmica 

social e cultural numa perspectiva mais ampla, capaz de fazer com que homens 

e mulheres excluídos dos direitos sociais, trabalhadores do campo, se vejam 

como sujeitos históricos, assumindo-se como seres pensantes, conscientes de 

sua situação de opressão, e por isso, capazes de intervir no mundo, mudar a 

realidade injusta e projetar a construção de outra realidade.

As relações conflituosas que historicamente constituíram a dinâmica de 

formação da educação no Brasil expressam os conflitos existentes enquanto 

resultante da relação oprimido-opressor Freire (2005), em consequências sur-

gem inúmeros desafios para a elaboração de um projeto de sociedade diferente, 
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centrado nos pressupostos de uma sociedade democrática, justa e igualitária, 

a explicação está na base de estruturação da nossa sociedade em que, não se 

liberta de características como: “colonial, escravocrata, sem povo, reflexa, an-

tidemocrática” (FREIRE, 2005, p. 65). 

Neste contexto, ao olharmos a educação, especificamente a escolar, per-

ceberemos o seu atrelamento às perspectivas capitalistas de produção do pro-

jeto hegemônico da classe dominante na dinâmica social atual, distantes de um 

projeto social democrático e preso a uma finalidade de trabalho pedagógico 

alicerçado ao projeto hegemônico capitalista. 

A escola e a educação oferecidas a estas pessoas precisam urgentemente 

desenvolver um projeto que se proponha à formação humana a partir dos su-

jeitos que a compõem; associar a sua prática, seu fazer pedagógico-político de-

mocrático que promova a participação e passe a considerar as pessoas enquanto 

agentes criadores de cultura e de saberes em processo de formação, portanto, 

implica sustentar que o movimento Por Uma Educação Básica do campo, nasce 

a partir do enfrentamento das condições de “desumanização” no modo de vida 

desse espaço, em que “em que o homem simples, minimizado e sem consci-

ência desta minimização, era (é) mais ‘coisa’ que homem mesmo” (FREIRE, 

1999, p. 43)

A democracia que antes de ser forma política, é forma de vida, se ca-

racteriza, sobretudo por forte dose de transitividade de consciência no com-

portamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se desenvolve a 

não ser dentro de certas condições em que o homem participe. Freire (2005, p. 

88). Baseados em Freire, é possível afirmar que a democracia pressupõe alguns 

processos significativos como: a participação, consciência crítica e, inevitavel-

mente, exige uma educação que sirva a esses preceitos. 
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Assim, a Educação Popular passa a ser uma referência de educação a ser-

viço das classes populares e subalternas, se fortalecendo a partir da década de 

1950 com os movimentos de educação e cultura como (MEB, CPC e MCP). Só 

na década de 1980 podem-se acompanhar sinais de uma política democrática, 

marcada pelo processo de lutas por uma educação para todos. 

Uma Educação Popular que tivesse como sentido uma concepção de edu-

cação não mais diretiva atrelada aos programas governamentais e, sim, a expe-

riência de educação enquanto prática social, preocupada com a formação dos 

sujeitos críticos, ativos em pleno exercício da cidadania na luta por direitos.

 Neste sentido, a Educação Popular tem-se constituído em paradigma te-

órico que trata de codificar e descodificar os temas geradores das lutas popu-

lares busca colaborar com os movimentos sociais e os partidos políticos que 

expressam essas lutas “trata de diminuir o impacto da crise social na pobreza, e 

de dar voz a indignação e desespero moral do pobre, do oprimido, do indígena, 

do camponês, da mulher, do negro, do analfabeto e do trabalhador industrial” 

(GADOTTI, 1998, p. 16). 

Enquanto prática pedagógica capaz de contribuir com um processo mais 

humano de educação e de um mundo mais possível de se viver de maneira 

digna, a educação popular tem dado grandes contribuições à educação brasilei-

ra. Como conquistas e reformas educacionais e perspectivas fundamentais da 

Educação Popular segundo Souza (1996, p. 15) é o fortalecimento da dimensão 

pedagógica das ações coletivas escolares ou dos movimentos sociais. Dese-

ja-se que os processos de Educação Popular, contribuam efetivamente para a 

construção de um poder ético, a partir das lutas e da solidariedade que podem 

garantir a integração social, reduzir o ímpeto avassalador do processo de inclu-

são perversa da maioria da população na ordem nacional e mundial, permitir o 

avanço das condições da democracia. 
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Os desafios da Educação Popular na sociedade devem estar voltados para 

a compreensão do contexto atual na perspectiva da transformação social e mui-

to mais da humanização dos sujeitos e nessa dinâmica “a partir das relações do 

homem com a realidade, resultantes de estar com ela e estar nela pelos atos de 

criação, recriação e decisão” (FREIRE, 1981, p. 43) para a construção de um 

mundo diferente e mais humanizado. 

A Constituição de 1988 ampara legalmente o fortalecimento dos proces-

sos de lutas considerados como processos educativos de uma práxis social que 

vão construindo novas compreensões e possibilidades de participação na vida 

social, ampliando a noção dos direitos enquanto exercício de cidadania coleti-

va.

 Esta compreensão de cidadania é a mais próxima das relações que são 

tratadas neste estudo e que fundamentam a educação do campo, principalmente, 

por trazer a questão da cidadania associada à prática cotidiana de lutas dos mo-

vimentos sociais, e estas, por sua vez, identificam a educação enquanto questão 

essencial, pois “ocupam lugar central na acepção coletiva da cidadania. Isto 

porque ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um movimento 

educativo”. Gohn (2005, p. 16) abrindo espaço de participação popular na luta 

por direitos. 

Sendo uma prerrogativa básica e necessária à organização da vida em 
sociedade, a questão do direito ou ausência deste constituíram a causa 
maior das lutas e movimentos sociais e, atualmente, passa a adquirir maior 
ênfase nos discursos em educação e demais 35 setores, no debate atual da 
sociedade e vem se incorporando desde a década de 70 e 80 como uma 
exigência fundamental (GOHN, 2005, p. 16).

Arroyo (2003, p. 30) afirma que “o aprendizado dos direitos pode ser 

destacado como uma dimensão educativa”. Neste sentido, podemos verificar 

que o papel dos movimentos sociais neste processo de luta por garantias e por 
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mais direitos, foi tomando corpo através da compreensão de que a educação é 

capaz de fortalecer essa dinâmica de lutas por direitos. Neste sentido, continua 

Arroyo (2003) que os movimentos sociais colocam a luta pela escola no cam-

po dos direitos. O direito passa a fazer parte da pauta de lutas das pessoas e 

traz uma concepção de educação com o sentido de necessidade à organização 

social, ao desenvolvimento humano e ainda como participação importante à 

construção da formação e transformação dos sujeitos.

O caráter educativo – pedagógico dos movimentos sociais que, segundo 

Gohn (2005, p. 13) “o educativo é um processo cujos produtos são realimenta-

dores de novos processos. O pedagógico são os instrumentos utilizados no pro-

cesso”. A prática educativa dos movimentos sociais tem a ver com a dinâmica 

social e cultural numa perspectiva mais ampla. Nessa compreensão, o sentido 

da educação ‘rural’ precisa estar comprometido com um processo de luta por 

direitos e garantias do homem e da mulher do campo e a educação básica como 

um direito à sua formação. 

Dessa forma, a educação do campo parte do movimento social e passa a 

ser também um instrumento do próprio processo de formação dos sujeitos do 

campo. Para os sujeitos do campo “produzir seu espaço significa construir o seu 

próprio pensamento e isso só é possível com uma educação voltada para os seus 

interesses, suas necessidades, suas identidades, aspectos não considerados para 

o paradigma da educação rural” (MOLINA, 2002, p. 61).

A discussão sobre a educação do campo está inegavelmente associada à 

história de exclusão social e educacional, entendendo que a educação é elemen-

to desencadeador de mudanças em nosso país, e lança inúmeros desafios em 

nosso cotidiano, mas reconhecemos avanços significativos a partir de ações dos 

movimentos sociais, na direção de uma mudança na educação básica no Brasil, 
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notadamente a abertura de possibilidades de uma educação construída a partir 

de seus próprios sujeitos. 

Para continuidade da discussão considerações importantes sobre este 

tema, são ressaltados elementos para compreensão da Educação do campo é 

um conceito situado no campo das disputas, em constante movimento com a 

realidade existencial dos sujeitos. Caldart (2004, p.1): “temos direito ao con-

junto de processos formativos já constituídos pela humanidade; e que o direito 

à escola pública do campo, pela qual lutamos, compreende da educação infantil 

à Universidade”.

É importante que fique clara a premissa de que a educação do campo re-

sulta da luta por educação de qualidade para todos, está envolvida na base do 

direito, democratização e da cidadania na luta dos coletivos perpassa os espaços 

acadêmicos e a vida prática cotidiana a ser melhor vivida, portanto, ampara-se 

na Educação Popular, e movimentos sociais. O movimento de Educação Popu-

lar foi capaz de fomentar vários outros movimentos e por eles ser fomentado e a 

educação do campo também se estabeleceu neste processo de luta, assim como 

o reconhecimento do trabalho e da prática social como princípios educativos, 

aponta para esse reconhecimento. Paludo (2013, p. 67) educação no/do campo 

perpassa os processos de luta “retoma os lineamentos que se colocavam para 

a Educação Popular no período anterior, emerge do campo”. E ainda discorre 

sobre sua relação com a Educação Popular em relação ao como se origina.

Nascida do campo, dos seus sujeitos organizados e por eles protagonizada, 
a educação do campo estabelece relações e vínculos importantes com a 
Educação Popular, na medida em que se coloca na perspectiva contra 
hegemônica e de resistência, não somente à concepção educativa 
hegemonizada pelo capital, na sociedade de classes, que caminha na 
direção contrária ao ideário da emancipação humana e à formação humana 
omnilateral, como também ao projeto do capital, que promove/realiza e se 
nutre da exploração do trabalhador (PALUDO, 2013, p. 68).
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A educação do campo, surgiu com outra proposta de educação, um novo 
elemento em contraposição a educação rural, e de forma dialógica é capaz de 
enfrentar os processos de opressão alavancando para uma educação mais hu-
manizante, de forma participativa, menos autoritária de forma a promover um 
outro desenho de realidade da escola, da educação com preponderância às es-
colas do campo, protagonizada pelos seus autores. “legitima na sua existência a 
pedagogia do oprimido à medida que afirma os povos do campo como sujeitos 
legítimos de um projeto emancipatório e por isso mesmo educativo” (CAL-
DART, 2004, p.21). 

Considerações

Para o desfecho desse texto, faço-o deixando um desafio para que o leitor 
possa refletir sobre sua leitura. O que se pode afirma sobre a Educação Popular 
no contexto atual e se houve investimento em políticas para as demandas da 
Educação do Campo. Na proposição freiriana de uma educação de qualidade e 
libertadora é necessário que observemos tais questões, tomando como parâmetro 
que em meio aos conflitos encontros e desencontros ao longo da constituição 
da educação popular brasileira, temos que admitir que se confirmam o atraso 
educacional vivenciado hoje no campo educacional brasileiro como um todo. 
Precisamos retomar as lutas com vista ao processo de avanços na constituição do 
nosso país pela via da democracia em confronto a exclusão social e educacional 
cooperando para a retomada de sujeitos mais atuantes capaz de construir uma 
outra página na educação brasileira.
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