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Prefácio:

A presente obra intitulada “Olhares no Contexto Rural - V.II” representa a 

síntese de um trabalho coletivo e colaborativo desenvolvido ao longo dos anos de 

formação dos acadêmicos e acadêmicas do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo da UFSM em conjunto com seus professores e professoras e com o grupo 

de pesquisa Girassol (Grupo de Pesquisa em Agroecologia, Educação do Campo e 

Inovações Sociais). Os capítulos que seguem tratam de temáticas que perpassam 

as vivências do/no campo, especialmente com o olhar voltado para o contexto rural 

no conhecimento dos saberes tradicionais, na utilização das tecnologias digitais da 

informação e comunicação nas escolas do campo e em relatos de experiências que 

envolvem a história e cultura de comunidades campesinas.

Já nos dois primeiros capítulos as práticas educacionais em escolas do campo 

que envolvem tanto brincadeiras quanto o trabalho coletivo e colaborativo na construção 

de uma horta escolar são trazidos a baila para demonstrar que o trabalho pedagógico 

nas escolas do/no campo vão além dos conteúdos apreendidos ao longo da educação 

básica, mas estes se relacionam e correlacionam com as vivencias diárias de seus 

educandos o que, de certa forma, fica evidenciado no capítulo sucessor que trata 

dos aspectos que envolvem a educação do campo. Nas escritas seguintes, temos o 

capítulo que trata da identidade cultural de um município por meio da gastronomia, 

uma típica comida denominada “Bóia Forte” retratando o quanto os saberes culturais e 

tradicionais envolvem o dia a dia dos educandos do campo, o igualmente é evidenciado 

no capítulo que trata da cultura indígena “Mbya – Guarani” e nos capítulos que 

tratam da história e construção da identidade de comunidades campesinas. Quanto 

à utilização das tecnologias digitais da informação e comunicação nas escolas do 

campo o livro traz cinco capítulos que tratam desde a utilização de jogos no contexto 

educacional, tecnologias aliadas a educação ambiental, laboratórios de informática 

nas escolas do campo até ferramentas como “Google Maps” utilizada como auxílio 

no processo de aprendizagem. Outra importante contribuição nesta obra é o capítulo 

que trata sobre o ciclo de palestras online educação do campo em debate promovido 

pelo curso de Licenciatura em Educação do Campo juntamente com o grupo de 

pesquisa Girassol, trazendo o relato de palestras que se reinventaram em época de 



pandemia, nesse viés o livro também traz um capítulo sobre experiências vivenciadas 

em um momento pandêmico. Enfim, nesses dezenove capítulos que apresentamos 

buscamos também revelar a importância e a necessidade de tratar de temáticas 

tão caras para a Educação do Campo já na formação inicial dos profissionais que 

atuarão nestes espaços e também elucidar o importante papel que as tecnologias 

digitais desempenham no processo não só de formação docente, mas também como 

meio de aproximação/comunicação dos sujeitos envolvidos com a educação. 

Deixamos registrado nosso agradecimento a ARCO Editores que possibilitou 

compartilharmos saberes. Desejamos a todos/as ótimas leituras e que continuem 

descobrindo um pouco mais sobre os contextos rurais conosco!

Juliane Paprosqui 
Prof. Ms. Curso de Licenciatura em Educação do Campo UFSM/UAB 

Doutoranda em Geografia - UFSM 
Técnica Em Assuntos Educacionais – PROGRAD/UFSM 

Liziany Muller Medeiros 
Prof. Drª. Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação do Campo UFSM/ 

UAB Professora Associada II – CCR/UFSM
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INTRODUÇÃO

A horta inserida no ambiente escolar torna-se um laboratório vivo que possibi-

lita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas (Morgado, 2006). Con-

forme Barbosa (2009), a horta escolar propicia a interação e cooperação a partir do 

trabalho em grupo, permite o relacionamento entre pessoas com diferentes aptidões 

e gostos, possibilitando a construção de novos conhecimentos e valores contribuem 

para atitudes coerentes em nas tomadas de decisões, saber ouvir e ser orientado, ler 

diferentes leituras, entre outras. 

Neste sentido, Jucoski (2013) refere que no processo de socialização é pri-

mordial que o educador enfatize a importância de uma educação sustentável, e a 

horta pode ser utilizada de forma que os estudantes se sintam comprometidos com 

a conservação e a preservação do meio ambiente. Vindo ao encontro do que Gadotti 

(2003) menciona de que:

Um pequeno jardim, uma horta, um pedaço de terra, é um microcosmos de 
todo o mundo natural. Nele encontramos formas de vida, recursos de vida, 
processos de vida. A partir dele podemos reconceitualizar nosso currículo es-
colar. Ao construí-lo e cultivá-lo, podemos aprender muitas coisas. As crian-
ças o encaram como fonte de tantos mistérios! Ele nos ensina os valores da 
emocional idade com a Terra: a vida, a morte, a sobrevivência, os valores da 
paciência, da perseverança, da criatividade, da adaptação, da transformação, 
da renovação.

Sobre o papel do educador, Freire (1996) enfatiza que o professor deve reali-

zar aulas que abordem os conhecimentos culturais, respeitando os saberes que os 

estudantes já trazem consigo. E a construção da horta em conjunto possibilita que 

neste espaço o educador possa ser o mediador dos conhecimentos e saberes trazi-

dos pelos educandos. Nesta mesma linha de raciocínio, Barbosa (2008, p.45) refere 

que é preciso que:

(...) esteja sempre presente na escola um trabalho voltado para a conscienti-
zação e reflexão do sujeito no mundo; que sejam valorizados os saberes tra-
zidos pelos educandos e sejam, efetivamente, oferecidas condições de eles 
expressarem seus sentimentos, seus pensamentos, compará-los, compreen-
dê-los e superá-los. Também é de suma importância que a cultura popular 
esteja inserida no contexto do trabalho escolar.
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Desta forma, a horta escolar além de respeitar a cultura alimentar local também 

provoca um repensar sobre estas práticas, viabilizando mudanças de comportamen-

tos, pois os estudantes levam o que aprendem para suas casas e assim podem ir 

incorporando outros hábitos voltados para uma alimentação nutritiva, saudável e am-

bientalmente sustentável como lição de vida para o seu cotidiano gerando práticas 

agroecológicas (LIMA et al., 2015). 

Existem diversas possibilidades para se repensar a alimentação na contempo-

raneidade e as práticas educativas nela envolvidas, e certamente a horta em esco-

las se configura em uma importante proposta (COELHO; BÓGUS; 2016). O uso de 

hortas como recurso pedagógico permite abordar conceitos de agroecologia, agroe-

cossistemas sustentáveis, desenvolvimento rural sustentável, uso de recursos reno-

váveis, preservação da diversidade biológica e cultural; utilização do conhecimento e 

da cultura da população local (CAPORAL; COSTABEBER; 2004).

Face ao exposto, o presente artigo tem a finalidade de apresentar algumas 

experiências acerca da estruturação de hortas escolares, tendo em vista que a horta 

escolar permite aproximar os estudantes da natureza, e conscientizar sobre a impor-

tância de cuidarmos das plantas e do meio ambiente permitindo a construção efetiva 

e permanente de hábitos sustentáveis. Esse levantamento de experiências é fruto 

de um trabalho da disciplina de Seminário Integrador, do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, da UFSM. 

DESENVOLVIMENTO

Conforme Coelho; Bógus (2016), a escola que tem horta permite estabelecer 

uma relação diferente com os alimentos, por meio do despertar da curiosidade para 

sua produção, por meio do conhecimento da cadeia alimentar e a origem dos alimen-

tos. Os autores também revelaram que o envolvimento e a participação das estudan-

tes com a horta permitem a construção de uma relação significativa com o alimento 

que ele produziu, e sendo um estímulo a experimentá-lo e comê-lo.

Os mesmos autores referem que a escola é um espaço de produção de co-

nhecimento, portanto os conteúdos devem ser trabalhados em perspectiva dialógica 

com as culturas e a experiência de vida da comunidade escolar como um todo, como 
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forma, inclusive, de democratização do conhecimento, questão essencial para uma 

formação crítica e emancipatória.

O processo de construção de hortas escolares como um recurso pedagógico 

pode envolver um conjunto de disciplinas ao longo do ano letivo dos estudantes, além 

de poder incluir matérias extracurriculares obrigatórias, possibilitando assim que eles 

mantenham contato com a natureza permanentemente, não só do ensino básico 

como no médio também. Desta maneira, os autores apontam alguns exemplos de 

matérias na qual pode-se aplicar os conhecimentos adquiridos no processo de cons-

trução das hortas nas escolas, sendo elas: Geografia, História, Química, Ciências e 

biologia, Educação física, entre outras.

Na Geografia pode-se aprender sobre os tipos de solos, e como o mesmo 

saudável pode influenciar na qualidade dos alimentos. Da mesma forma, aa História 

pode-se avaliar como eram os processos e rituais culturais passados de geração em 

geração ao longo da história, em relação a horticultura, assim como o processo da 

agricultura e do plantio surgiu para a humanidade. 

Em relação a Química pode-se estudar sobre os produtos químicos usados nas 

grandes plantações e como estes podem afetar a saúde e a qualidade das hortaliças. 

Também pode-se estudar e analisar quais produtos podem ser usados na plantação 

para que os mesmos tenham uma alimentação mais saudável e orgânica. Em Ciên-

cias e biologia pode-se estudar de forma aprofundada as composições das plantas 

e folhas, e do que e como se alimentam para crescerem saudáveis. E na Educação 

física poderão ser incorporados exercícios que podem contribuir para o desenvolvi-

mento dos estudantes durante o processo de irrigação das plantas e processos psi-

cológicos que podem ocorrer com o manuseio da terra.

Nesta perspectiva, várias escolas têm se lançado ao desafio de construir suas 

hortas escolares desencadeando um processo de construção coletiva, envolvendo 

estudantes e educadores de diferentes disciplinas e anos. 

Uma destas experiências se refere a da Escola do campo Municipal de Ensino 

Fundamental Intendente Manoel Ribas, vem se destacando pelo desenvolvimento de 

práticas educativas sustentáveis envolvendo professores, estudantes e seus familia-

res em vários projetos com o reconhecimento da PEA/UNESCO (Rede de Escolas 
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comprometido a promover os ideais, valores e prioridades da UNESCO). 

A escola pertencente ao Distrito de Santo Antão, do município de Santa Maria 

RS, atua buscando uma educação de qualidade exaltando os traços culturais e típi-

cos da região, respeitando as peculiaridades da escola do campo (SCHLOTTFELDT, 

2018). Entre os projetos, cita-se “Resgate e Cultivo de Milho Crioulo” (Figura 1) e 

“Horta na Escola” (Figura 2), nos quais vem permitindo potencializar a troca e cons-

trução de saberes, o resgate cultural e a valorização da realidade vivenciada, além 

de fortalecer o vínculo estudantes/alimento/natureza. 

Abaixo seguem registros de momentos vivenciados pelos estudantes na produ-

ção do milho crioulo (Figura 1).

Segundo Jucoski e Silva (2013) a horta no ambiente escolar promove um pro-

cesso de ensino aprendizagem contínuo, desde a escolha do local até a colheita, 

possibilitando o contato com a ciência e a natureza, e proporcionando a construção 

do conhecimento. Os autores revelam também, que permite a valorização do pro-

cesso de aprendizagem e do ambiente sustentável, despertando interesses para a 

sustentabilidade, para as atividades coletivas e para o desempenho integral dos es-

tudantes preparando-os para novos desafios.

E nesse processo construtivo, o contato que o estudante terá com a terra pode 

funcionar também como uma terapia para   alguns, tanto física como mental a partir 

dos exercícios feitos no processo de cuidado das plantas. De acordo com o Site 

Catraca Livre (2018): “participar da horta contribui com o melhoramento do desen-

volvimento cognitivo e sensório-olfativo, uma vez que os estudantes recebem novos 

conhecimentos sobre a natureza, tocando, visualizando e comendo aquilo que plan-

tam”.
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Figura 1: Projeto “Resgate e Cultivo de Milho Crioulo” escola do campo Municipal de 
Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas.

Fonte: Arquivos da escola.

Abaixo seguem outros registros que retratam a interação dos estudantes no 

cuidado com a horta escolar (Figura 2).

Estas experiências corroboram o que Lima et al. (2015) relata, de que a horta 

escolar possibilita propiciar conhecimentos e habilidades que permitam os estudan-

tes produzir, descobrir, selecionar e consumir os alimentos de forma adequada e 

segura e assim conscientizá-las quanto a práticas alimentares mais saudáveis e o 
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desenvolvimento de bons hábitos alimentares, sendo um diferencial no aprendizado. 

A horta também possibilita a aproximação com a natureza e o discernimento 

entre o modo de se produzir de forma sustentável, proporcionando momentos para 

se discutir o atual modelo de produção em que vivemos, pôr em prática os temas 

discutidos e a descoberta da importância do consumo de alimentos livres da conta-

minação de agrotóxicos. 

Figura 2: Projeto “Horta na Escola” na escola do campo Municipal de Ensino Funda-
mental Intendente Manoel Ribas.

Fonte: Arquivos da escola.
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Outra experiência interessante, refere-se a a Escola Municipal de Ensino Fun-

damental João Frederico Savegnago, localizada em Silveira Martins, RS, que tam-

bém tem se destacado no desenvolvimento de projetos interdisciplinares com horta 

escolar (Figura 3). 

Esta prática, conforme evidenciado nos registros fotográficos, pode oferecer 

aos estudantes aprendizados sobre o solo e como podem ocorrer o processo de 

crescimento das plantas e árvores frutíferas, promovendo ao estudante conhecimen-

tos que permitam a conscientização sobre cuidados que devemos de ter com o meio 

ambiente. E outro ponto de destaque é que as hortaliças que os estudantes plantam 

irão diretamente para a merenda da escola garantindo uma alimentação saudável 

para os estudantes. Desta forma, ao cuidar da horta os alunos adquirem novos valo-

res, novas formas de pensar e mudam suas atitudes em relação aos cuidados com a 

vida (CRIBB, 2010).

Outro ponto a ser observado é de que sejam aproveitados os alimentos que 

até então iriam ser jogados fora para a adubação orgânica do solo, a fim de evitar o 

seu desperdício, e definir o consumo consciente dos estudantes.  Para a formação 

da compostagem orgânica utiliza-se um plástico reutilizável ou uma caixa de madeira 

no qual será separado quantidades iguais de materiais orgânicos e secos, mergulha-

dos na água. Quando a compostagem estiver com coloração castanha escura e com 

cheiro de terra fresca estará pronta para o uso. Os estudantes irão contribuir para 

a formação do adubo. Sendo que este mesmo irá manter o solo saudável e úmido, 

sendo ideal para o plantio de hortaliças e de árvores frutíferas.
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Figura 3 Horta na escola Ensino Fundamental João Frederico Savegnago.

Fonte: Arquivos da escola.

Portanto, a horta é, sem dúvidas, um espaço de aprendizado, em que as trocas 

interpessoais apresentaram uma perspectiva horizontal e dialógica entre os envol-

vidos, em que todos podem contribuir com seus conhecimentos e experiências na 

construção do projeto, revelando um espaço de produção de cuidado, compreendido 
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a partir da participação ativa dos sujeitos e a partir da produção da sociabilidade, res-

gatando e construindo vínculos de cuidado consigo, com o outro e com a natureza 

(COELHO; BÓGUS; 2016). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao apresentar as diferentes experiências a intenção foi de salientar os benefí-

cios trazidos pelo desenvolvimento de projetos de hortas nas     escolas, como forma 

de promover a educação sustentável na qual se observa a importância do consumo 

consciente, do reaproveitamento de restos orgânicos e da melhora na qualidade de 

vida com base em uma alimentação mais saudável. 

Em relação ao desenvolvimento dos estudantes a construção das hortas viabili-

zam aprofundar e trabalhar certos conteúdos e disciplinas da grade curricular, e tam-

bém se abre um leque de possibilidades na incorporação de novos conteúdos que 

trabalhem a questão da horticultura, tanto no ambiente escolar como fora dele, e dos 

elementos físicos, químicos, sociais, culturais e históricos entrelaçados nesta prática.

Percebe-se o impacto positivo dos projetos de hortas nas escolas através dos 

benefícios desta prática tanto para os estudantes como para o desenvolvimento des-

tes em diversas matérias, mostrando as possibilidades de se trabalhar o que é, e o 

que compõe uma horta em seu todo. Assim demonstra-se também a importância do 

meio ambiente e instiga-se aos estudantes a cuidarem da natureza.

Este cuidar da natureza parte de questões não somente ambientais, mas tam-

bém em razão da melhora na qualidade de vida e promoção de uma saúde melhor 

para todos, aos cuidarmos dela, estamos cuidando a nós mesmos, pois é da natu-

reza que provêm os frutos para o nosso sustento. Sendo uma forma de aproveitar 

melhor o que colhemos dela, o ato de reaproveitar os restos dos alimentos, como 

forma de adubação orgânica na qual evita-se desperdícios e melhora-se a qualidade 

do solo e assim consecutivamente melhora-se a qualidade dos frutos que podem ser 

obtidos deste.

Conclui-se assim que a prática de projetos de hortas nas escolas possui gran-

des benefícios, seja para fins educacionais na qual se trabalha a interdisciplinaridade 

e/ou até mesmo como melhora da alimentação escolar, posto que os frutos desta 

prática podem ser incorporados na merenda escolar, promovendo assim a saúde e 



22

o bem-estar dos estudantes e fazendo com que reflitam  em como se dá a formação 

e o cultivo dos alimentos que compõem sua alimentação.
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1. INTRODUÇÃO 

A educação do campo se apresenta como uma modalidade da educação que 

surge a partir das reivindicações dos movimentos sociais na década de 1990 em 

contraposição à educação rural, a qual era assistencialista e não correspondia às ne-

cessidades formativas dos povos do campo. A legislação educacional trouxe avanços 

para essa discussão, principalmente, a partir da década de 1990, com a Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (DE LIMA; COSTA; PEREIRA, 2017).

A conquista do direito dos cidadãos de todas as idades que vivem e trabalham 

no campo, percebendo que o campo é um território humano, vivo, onde os saberes 

e os fazeres presentes no espaço-tempo histórico, social, cultural e desenvolvimento 

sustentável. As instituições de educação para crianças, de modo geral, têm conside-

rado a infância como um dado universal e categoria natural. Tal contexto educacional 

pouco favorece a experiência das crianças com o conhecimento científico, tampouco 

com a cultura, seja esta entendida em sua dimensão de produção nas relações so-

ciais cotidianas, ou como produção historicamente acumulada, presente na literatura, 

na música, na dança, no teatro, na brincadeira, enfim, na produção artística, histórica 

e cultural (ORLANDI, 2009).

  Com o intuito de compreender este tema, precisamos voltar ao tempo e co-

nhecer a essência da vida, a infância. É nesta perspectiva que se torna importante 

refletir sobre a infância juntamente com as diferentes formas de brincar que estão em 

constante modificação, transformando assim a sociedade e modificando a infância 

das crianças (BAHIA, 2009).

Sabemos que a cultura na qual a criança está inserida, demarca sua trajetó-

ria infantil, pois, na atualidade, segundo Friedmann, (2012), as crianças vivem em 

universos “multiculturais” recebendo a influência de diversas culturas, sendo a partir 

da família, através de seus pais, da comunidade na qual estão inseridas e, ainda da 

escola e da cultura global envolvendo as mídias e redes sociais. Nessa perspectiva, 

cria-se formas totalmente diferentes de brincar em espaços distintos, como o campo 

e os grandes centros urbanos.

Diante disso, é importante realçar que as escolas do campo auxiliam na for-

mação da consciência infantil e, muitas vezes, podem transformar as crianças em 
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futuros profissionais do campo, através da utilização do ambiente e de práticas pe-

dagógicas que vivem e revivem a história da transformação do ambiente natural em 

cultura.

Para tanto, o presente artigo teve como objetivo geral valorizar os espaços ex-

ternos de uma escola do campo através de brincadeiras antigas ao ar livre. Para isso 

buscou-se resgatar as brincadeiras antigas como intuito de valorizá-las, mostrando 

a importância destas brincadeiras ao ar livre para o desenvolvimento das crianças.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1.  As escolas do campo

As escolas em um geral são lugares de aprendizagem, e é de fundamental 

importância que os sujeitos sejam compreendidos desde a sua origem. No Brasil 

a partir da última década vem sido discutida a diversidade sociocultural, onde esse 

reconhecimento se deu a partir das lutas sociais e políticas de muitos movimentos 

sociais do campo e da sociedade (PINTO; GANDIN, 2003).

A educação do campo não emerge no vazio, e nem é iniciativa das políticas 

públicas, mas emerge de um movimento social, da mobilização dos trabalhadores do 

campo, da luta social. É fruto da organização coletiva dos trabalhadores diante do 

desemprego, do trabalho precário e da ausência de condições materiais de sobrevi-

vência dessa população. (PINTO; GANDIN, 2003).

Compreende-se que a organização da escola do campo também se articula à 

consolidação de uma concepção de escola no e do campo, isto é, de uma educação 

que seja pensada para a realidade dos povos do campo brasileiro. Assim, além do 

dever de garantir o acesso ao processo de escolarização e aos conhecimentos histo-

ricamente produzidos pela humanidade, a escola do campo mostra-se fundamental 

para a manutenção e para o avanço da luta pela terra, para compreensão da identi-

dade do sujeito coletivo do campo e para a construção de um projeto de escola que 

se integre a um projeto de transformação social (DE LIMA; COSTA; PEREIRA, 2017). 

Utilizando-se dos espaços e do ambiente do campo para a compreensão e valoriza-

ção, como local de vivência, aprendizados e produção.
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2.2.  A importância do brincar

Brincar é definido em diferentes dicionários como: divertir-se, recrear-se, en-

treter-se, distrair-se, folgar, também pode ser entreter-se com jogos infantis, ou seja, 

brincar é algo presente e importante em nossas vidas desde a infância até na vida 

adulta. 

Brincar é criar, imaginar, interagir com o outro. No ato da brincadeira a criança 

se desenvolve e constrói sua coordenação motora, promovendo socialização e inte-

ração com as outras crianças e com o mundo. O brincar é a primeira linguagem da 

criança, a partir das atividades lúdicas é que ela irá se desenvolver provocando seu 

processo de socialização, comunicação, construção de pensamentos. (PEREIRA et 

al. 2013)

O Brincar, é a criança estar em contato com o meio envolvente, criando, imagi-

nando e interagindo com o outro e com o mundo que a rodeia. É através de atividades 

lúdicas que ela explora o seu mundo interior imitando aspectos da vida adulta para 

compreendê-la melhor; a criança quando brinca investiga a vida. No brincar a criança 

prepara-se para vida adulta, ensaia o que é ser mãe, pai, casar e trabalhar, fantasias 

que nem sempre correspondem ao que de fato acontece. (MANDJAVO, 2015). 

Nessas brincadeiras, tão frequentes do espaço infantil, a criança também revive 

situações que acontecem em sua família, e vai tentando representá-la. Uma criança 

ao fazer de contas que é uma mãe mal como a sua, neste jogo ela tenta compreender 

o porquê da sua mãe ser assim. E assim encontrará como respostas elementos da 

realidade, mas também construirá fantasias que nem sempre correspondem ao que 

de fato acontece. (MANDJAVO; 2015). 

O brincar é importante no desenvolvimento da criança porque ele é uma das 

formas mais comuns do comportamento do ser humano, principalmente durante a 

infância. Infelizmente, até há pouco tempo, o brincar era desvalorizado e menospre-

zado, dispensado de valor a nível educativo. Com o evoluir dos tempos, atravessa-se 

uma mudança na forma como se verifica o brincar, e a sua importância no processo 

de desenvolvimento de uma criança. (MANDJAVO; 2015).

Quando a criança brinca não tem noção do quanto está aprendendo e intera-

gindo com a sociedade, por isso não há essa preocupação com os resultados que 
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podem ser obtidos através de suas brincadeiras, mesmo porque o que importa para 

elas é exatamente a realização de suas vontades. (PEREIRA et al. 2013)

 É brincando que a criança constitui seu eu, expressa seus desejos e suas 

vontades, sendo assim, quanto maiores forem às oportunidades oferecidas a essas 

crianças para brincar, mas fácil será seu desenvolvimento que contribuirá quando 

estiver na vida adulta. (PEREIRA et al. 2013)

 Teixeria (2012) acredita que as brincadeiras devem ser oferecidas dentro dos 

nossos espaços escolares, sejam como forma de conquistar o aluno para o saber, 

seja como meio de transmissão de conhecimentos, ou mesmo como espaço para 

que eles sejam capazes de criar seu próprio mundo, o que não podemos é deixar que 

seja extinto, pois não quero ver crianças sentadas em suas carteiras absorvendo co-

nhecimentos e mais conhecimentos sem direito de fazê-los através do que realmente 

são: crianças que brincam, que jogam que criam, que imaginam e transformam o 

mundo. 

2.3. A valorização das brincadeiras nos espaços rurais

Através das brincadeiras as crianças constroem o seu mundo imaginário. Desta 

forma, realçamos a importância da valorização das brincadeiras infantis em todas as 

áreas. Constituindo assim, a ideia que as “Brincadeiras de áreas rurais têm algumas 

características particulares: acontecem em amplos espaços em contato direto com 

a natureza, fundindo-se dos elementos do entorno que motivam esses repertórios 

lúdicos” (FRIEDMANN, 2012).

Piaget, Vygostsky e Wallon, demostram a capacidade de construir através das 

trocas estabelecidas entre o sujeito e o meio, e não são meras receptoras das infor-

mações a sua volta, pois através do contato com o próprio corpo, com as coisas do 

seu ambiente, a interação com outras crianças e adultos, desenvolve a sua capaci-

dade afetiva, a sensibilidade a autoestima, o raciocínio, o pensamento e a linguagem 

(COLL; SOLE; 1998).

São inúmeras as atividades que podem ser incluídas nas escolas do campo. 

Muitas destas atividades misturam meninas e meninos, como a brincadeira do es-

conde-esconde, menino pega menina, pega-pega entre várias outras que não pos-

suem espaços delimitados. Entretanto, há também as brincadeiras de bonecas e 
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casinhas em meio ao ar livre, árvores e, em meio a natureza que são brincadeiras 

destinadas principalmente as meninas, sendo que, não há nenhum motivo que sepa-

ra essas brincadeiras dos meninos. Além disso, os meninos gostam mais de brincar 

com carrinhos, no qual constroem estradas em meio a terra, jogar bola, entre outras 

atividades (FRIEDMANN, 2012).

As atividades lúdicas que ocorrem em zonas rurais, geralmente são brincadei-

ras que envolvem brinquedos “criados e construídos com o que o próprio meio ofe-

rece: água, terra, plantas, árvores, bichos” (FRIEDMANN, 2012). Sendo que através 

desses elementos naturais, as crianças conseguem construir um vasto conhecimento 

sobre a natureza e suas representações, através de atividades lúdicas. Além disso, 

Friedmann (2012) nos coloca que as crianças de idades distintas, misturam-se para 

brincar e desfrutar de todo o espaço disponível.

Entende-se assim, que as crianças que vivem em áreas rurais possuem mais 

contato com a natureza e todos os elementos que a constituem, agregando assim a 

essas crianças um mundo natural e mágico, para desenvolver diversas brincadeiras 

e habilidades. Para que possamos utilizar essa sistemática de ambiente e peculia-

ridades do campo, devemos ter em nossas escolas rurais currículos voltados para 

as inúmeras atividades proporcionadas por esta diferenciação em relação ao meio 

urbano. 

2.4. Percurso metodológico 

 A pesquisa científica tem o objetivo de conhecer um ou mais aspectos de deter-

minado assunto. Por esse motivo, a pesquisa deve ser organizada, metódica e ana-

lítica. O desfecho da pesquisa científica tem a obrigação de contribuir para o avanço 

do conhecimento humano (PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 A presente pesquisa pode ser enquadrada em descritiva, pois a pesquisadora 

descreveu e registrou os fatos analisados num primeiro momento sem a intervenção, 

pois primeiramente foi analisado o espaço físico que a escola dispunha para brinca-

deiras bem como para a prática da educação física. Além disso, a pesquisadora tam-

bém baseou-se na pesquisa documental tendo como referencial teórico Gil (2010), o 

qual salienta que a pesquisa documental institui um dos delineamentos mais impor-

tantes. Este tipo de pesquisa acontece com o uso de fonte documental como relató-



30

rios, boletins, atos jurídicos, etc. Se a consulta de material for interna à organização 

denomina-se pesquisa documental. 

Ainda para Prodanov e Freitas (2013), pode-se observar que a pesquisa docu-

mental se dá quando podemos organizar informações que se encontram espalhadas, 

dando a estas uma nova importância como fonte de pesquisa. Nesse sentido a pes-

quisadora analisou nos diários de classe dos professores se os mesmos utilizavam 

dos espaços externos da escola para a promoção de brincadeiras, após essa análise 

buscou-se embasamento nos métodos da pesquisa-ação para propor atividades lúdi-

cas para as crianças e professores, buscando a valorização dos espaços e também 

o desenvolvimento sensório motor das crianças. 

 Ao todo participaram cinquenta e sete crianças do ensino fundamental anos ini-

ciais e cinco professores, ressalta-se que a escolha pela referida escola se deu pelas 

observações da pesquisadora que frequentemente visualiza o amplo local externo da 

escola sem uso. Após a realização das atividades que tiveram duração de 05 dias foi 

feita uma análise de como esses dias foram importantes para o ensino- aprendizado 

através de relatos das crianças e professores participantes.
  
2.5. Principais resultados 

 Este trabalho se desenvolveu na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Princesa Isabel, localizada na comunidade de Candeia Baixa interior do município de 

Santa Rosa Estado do Rio Grande do Sul. Esta escola compreende os níveis de En-

sino Fundamental Anos iniciais e anos finais.  Esta atividade ocorreu com os alunos 

de 1ª ano ao 4ª ano do Ensino Fundamental anos iniciais. 

 Foi realizado no local oficinas com brincadeiras antigas e atuais no ambiente 

externo da escola, para a valorização desse local amplo que é muito pouco utilizado 

nesta escola pelas crianças e pelos professores.  As oficinas ocorreram do dia 28 

do mês de maio, até dia 02 de junho, compreendendo um total de cinco dias de muita 

aprendizagem, união, companheirismo, diversão e descobertas. 

 O objetivo principal por escolher esta escola para a realização destas oficinas 

se deu pela pesquisadora estar muito presente neste local, e ter percebido que as 

crianças não utilizam os ambientes externos da escola para brincar, os quais são 

imensos e recheados de possibilidades para serem explorados. Neste local tem gra-
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mados imensos para a realização de jogos, brincadeiras e dinâmicas e perto da es-

cola tem um caminho como se fosse uma trilha que vai até um rio, que disponibiliza 

ações de trilhas e um profundo contato com a natureza.

 A realização do objetivo proposto inicialmente teve grande aceitação pelos           

professores e alunos dessa escola do campo, ambos participaram ativamente de 

todas as 34 (trinta e quatro) atividades propostas, e se permitiram brincar e realizar 

descobertas e aprendizados de uma maneira mais lúdica. 

 Ao final dos cincos dias de oficinas, todos demonstraram grande gratidão, e os 

professores comentaram que descobriram inúmeras possibilidades de realização de 

atividades diferentes com um cunho de aprendizado, e assim podendo aproveitar o 

imenso ambiente externo disponível nesta escola e valorizar esse ambiente pouco 

utilizado, também reconheceram o valor que esse ambiente tem no aprendizado dos 

alunos e como está escola está repleta de ambientes prontos para serem utilizados 

e estudados.

 Os alunos aproveitaram ao máximo as oficinas com as brincadeiras, se permiti-

ram independentemente da idade, conviveram com as diversas turmas em harmonia 

aproveitando este momento único na escola. Exploraram a natureza durante a trilha, 

observando cada detalhe do caminho, cada árvore, cada planta e cada rocha que 

encontravam, e ao chegar ao final da trilha no rio, aprenderam sobre a importância 

dele para a vida de todos e contemplaram mais está beleza da mãe natureza. 

 Realizar este projeto nesta escola foi muito importante e marcante, esta expe-

riência permitiu um maior contato com a realidade camponesa, com as brincadeiras 

antigas que foram resgatadas, com o espaço externo da escola e com a natureza. 

Foram cinco dias de aprendizado através do lúdico, das brincadeiras, jogos e em 

contato direto com a natureza e com tudo o que ela tem a oferecer. 

2.5.1. Algumas brincadeiras antigas resgatadas e realizadas:

a) Amarelinha: Essa brincadeira tão tradicional entre as crianças brasilei-

ras também é chamada de maré, sapata, avião, academia, macaca etc. A amarelinha 

tradicional é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma cruz, com um se-

micírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu, lua ou cabeça. Depois vem 

a casa do inferno (ou pescoço) e a área de descanso, chamada de braços (ou asas), 
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onde é permitido equilibrar-se sobre os dois pés. Por último, a área do corpo (ou qua-

drado).

b) Alerta: O jogador pega a bola, joga ela para cima e grita o nome de uma 

pessoa. A pessoa que teve seu nome citado deve pegar a bola e gritar “Alerta!”. Ime-

diatamente, todos devem ficar estátuas. O jogador dá 3 passos e, parado, deverá 

tentar acertar com a bola na pessoa que tiver mais próxima. Se acertar, a pessoa 

atingida sai da brincadeira. Se errar, ele é quem sai. É uma espécie de queimada 

parada.

c) Arranca-Rabo: O grupo é dividido em dois, os integrantes de um dos 

times penduram um pedaço de fita na parte de trás da calça ou bermuda, eles serão 

fugitivos. Ao sinal do mestre, os fugitivos correm tentando impedir que as crianças 

do time adversário peguem suas fitas, quando todos os rabos forem arrancados, as 

equipes trocam os papéis, quem era pegador vira fugitivo.

d) Arremesso de Bambolê: Tipo arremesso de argolas, mas com bambolê. 

Uma pessoa será a vítima e ficará a 5 metros dos jogadores. Faz 1 ponto quem con-

seguir encaixar o bambolê na pessoa primeiro. Ganha quem tiver mais pontos.

e) Bambá: Jogo próprio de campo, executado com quatro metades de ca-

roços de pêssegos, (ou algumas rodelas de casca de laranja). Sabugos inteiros e 

cortados servem de parelheiros. Traçam na terra riscos em forma de escada com os 

primeiros elementos jogados sobre os riscos. Tiram os pontos conforme estes avan-

çam os parelheiros. O parelheiro de quem fizer mais pontos é ganhador.

f) Bate e corre: Os participantes formam uma roda e um jogador iniciará a 

brincadeira. Ao sinal de início, o jogador separado põe-se a correr em volta da roda, 

devendo bater inesperadamente no ombro de um colega. Este sai no seu encalço, 

enquanto o outro continua a correr em torno da roda para tentar ocupar o lugar, agora 

vago no círculo, antes de ser apanhado. Se conseguir, o corredor desafiado reinicia 

a brincadeira indo tocar outro. No caso contrário, o alcançado vai para o centro da 

roda. Lá fica até outro cometer erro semelhante ao seu, trocando de lugar com ele.

g) Bobinho: É uma brincadeira de bola. Os jogadores vão jogando a bola 

um para o outro, e o objetivo do bobinho é roubar a bola. Se conseguir, quem chutou 

a bola pela última vez será o novo bobinho. Pode ser brincado com os pés ou com as 

mãos.
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h) Cama-de-gato: A cama-de-gato é uma brincadeira com barbante. Con-

siste em trançar um cordão entre os dedos das duas mãos e ir alterando as figuras 

formadas. Provavelmente de origem asiática, a brincadeira é praticada em diversas 

partes do mundo. Uma versão mais moderna é trançar um elástico com as pernas.

i) Chefe Comanda: As crianças colocam-se em fileira; em posição oposta, 

fica o chefe ou mestre. Inicia-se o diálogo entre o chefe e as crianças: Chefe: Boca 

de forno. Crianças: Forno. Chefe: Tirar um bolo. Crianças: Bolo. Chefe: Fareis tudo o 

que o mestre mandar? Crianças: Faremos todos. Seguem-se as ordens do mestre. 

Geralmente, elas consistem em coisas simples como: andar x passos, bater palmas, 

dar pulos, etc. A escolha do mestre ou chefe é feita através de sorteio. 

j) Cobrinha: Dois participantes seguram nas extremidades da corda e co-

meçam a fazer movimentos com ela. Enquanto isso, os demais participantes deverão 

ultrapassar a corda sem tocar nela. Se não conseguir, é eliminado. Quando todos já 

tiverem passado, deverão passar para o outro lado. E por aí vai até chegarmos a um 

campeão. 

k) Coelho sai da toca: O professor irá fazer círculos no chão da quadra que 

serão as tocas dos coelhos, se tiver 24 alunos o professor irá desenhar 23 tocas e 

um aluno ficará sem toca. Toda vez que o professor dizer coelhinho sai da toca, todos 

saem da toca e começam a correr, quando o professor dizer coelhinho entra na toca, 

todos terão que achar uma toca e o que ficar de fora sai da brincadeira. 

l) Corrida dos Cadarços: Corrida de duplas, de ida e volta, onde os parti-

cipantes correm com os cadarços amarrados. Na ida, vai de frente, na volta, vem de 

costas. Não pode virar. Se cair, levanta e continua. Ganha quem voltar primeiro. 

m) Corrida ao Contrário: Os corredores dão 25 voltas em um cabo de vas-

soura e correm de costas até a linha de chegada. Quem chegar primeiro, vence.

n) Corrida dos Sentados: Corrida de ida e volta onde os participantes cor-

rem sentados e não podem usar as mãos para a nada. Na ida, vai de frente, na volta, 

vem de costas, ou seja, não pode virar. Ganha quem voltar primeiro.

o) Dança da cadeira: Colocam-se cadeiras em círculo, cada participante 

senta-se, sendo que uma criança é destacada para dirigir o jogo, este deve estar 

vendado. O dirigente da brincadeira grita: já! Todos levantam e andam em roda das 

cadeiras. O dirigente retira uma cadeira. À voz de já! todos procuram sentar. Quem 
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ficar sem lugar comandará a nova volta. Assim, as cadeiras vão sendo retiradas e o 

grupo vai diminuindo. Será o vencedor aquele que conseguir sentar na cadeira no 

último comando. Variante: As cadeiras são dispostas em duas fileiras (de costas uma 

para a outra). As crianças sentam nas cadeiras e uma fica responsável por ligar e 

desligar o rádio e também por retirar as cadeiras. Quando o rádio for ligado às crian-

ças circulam pelas cadeiras quando o rádio é desligado as crianças sentam. A cada 

parada vai sendo retirada uma cadeira. Quem fica sem cadeira cai fora, é considera-

do vencedor o participante que conseguir sentar na cadeira, na última disputa.

p) Esconde-esconde: A criança tem de se esconder e não ser encontrada, 

a criança que deverá procurar os demais elementos do grupo deve permanecer de 

olhos fechados e contar até 10 para que todos tenham tempo de se esconder. Após 

a contagem, a criança sai em busca dos amiguinhos que estão escondidos. Para 

ganhar, a criança que está procurando deve encontrar todos os escondidos e correr 

para a base.

q) Escravos de Jó: Cantiga aparecendo sob a forma de jogo ou passeio 

(ver esta última modalidade na categoria correspondente). A música é a mesma. 

Crianças sentadas no chão em círculo ou ao redor de uma mesa; um objeto (pedri-

nha, caixa de fósforos ou sementes). As crianças vão entoando a cantiga, marcando 

os tempos fortes; passam o objeto de uma para outra, no sentido dos ponteiros do re-

lógio. Somente na parte onde dizem zique – zá o objeto é passado na direção contrá-

ria, retornando-se, logo a seguir, à primeira direção contrária, retornando-se, logo a 

seguir, à primeira direção. Quem erra cai fora. Os últimos dois serão os vencedores. 

Música: Escravos de Jó Jogavam Caximbó. Tira, bota. Deixa o Zé Pereira Que se vá. 

Guerreiros com guerreiros fazem zigue – zigue zá (repete-se a música até restarem 

só dois).

r) Está quente, está frio: Um participante esconde um objeto, enquanto os 

outros fecham os olhos. A voz de pronto, as crianças saem a procurar. O que escon-

deu o objeto vai alertando, conforme a distância que estiverem do esconderijo: Está 

quente (quanto próximo), está frio, (quando distanciado), está queimado (quando 

bem perto). Quem encontrar o objeto será o encarregado de escondê-lo na repetição 

da brincadeira.



35

s) História da Serpente: Um participante será a serpente que procura pe-

daços do seu rabo. Ele começa a cantar a música abaixo e chama os outros partici-

pantes para formar uma fila atrás de si, formando o rabo da serpente. Aqueles que 

são chamados têm que passar por baixo das pernas de quem já está na fila. 

t) Pega-pega: Esta brincadeira envolve muita atividade física. Uma criança 

deve correr e tocar outra. A criança tocada passa ter que fazer o mesmo. 

u) Pular Corda: A corda é movimentada por duas pessoas e as outras pes-

soas pulam. Quando apenas uma for pular, se ela errar, é substituída. Quando for 

várias pessoas, quem enganchar na corda é eliminada. Há várias versões para essa 

brincadeira. Vale a pena perguntar quem conhece alguma e executá-la. Pular corda 

é uma brincadeira que permite a criação de diversas versões diferentes.

v) Pular elástico: Para a realização da brincadeira é necessário um elástico 

de aproximadamente 2 metros, com as pontas unidas. É disputado no mínimo por 

três crianças: duas prendem o elástico, enquanto as demais, uma por vez, saltam o 

elástico, cumprindo a seguinte sequência: (1) A criança salta o elástico, que no início 

do jogo é preso na altura dos calcanhares das duas crianças, sempre caindo (ba-

tendo) com os pés ao mesmo tempo e cumprindo a seguinte série de saltos: – para 

dentro do elástico esticado; – em cima do elástico; – afastando um quarto de voltas, 

cruzando o elástico na altura dos seus calcanhares e saltando para fora do elástico; 

(2) Cavalgada: a mesma série acima, só que a batida dos pés sobre o elástico deve 

ser alternada (primeiro um pé, e após um curto intervalo de tempo o outro); (3) Num 

pé só: a mesma série, de olhos fechados. (4) Ceguinho: a mesma série, de olhos 

fechados. Após essa sequência, o elástico passa da altura dos calcanhares à dos 

joelhos e cintura, até chegar às axilas. Vencerá quem chegar a um grau de maior 

dificuldade. As crianças que errarem substituirão aquelas que estiverem mantendo o 

elástico esticado.

 Importante salientar que todas as brincadeiras citadas acima dentre outras, não 

citadas o que deixaria o artigo demasiadamente extenso, foram realizadas no espaço 

externo da escola, com ampla participação dos sujeitos pesquisados, trazendo mo-

mentos de integração das diversas turmas participantes e também dos professores 

envolvidos. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Com base neste trabalho podemos observar a importância das escolas do cam-

po, da ludicidade, do brincar e principalmente das brincadeiras antigas resgatadas, 

e da importância de se utilizar o ambiente externo da escola para o resgate dessas 

atividades que foram propostas. 

 Com isso é interessante expressar com ênfase, que mediante os argumentos 

supracitados é de grande importância o conhecimento técnico teórico do educador, 

para analisar o ambiente trabalhado, mediante ele, pode-se observar oportunidades 

de melhorias, inovações e práticas pedagógicas, citadas apenas em campos teóri-

cos. Corrobora tal afirmação a análise encontrada, como o fato de, existir no ambien-

te escolar o sentimento bucólico, que propicia ao aluno com atividades de lazer, edu-

cacional, e, em contato com a natureza, gerando ao aluno o resgate da simplicidade, 

dinamicidade e perspicácia de atividades que influenciam no seu aprendizado; tendo 

em vista que atualmente grande parte das crianças possuem um contato extrema-

mente tecnológico.

 Em virtude do que foi mencionado concluem-se então que este trabalho conse-

guiu atingir todos os objetivos desejados e propostos, e ainda foi possível se adquirir 

um maior conhecimento sobre as escolas do campo, o lúdico, o brincar e sobre as 

brincadeiras antigas. 
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1. INTRODUÇÃO

A educação do campo surgiu através de movimentos sociais de camponeses, 

pensando contra a educação rural, para Caldart (2009) esse modelo de educação 

nasceu vinculada aos trabalhadores pobres do campo, aos trabalhadores sem-terra, 

sem trabalho, dispostos a reagir, a lutar, a se organizar contra situação em que se en-

contravam ampliando o olhar para o conjunto dos trabalhadores do campo. Segundo 

Santos et al. (2010):

A Educação do Campo se contrapõe à educação como mercadoria e afirma 

a educação como formação humana. O papel da educação também é o de formar 

sujeitos críticos, capazes de lutar e construir outro projeto de desenvolvimento do 

campo e de nação (SANTOS et al.  2010, p. 52,).

Podemos levar em consideração que a Educação do Campo é vista como uma 

concepção de educação elaborada pelos trabalhadores do campo, formulada como 

resultado das lutas desses trabalhadores organizados em movimentos sociais pop-

ulares, com a finalidade de constituir uma educação voltada ao contexto do campo, 

qual visa trabalhar através de conteúdos entrelaçados com assuntos decorrentes do 

campo. 

Mas não vem sendo desenvolvido dessa forma, as escolas do campo sofrem 

muitas dificuldades, falta de formação para os profissionais que na mesma desen-

volvem atividades como professor, turmas multisseriadas, a falta de valorização por 

parte dos setores públicos, a igualdade de ensino com as escolas da cidade, sendo 

que nesse caso está se deixando de lado o olhar sob a realidade vivida no campo e 

na cidade.

Hage (2006) reforça a ideia de que, tanto os professores quanto os alunos do 

campo se sentem descriminados em relação aos da cidade, ou seja, menos valori-

zados e percebidos, sendo que são deixados de lado só que se diz respeito a uma 

formação adequada dos professores e projetos que insiram as atividades no cotidia-

no do aluno.

 Ainda Hage (2006) nos diz que os gestores públicos justificam a ausência do 

acompanhamento pela falta de estrutura e pessoal qualificado para realizar essa 

ação, tendo em vista que não são encontrados profissionais qualificados nos setores 
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pedagógicos para desenvolver esse tipo de atividades. 

Na maioria das vezes acontece, que para cortar gastos e também por não en-

contrar pessoal realmente capacitado para trabalhar em escolas do campo acabam 

por enviar a esses educandários pessoas desqualificadas, ou seja, sem nenhum tipo 

de especialização de assuntos relacionados para o campo.

Professores que não por causa, mas pela falta de conhecimentos muitas vezes 

não utilizam de temáticas do campo em suas aulas, essas aproximando o aluno do o 

mesmo vive e mostrando para o mesmo a importância de estar estudando determina-

do tema. Sabendo os responsáveis legais por esses setores que, as escolas do cam-

po precisam de professores experientes e que realmente querem fazer a diferença.

Por experiência própria podemos levar em conta que, os alunos do campo são 

muito carentes tanto no aprendizado quanto no afetivo, eles esperam um profissional 

da educação que realmente saiba ministrar aula incluindo atividades que os mes-

mos destaquem em sua vida e que seja pacientemente, compreensível, pois muitos 

alunos ajudam em casa nas atividades do campo.

Levando em consideração que nas épocas de trabalhos acentuadas no cam-

po muitos deles podem chegar atrasados ou até cansados em sala de aula, sendo 

assim os discentes necessitam de atenção e compreensão, esperam por aulas real-

mente interessantes e que auxiliem em suas rotinas diárias e não de um choque de 

conteúdo, ou seja, eles necessitam de uma pessoa qualificada que realmente saiba 

entender essa realidade e que trabalhe encima de assuntos relacionados à vida do 

campo e não de um professor conteudista que trabalhe somente com os conteúdos 

relacionados às escolas da cidade.

Além de todas as dificuldades que já citadas, o professor tem que se desdobrar 

entre uma serie e outra, um planejamento adaptado para trabalhar todas às séries, e 

na maioria das vezes ele tem que ser o professor, o servente, o médico, psicólogo, o 

professor itinerante, é isso mesmo, o professor itinerante, porque nas classes multis-

seriadas também se encontra alunos com alguma deficiência e que realmente precis-

am de um profissional responsável para prestar-lhe um atendimento adequado, sen-

do que em muitas escolas do campo não é encontrado salas de recursos. Mediante 

os inúmeros problemas os professores e alunos das classes multisseriadas buscam 

de maneira aplausível desenvolver seu papel, que por sua vez é muito árduo, porém 
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jamais desistem. 

Partindo destas reflexões, o presente capítulo tem a intenção de apresentar um 

relato de experiência acadêmico na perspectiva de socializar alguns aspectos acerca 

da educação do campo. Atividade está realizada durante a disciplina de Seminário 

Integrador, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, da UFSM.

A metodologia adotada constituiu-se de duas etapas sendo a primeira etapa 

referente a uma revisão de literatura sobre os temas relacionados a educação do 

campo permitindo a construção de uma sustentação para a realização da segunda 

etapa, que constou de uma visita a Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa 

Senhora do Carmo, que é uma escola do campo situada na cidade de Sete de Se-

tembro, no estado do Rio Grande do Sul, na qual foram realizados conversas com 

alunos e professores sobre aspectos relacionados a educação do campo.

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A importância da educação do campo

Uma educação para o campo está ganhando destaque nos diversos debates 

e na elaboração de políticas educacionais que tangem o ensino ruralista. De acordo 

com Vendramini (2007, p. 123) a educação do campo, consiste em “reafirmar a legit-

imidade da luta por políticas públicas específicas e por um projeto educativo próprio 

para os sujeitos que vivem e trabalham no campo”. 

 Nos últimos anos vários são os movimentos que defendem os direitos de quem 

vive no campo dando ênfase para a educação. Segundo Molina; Freitas (2011, p. 17) 

“nos últimos treze anos, o cenário educacional brasileiro passou a ser ocupado por 

sujeitos coletivos que não haviam ainda protagonizado este espaço: os movimentos 

sociais do campo”.

A educação do campo vincula-se à construção de um modelo de desenvolvi-

mento rural no qual prioriza os estudantes que vivem no campo, um ensino que se 

contrapõe com a educação que sempre privilegiou os interesses dos grandes pro-

prietários de terra no Brasil, privilegiando um projeto de educação para a classe tra-

balhadora (MOLINA; FREITAS, 2011).

Os movimentos em prol de uma educação para o campo possibilitam o de-
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bate acerca da prática pedagógica nas escolas rurais, expressando as divergências 

políticas entre a concepção de educação rural pautada nos currículos tradicionais de 

ensino e a concepção de campo pautada no debate empreendido pelos movimentos 

sociais de trabalhadores (SOUZA, 2008).

 O ensino em escolas do campo necessita possuir uma proposta que esteja de 

acordo com a realidade local. Muitas vezes desenvolve-se um ensino que extrapola 

o cotidiano escolar do campo. É desenvolvido um currículo que está em incompatib-

ilidade com a prática social dos sujeitos.  Nesse sentido concordamos com com Mu-

narim (2008, p.58) em que “a visão urbanocêntrica, de raízes fincadas na ideologia 

desenvolvimentista de caráter urbano-industrial é amplamente hegemônica, inclusive 

nas organizações dos docentes”.

 O ensino deve possibilitar a discussão de problemáticas e desenvolver con-

hecimentos que possam ser influentes no cotidiano dos estudantes, melhorando a 

qualidade de vida dos mesmos. Segundo Munarim (2008, p.60) a educação do cam-

po busca valorizar os sujeitos educandos como sujeitos constituídos de identidades 

próprias e senhores de direitos, tanto de direito à diferença, quanto de direito à ig-

ualdade, sujeitos capazes de construir a própria história e, portanto, de definir a edu-

cação de que necessitam.

Para Souza (2008, p. 1090) essa educação é “fruto das demandas dos movi-

mentos e organizações sociais dos trabalhadores rurais, a educação do campo ex-

pressa uma nova concepção quanto ao campo, o camponês ou o trabalhador rural, 

fortalecendo o caráter de classe nas lutas em torno da educação”.

2.2  Educação Do Campo: Problemas, Desafios e Perspectivas.

As transformações ocorridas nas últimas décadas no campo, principalmente 

pela modernização da agricultura e expansão da atividade agropecuária, contribuíram 

para que os camponeses aos poucos migrassem para as cidades.

A urgência da Educação do Campo, no Campo e para o Campo, surge da ne-

cessidade das contradições do modelo de desenvolvimento vigente no país. Dessa 

forma, a realidade que se teme a exclusão, a expropriação, os movimentos soci-

ais e a busca por uma educação que atenda suas necessidades, resgate as suas 

identidades com o campo e que venha de encontro aos interesses socioculturais, 
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econômicos, da população que habita no campo.

Nesse sentido buscamos realizar uma educação voltada aos interesses do 

camponês, contribuindo para que esses permaneçam no campo com dignidade, bus-

cando propor uma formação que visa contemplar e trabalho para o desenvolvimento 

sustentável.

A política de Educação que esta sendo desenvolvida no Brasil, por meio dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), ignora a necessidade da existência de 

um projeto para as escolas do meio rural.

Ter escolas no Campo não basta, é preciso desenvolver uma Escola voltada 

aos interesses das pessoas do Campo, com um currículo apropriado à realidade, in-

struções teóricas e técnicas aos alunos. O professor nas Escolas do Campo é essen-

cial, além de ser um educador ele vai desenvolver um trabalho voltado à realidade 

das famílias camponesas, contribuindo para o desenvolvimento destas famílias, como 

melhor lidar com a terra, as plantações, isso significa melhoria na qualidade de vida.

O problema que a Educação no Campo sempre teve seus dilemas, como sendo 

a mais precária em relação a urbana, a discriminação das pessoas que ali vivem, é a 

exclusão social existente no campo.   Os agricultores são vistos como mão-de-obra 

barata para os grandes fazendeiros, sem falar na desvalorização do trabalho humano 

no campo. Esse processo de exclusão das pessoas do campo reflete na qualidade 

da educação, porque quem mora no campo não precisa estudar, mas estudos nesta 

área tem revelado que o campo é um lugar bom para se viver e que a Educação no 

Campo e do Campo tem sido reforçada com a criação das Escolas Famílias Agrícola, 

em todo o Brasil. Segundo: 

A problemática da Educação do Campo reside, não apenas na ausência de 
um projeto educativo adequado à realidade, mas exige algo ainda maior: um 
projeto de integração que possibilite aos que moram no campo, alternativas 
para o crescimento e desenvolvimento de forma sustentável, uma vez que, até 
então, os inúmeros investimentos, projetos, problemas e recursos destinados 
a Educação sempre tiveram com finalidades, servir ao processo de produção 
e reprodução de relações econômicas e sociais que contribuíram de maneira 
acentuada para a falência da Educação no Campo (JESUS, 2004, p.35).

O desafio é grande, mas não impossível, que essa educação possa contribuir 

de forma significativa na vida das pessoas do campo, para que elas tenham direito 



44

de intervir na sociedade, resgatar suas tradições, a história e a cultura, que através 

da educação o camponês produza o desenvolvimento sustentável e lute contra a ex-

clusão e a expropriação.

Segundo Fernandes apud Arroyo: 

Um dos problemas do campo no Brasil hoje é a ausência políticas públicas 
que garantam seu desenvolvimento em formas de melhorias na qualidade 
de vida das pessoas que ali vivem e trabalham. (...) Precisamos de políticas 
específicas para romper com o processo de discriminação, para fornecer a 
identidade cultural negada aos diversos grupos que vivem no campo, para 
garantir atendimento diferenciado ao que é diferente, mas que não deve ser 
desigual (2005, p.49).

Neste sentido, políticas públicas que priorizem a Educação para o Campo, que 

valoriza a vida, a cultura, que estar no campo não é estar atrasado, é manter os 

laços, as tradições, os hábitos. Políticas Públicas que priorizem escolas com boa 

infra-estrutura, programas de alfabetização de jovens e adultos, para que possam 

eliminar o analfabetismo no campo, as desigualdades sociais, uma escola gratuita e 

de qualidade, que atenda todas as famílias. Como afirma Fanck:

A falta de políticas públicas voltadas à realidade do trabalho e da educação no 
meio rural, se converte na falta de infra-estrutura da escola e na dificuldade 
de sua manutenção. Dessa forma, não se consegue viabilidade para fazer o 
acompanhamento no tempo sócio-profissional o que dificulta a relação entre 
família, escola e comunidade (2007, p. 137).

A Educação no Campo sempre foi desvalorizada como afirma Jesus “A des-

valorização da Educação no Campo, sempre reforçada por uma ideologia de que a 

população rural não precisaria de estudos” “pois quem trabalha na roça não precisa 

estudar”. 

A Educação no Campo refere-se ao local onde moram, mas precisam vir para 

as cidades estudar. Os alunos sofrem com os descasos como: ônibus precários, 

estradas mal conservadas, poeira, lama, atraso, alunos que saem de casa cedo e só 

chegam a noite. Neste sentido:

Queremos políticas públicas de educação do campo que garantam desde a 

pré-escola até o acesso e permanência na Universidade. E que a escola seja do 

Campo e no Campo, que os processos pedagógicos (as práticas dos professores 
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e trabalhadores da educação em relação a população) atendam as características 

camponesas e não urbanas. Para isso a importância de ter educadores / profissionais 

do próprio campo. Entendemos que os/as educadores/as são mais que professores, 

e a escola é mais do que escolarização. Uma construção pedagógica onde os edu-

cadores tenham tempo e as condições necessárias para se construírem educadores 

com identidades camponesas. 

A necessidade da Educação do Campo, para o Campo e no Campo, vem de 

encontro com a realização de políticas públicas que priorizem a Educação através de 

pedagogias voltadas para atender os camponeses, pois o que se presencia hoje são 

políticas voltadas para atender ao Sistema Capitalista.

O modelo de desenvolvimento do país é cada vez mais contraditório, onde por 

um lado a modernização e a tecnificação privilegia poucos e ao mesmo tempo há ex-

clusões, êxodo rural, movimentos sociais pela luta da terra e a Reforma Agrária que 

são carregados de conflitos e pouco entendidos pela sociedade.

Os debates em torno da Educação do Campo, para o Campo e no Campo 

carece de aprofundamentos, de questionamentos, de políticas publicas, para que 

possamos construir uma sociedade justa e igualitária. Diante de todos os problemas 

que a Educação no Campo enfrenta, percebemos que o desafio é grande e os es-

tudos nesta área nos mostra algumas perspectivas no sentido de construir um novo 

caminho para o Campo.

2.3 Classes Multisseriadas

Devido a diversos fatores, como o êxodo rural, as escolas do campo sofrem 

um processo de nucleação. Os poucos estudantes que ainda vivem no campo são 

organizados em escolas pólos.  Além da nucleação das escolas rurais, muitas delas 

possuem classes multisseriadas.  De acordo com uma pesquisa realizada por Souza 

(2012), em torno de 50% das classes são multisseriadas nas escolas do campo e, 

em muitas delas, o professor acumula funções de coordenador pedagógico e gestor. 

Ainda, segundo Ximenes-Rocha e Colares (2013, p. 94) “o trabalho em class-

es multisseriadas apresenta ainda um grande desafio aos docentes uma vez que 

há carência de um saber sistematizado e reconhecido pela academia que oriente a 

atuação nesse espaço”.
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Amorim (2015 sp.) coloca que

Em muitas escolas rurais a organização do trabalho escolar é pautada nas 
classes multisseriadas, principalmente, devido ao número de alunos serem 
insuficiente para preencher as vagas necessárias para abertura de cada tur-
ma seriada, também pelo espaço físico, não comportar diversas salas de aula.

 As classes multisseriadas podem constituir uma problemática ao ensino, uma 

vez que não existem discussões das políticas públicas sobre a prática pedagógica e 

na formação dos docentes para atuar nesse contexto. Segundo Teruya et al. 

A disposição dessa modalidade de ensino no meio rural se consolida pelas car-

acterísticas geográficas. Esse modelo de ensino é destinado às comunidades com 

pequeno número de habitantes, que constituem uma clientela reduzida, não dispon-

do de número suficiente de estudantes para formarem classes independentes. (2013, 

p. 572)

 Podemos dizer que dessa forma os alunos e professores encontram dificuldade 

em trabalhar assuntos e conteúdos, sendo que o professor tem que trabalhar no 

mesmo tempo com duas turmas de conteúdos diferentes, dificultado o aprendizado 

do aluno e também o trabalho do professor que não consegue trabalhar de melhor 

forma com seus alunos inserindo quentões de seu cotidiano.

3. DESCRIÇÃO DA VISITA A ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO 
FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DO CARMO 

A escola do campo chamada Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa 

Senhora do Carmo, está localizada na cidade de Sete de Setembro, no estado do 

Rio Grande do Sul. Para conhecer melhor a sua dinâmica, realizamos algumas con-

versas com professores e aluno da Escola, seguindo um roteiro de questões, cujo 

resultados seguem abaixo. 

Em relação aos professores, cinco estavam disponíveis e responderam o ques-

tionário. Desses, cerca de 40% tem entre 40 e 50 anos de idade, e ainda da mesma 

forma 40% tem entre 50 e 60 anos de idade, sendo que 20% não responderam está 

pergunta. Sendo que 100% são do gênero feminino.  E 80% residem na zona urbana 

e 20% na zona rural.
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Gráfico 1: Renda familiar

Fonte Autor

De acordo com analise do gráfico 1 nota-se que cerca de 40% recebem com 1 

á 3 salários mínimos e apenas 20% recebem de 6 a 10 salários mínimos. No gráfico 

2 é possível afirmar que cerca de 60% dos professores possuem pós-graduação e 

apenas 40% possuem apenas ensino superior completo.

Gráfico 2: Escolaridade

Fonte Autor
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As turmas da escola são multisseriadas, sempre com duas turmas em uma 

sala. Quando perguntado sobre o apoio da união do estado e do município, apenas 

citaram sobre a merenda escolar e o transporte escolar. Em relação ao laboratório 

de informática a escola apresenta algumas fragilidades o que impossibilita algumas 

atividades. Porém, destacaram como potencialidade as atividades na horta da esco-

la, pesquisas de campo envolvendo as propriedades rurais das famílias dos alunos, 

sendo que no desenvolver dessas atividades são feitas visitas a essas propriedades 

rurais.

Referente à importância da educação no campo os professores de uma forma 

geral mencionaram que é um trabalho feito a partir da realidade do aluno e a per-

spectiva de vida onde os mesmos devem ser incentivados a estudar e permanecer 

no campo, na propriedade da família, assim pode citar o comentário: “Incentivo para 

a comunidade local tanto profissional como intelectual. Quando é trabalhado a partir 

da realidade do aluno e as perspectivas de vida”.

Sobre a participação da família e da comunidade nas atividades escolares, 

os mesmo responderam que quando solicitado os pais e a comunidade participam 

efetivamente de todas as atividades, em reuniões, festividades e também na conser-

vação da escola. 

Em relação aos alunos, 27 participaram desse momento. De acordo com gráf-

ico pode-se observar que cerca de 44% são do gênero masculino e 56% do gênero 

feminino.  E também que 100% residem na zona rural. De acordo com o gráfico 1, 

podemos observar que cerca de 74% tem idade de 10 a 14 anos, sendo que apenas 

4% tem mais de 18 anos.
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Gráfico 1: Idade dos entrevistados 

Fonte Autor
 

Também pode-se verificar que 85% moram com os pais, 8% moram com os 

avós ou outros familiares e cerca de 7% não quiseram responder. Sobre a profissão 

do pai ou responsável cerca de 85% são agricultores e apenas 15% desenvolvem 

outras profissões. Já no caso da mãe ou responsável 96% são agricultoras e apenas 

4% desenvolvem outras profissões. 

Nesse sentido, quando questionados sobre a escolaridade do pai ou re-

sponsável 76% possuem o ensino fundamental completo e apenas 3% possuem o 

ensino superior completo. Já no caso da mãe ou responsável 56% possuem o ensino 

médio incompleto e apenas 4% possuem o ensino fundamental incompleto. Grande 

parte, 67%, possuem uma renda de 1 a 3 salários mínimos e apenas 5% de 6 a 10 

salários mínimos. 

 Em relação ao apoio governamental os alunos não souberam como respond-

er. E quando questionados sobre a educação do campo, mencionaram sobre a im-

portância da mesma, reforçando o vínculo com o rural. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base no exercício investigativo realizado durante a disciplina de Seminário 

Integrador foi possível observar diversos aspectos que envolvem a dinâmica da edu-

cação do campo.  Neste sentido, salienta-se que a educação do campo é uma forma 

de tentar reverter a situação frágil em que se encontra muitas escolas no interior, 

sendo que o envolvimento dos diversos atores que compõem a comunidade escolar 

torna-se essencial para que isso ocorra. 

Nessa longa e difícil tarefa, todos se tornam aliados em busca de propósitos 

que futuramente farão a diferença na vida dos educandos, tanto pessoal como profis-

sional, levando em consideração que muitos, até um tempo atrás, estudavam na 

busca por terem uma vida diferente das que estavam tendo, o que desencadeava a 

saída do campo. Por isso, a importância de se desenvolver um processo pedagógico 

alinhado aos princípios da educação do campo para que este seja mobilizador da 

permanência destes jovens no campo. 
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1. INTRODUÇÃO

A alimentação é uma necessidade biológica, uma condição para sobrevivência 

dos seres humanos e dos animais.  No entanto, as práticas alimentares e os hábi-

tos que estão relacionados ao ato de comer são fenômenos socioculturais historica-

mente construídos pela humanidade e, que variam conforme a cultura, condições 

geográficas, convenções sociais e acúmulos de experiências. Os hábitos alimenta-

res, enquanto aspecto cultural pode revelar identidades e costumes presentes no 

cotidiano social demarcado no tempo e no espaço.

O Brasil possui grande extensão geográfica e cultural que revela uma plural-

idade de povos, costumes e tradições, que pode ser revelada materialmente  por  

meio  dos  hábitos alimentares  construídos  por  grupos  sociais  a  partir  de  ele-

mentos  biológicos  e, principalmente, sociais e culturais. O ato de comer está entre 

o que é natural e o que é social/cultural no homem, pois para sua sobrevivência é 

indispensável o alimento, que por sua vez, é utilizado e adaptado de acordo com os 

hábitos e costumes praticados em seu meio.

A alimentação é determinada a partir de condições sociais, geográficas e 

econômicas.  Dependendo do modo de produção agrícola e de condições sócio-es-

paciais para o cultivo e criação de animais. Assim, diferentes hábitos são desenvolvi-

dos a partir de práticas e relações sociais, que se desenvolvem conforme tradições e 

crenças de um povo. A culinária possui significados e simbolismos diversos nas dif-

erentes formas de cultura. A comida, portanto, transcende seu significado para algo 

além do que satisfazer-se biologicamente.

É imaginável pensar sobre uma possível identidade nacional a partir dos 

aspectos relacionados à gastronomia, uma vez que a identidade nacional é universal 

e engloba todos os grupos, o que torna a culinária brasileira uma miscelânea de 

memórias populares regionais e de processos migratórios, introduzindo na  cozinha  

essas  relações. Tornando aceitável a idéia de que o feijão e o arroz, a farinha de 

mandioca, a feijoada e a caipirinha se tornem alimentos reconhecidamente universais 

entre os brasileiros, como é o caso do churrasco para os gaúchos. 
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A alimentação está enraizada na cultura, carregada de significações históricas 

que são construídas ao longo do tempo.  No entanto, ela é dinâmica e se transfor-

ma de acordo com as transformações da própria sociedade. Observa-se atualmente 

que as preparações das cozinhas típicas vêm perdendo certas características históri-

co-culturais, uma vez que a memória coletiva e o conhecimento oriundo do processo 

de elaboração destas preparações tradicionais estão desaparecendo, por conta da 

mundialização dos mercados, da homogeneização das cozinhas, de uma alimen-

tação mais barata ou mais rápida e pela facilidade de aquisição de novas merca-

dorias estranhas a cultura de origem. 

O relativo excesso de misturas das preparações gastronômicas, como resul-

tado de um processo desenfreado de crescimento global, suscitou o interesse em 

estudar a gastronomia típica no município de Vale do Sol - RS, avaliando as possibil-

idades de valorização deste conhecimento, considerando e classificando a gastrono-

mia típica como Patrimônio Imaterial que deve ser preservado por questões culturais. 

Entende-se que a gastronomia típica pode ser preservada através do “saber fazer”10, 

o conhecimento implícito no processo, já que a matéria-prima inerente ao mesmo é 

normalmente perecível. Este conhecimento preservado gera uma condição positiva 

para a disseminação das práticas alimentares para gerações futuras, garantindo uma 

perpetuação da memória na comunidade.

Conforme Brillat-Savarin (1995), gastronomia de uma forma geral, pode ser 

compreendido como o conhecimento fundamentado de tudo o que se refere ao homem 

à medida que ele se alimenta, objetivando zelar pela conservação dos homens, por 

meio da melhor alimentação possível. Dentro do conjunto das manifestações gas-

tronômicas existe a Gastronomia Típica, foco desta pesquisa, que pode ser definida 

como: a junção dos saberes e sabores oriundos dos alimentos e bebidas e das práti-

cas de serviços que fazem ou fizeram parte dos hábitos alimentares de uma locali-

dade, dentro de um processo histórico-cultural de construção da mesma. 

É um movimento que pertence a um espaço-tempo determinado e acredita-se 

que têm ligação com tradições e hereditariedade, ou origens de uma determinada 

10 Os conhecimentos do produtor fazem parte de uma herança histórico cultural. Práticas e há-
bitos alimentares características de determinadas reiões estão aí representadas e sua valorização 
relaciona-se com a reação dos consumidores à massificação alimentar.
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região e das pessoas que ali habitavam. Garcia (1999) aponta a ligação da gastronomia 

com a identidade regional, sendo a alimentação uma linguagem relacionada à 

cultura regional pelos costumes e comportamentos de um povo. Esse fato inclui suas 

preparações alimentares, pois o modo de cozinhar está ligado ao modo de vida de 

uma população. 

Concordando, Brillat-Savarin (1995) ressalta que a gastronomia se encaixa 

neste contexto, pois está condicionada pelos valores culturais e códigos sociais em 

que as pessoas se desenvolvem, ou seja, sua identidade. Além dessa representativ-

idade, a gastronomia sempre irá proporcionar prazeres não somente palatais, mas 

também acrescentando ao homem conhecimentos culturais e, conseqüentemente 

o status social e a capacidade de convivência e relacionamento com a sociedade 

(BRILLAT SAVARIN, 1995, p. 58). 

Conforme o exposto, a Gastronomia Típica e tudo a ela relacionado, são perce-

bidas como um marcador étnico, aquele que identifica uma localidade e é resultante 

da aliança cultural de formação, colonização ou da própria evolução. São cozinhas 

que perpetuam a influência da cultura gastronômica na vida social e nos costumes. E 

estão associadas a povos em particular, constituindo aspectos da identidade e sendo 

a chave simbólica dos costumes. Segundo Flandrin e Montanari (1996), as cozinhas 

de comidas típicas são elementos de valorização da cultura regional, de perpetuação 

da memória culinária das famílias e podem oferecer ganhos de recursos econômicos, 

tanto para a indústria como para o comércio local. 

Pode-se dizer, então, que a Gastronomia Típica permite simbolizar uma cultura. 

Partindo-se deste pressuposto, esta pesquisa tem como objetivo fazer uma análise 

da Comida Típica do município de Vale do Sol – RS, chamada de “Bóia Forte”, rel-

acionando com a preservação e valorização da gastronomia típica como um bem 

cultural de natureza imaterial.

 Esse trabalho teve como objetivo invertigar a relação entre a comida Bóia Forte 

e a preservação e valorização da gastronomia típica como um bem cultural de na-

tureza imaterial. Além de identificar a origem do saber fazer da bóia forte, verificar 

a importância da Bóia Forte paara a preservação da cultura alimentar presente no 

município e contribuir para o registro e a preservação dessa gastronomia típica como 

patrimônio imaterial. 
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2. REFERENCIAL  TEÓRICO

Segundo Ikeda (2004) e Millán (2002) a abstração conceitual da cultura se 

concretiza no prato, e é na alimentação humana que se materializa a estrutura da 

sociedade, que se atualiza a interação social, sócio ambiental e as representações 

sócio-culturais dos que têm em comum uma mesma cultura. Os significados da ali-

mentação para as sociedades não podem ser compreendidos, dentro de uma visão 

de mundo que abrange somente indicadores nutricionais e biológicos. O comporta-

mento relativo à comida revela a cultura em que cada um está inserido.

A tradição, a história, os sabores, as técnicas e as práticas culinárias somadas 

contribuem para a formação das culturas regionais. Observa-se uma tendência da 

sociedade à valorização patrimonial de sua cozinha, bem como o resgate da cu-

linária tradicional em várias partes do mundo, ocorrendo, então, a revalorização das 

raízes culturais (BELUZZO, 2004, p. 242).É na alimentação humana que se mate-

rializa a estrutura da sociedade, que se atualiza a interação social, sócio ambiental 

e as representações sócio-culturais dos que têm em comum uma mesma cultura. 

A abstração conceitual da cultura se concretiza no prato (IKEDA, 2004, p. 289-292; 

MILLÁN, 2002, p. 277-278).

Os modos alimentares se articulam com outras dimensões sociais e com a 

identidade. O valor cultural do ato e do modo alimentar é cada vez mais entendido en-

quanto patrimônio, pois a comida é tradutora de povos, nações, civilizações, grupos 

étnicos, comunidades e famílias. Entendendo a estrutura culinária como o conjunto 

de regras e normas relacionadas à alimentação, incluindo os alimentos escolhidos, a 

organização do cardápio, as técnicas de preparo e os temperos,é possível identificar 

a culinária de uma região ou nação como uma particularidade cultural. Destacado 

que desde as etapas de preparação até o consumo, estão inclusos vários fatores de 

identidade cultural (GARCIA, 1999, p. 14).

Dentro deste tema, Lody (2004, p. 150) e Canesqui (2005, p. 36), enfatizam 

que comer é antes de tudo um ato simbólico, tradutor de sinais, de reconhecimen-

tos formais, de cores, de texturas, de temperaturas, entre outros. Consiste num ato 

que une memória, desejo, fome, significado, sociabilidade e ritualidade. Hernandez 
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(2005, p.219) argumenta que certos pratos se convertem em “pratos totens”, sendo 

atribuído um valor simbólico peculiar, servindo como indicadores de identidade, es-

pecificidades e diferenças.A comida é concebida como manifestação de uma estru-

tura subjacente, que pode ser apreendida, conduzindo ao conhecimento de carac-

terísticas de uma sociedade.

Trabalhando na perspectiva de que a comida é um modo de comunicação, 

Hauck-Lawson (1992,1998) desenvolveu o conceito de voz da comida para aludir ao 

caráter dinâmico, criativo, simbólico e singular pelo qual a comida serve de canal à 

comunicação. A comida constituiria, assim, um veículo para manifestar significados, 

emoções, visões de mundo, identidades, bem como um modo de transformar, pela 

resolução de conflitos, realização de mudanças, desistências. O conceito de voz da 

comida coloca em relevo seu potencial para abordar temas como tradição, etnia, har-

monia, discordância, transitoriedade e identidade.

2.1  Gosto se discute?

 A variedade das práticas culturais entre os grupos sociais, conforme analisa 

Bourdie, é cultural e os estilos de vida remetem as maneiras de se relacionar com 

as práticas dos sujeitos e estão profundamente marcadas pelas trajetórias sociais e 

experiências de cada grupo ou segmento social vivido. Conforme o mesmo autor, o 

gosto alimentar seria resultado de uma construção social por meio da qual se formam 

estratégias de distinção social, sendo estas que expressarão diferentes estilos de 

vida e posição hierárquicas numa estrutura de classes.

 Brillart-Savarin (1995) traz que a história do gosto liga-se a história do cotidi-

ano em suas sutilezas e às estruturas sociais, culturais e ideológicas. Concordando 

com isso Mintz( 2001) analisa a história social da produção e do consumo de açúcar, 

revelando que além da explicação baseada na preferência inata pelo gosto doce ou 

pela simples imitação de uma classe mais rica pela classe trabalhadora, o crescente 

número do consumo de açúcar no século XIX, se dava pela busca de energia con-

vertida em trabalho, e uma associação com outros produtos passa a compor a dieta 

daquele grupo, como o café e o chá por exemplo.
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2.2  Alimentos e hábitos alimentares

Pierre Bourdieu cita que o conhecimento das características pertinentes à con-

dição econômica e social (o volume e a estrutura do capital apreendidos sincrônica 

e diacrônicamente) só permite compreender ou prever a posição de tal indivíduo ou 

grupo no espaço dos estilos de vida, ou o que dá no mesmo, as práticas através 

das quais ela se marca e demarca, se for concomitante ao conhecimento (prático ou 

erudito) da fórmula generativa do sistema de disposições generativas (habitus) no 

qual esta condição se traduz e que a retraduz: falar do ascetismo aristocrático dos 

professores ou da pretensão da pequena burguesia não é somente descrever estes 

grupos por uma de suas propriedades, ainda que se trate da mais importante, é ten-

tar nomear o princípio gerador de todas as propriedades.

A alimentação ou as “práticas alimentares” selecionam alimentos e definem 

“dietas alimentares”. Elas não só são proibitivas em relação a alguns alimentos, como 

são prescritivas em relação a outros. Estas proibições e estas prescrições dão vida 

simbólica à categoria comida. Alimentação varia tanto na prática como na teoria, já 

que assumi formas de significado diferentes conforme o contexto em que está sen-

do discutida. Um sentido não se contrapõe necessariamente a outro e às vezes um 

está contido em outro. E também percebe-se que a língua é, a um só tempo, ampla 

e restrita demais e que é difícil ter uma palavra única para um sentido único, comple-

tamente definido.

Neste processo de substituição da cultura do agro transmitida de geração a 

geração pelas referências técnico-científicas que dão suporte ao modelo agrícola 

implantado no país, o impacto atinge o “Modo de Vivência” dos agricultores. Dentre 

as inúmeras transformações ocorridas no meio rural, particularmente no universo da 

agricultura familiar, assume papel relevante a mudança nas práticas e “habitus” ali-

mentares. No caso do agricultor familiar do sul do Brasil, a antiga agricultura colonial 

tinha um conteúdo cultural, pois para cada região e herança étnica havia alimentos 

característicos associados a um “saber fazer” pertencente a cultura do “agro” ali de-

senvolvida. Neste contexto, as práticas e hábitos alimentares eram permanentemen-

te socializadas através das gerações.



59

O processo de simplificação da dieta pelo abandono da produção para o au-

toconsumo gera o que denominamos de erosão cultural alimentar, definida como 

a perda gradativa de uma alimentação variada, mais complexa nutricionalmente e 

alicerçada na cultura do agro e a adoção de práticas e hábitos alimentares urbanos. 

Este processo de Erosão Cultural Alimentar tem levado a uma situação de não so-

berania alimentar dos agricultores, pois estes não são mais os donos de suas ativi-

dades agrícolas, muito menos tem poder de decisão de como plantar, pois tudo já 

está definido dentro do pacote tecnológico e “mercadológico”do qual estão inseridos. 

Sendo assim, não são mais capazes de atender as necessidades alimentares de sua 

família, dependendo de uma renda monetária para garanti-la.

O processo de industrialização e modernização da agricultura se apropriou da 

cultura dos agricultores e de tal forma influenciou nos hábitos alimentares, que mui-

tas atividades que nasceram no seio da agricultura familiar hoje são ícones de gran-

des empresas alimentares e a elas somente é atribuído o “mérito”. Isto é facilmente 

observado nos produtos processados como leite, doces, geléias, derivados do leite, 

embutidos cárneos, etc... Os consumidores não vinculam os alimentos derivados da 

agroindústria aos processos naturais que produziram a matéria prima. E os agricul-

tores, dentro dos conceitos de moderno igual a “bom”, “preferem” consumir produtos 

industrializados em vez de naturais e produzidos por eles. Um exemplo forte é o re-

frigerante em vez do suco natural produzido com frutas dos pomares domésticos, e 

não raro o leite longa vida fazendo parte da alimentação do agricultor.

 2.3 A comensalidade

A alimentação é, após a respiração e a ingestão de água, a necessidade mais 

fundamental do ser humano. Além de uma necessidade biológica há por trás da ali-

mentação um sistema repleto de simbologias que envolve representações sociais, 

sexuais, políticas, éticas, religiosas, e outras (Carneiro, 2003). Na Idade Média, ban-

quetes já constituíam um símbolo para expressar compromissos baseados na paz e 

na concórdia.  Para Althoff (1998), o comer e beber em conjunto na época era uma 

maneira de selar um compromisso.
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Cascudo (2004) diz que nenhuma atividade será tão permanente na história da 

humanidade como a alimentação e que a sociologia da alimentação decorre do próprio 

fundamento do ato social. O autor cita a arte pré-histórica por ser a responsável pelos 

registros da comensalidade da época onde aparece a caça, a pesca e o ato de se 

alimentar em grupo. Cascudo ainda afirma que o alimento representa o povo que o 

consome, e que o alimento denota a maneira de viver, o temperamento, e principal-

mente o ato de nutrição numa “cerimônia indispensável de convívio humano”. 

O autor ainda compara a humanidade à búfalos e colibris, que são incapazes 

de lembrar uma festa popular com toda a tradição, ou seja, uma das grandes dif-

erenças entre o homem e os outros animais é o momento da refeição, onde o homem 

imagina o que vai comer antes mesmo de fazê-lo e com quem irá fazê-lo. Já os ani-

mais comem apenas para suprir uma necessidade, enquanto o homem “se desarma” 

ao sentar-se a mesa.

Para Carvalho (2004) os ritos e os hábitos à mesa indicam consensos alimen-

tares, principalmente capazes de controlar os impulsos inerentes ao ato de comer. 

Um indivíduo é ou não bem aceito à mesa, segundo seus gestos básicos de postura 

e respeito do ritual de comer. Ainda se pode dizer que as refeições reforçam o grupo 

e também é um meio de manifestar a identidade do mesmo. Por isso que em diver-

sas sociedades as celebrações de rituais são acompanhadas por banquetes. Althoff 

(1998) caracteriza a refeição como um dos principais sinais para selar a paz ou fazer 

alianças. Casamentos, batizados e a sagração de um cavaleiro, são apenas alguns 

dos exemplos de relações na Idade Média em o laço social era que era sacramenta-

do através de uma refeição. Este comportamento era caracterizado na época como 

sendo “adequado” para tais situações.

No entanto, a refeição não significa laço e sacramentação apenas na Idade 

Média. Na bíblia encontramos várias passagens onde a comida “sela” pactos e co-

munhão como, por exemplo, a Santa Ceia. Dentro do mundo cristão, não poderia ser 

diferente. No ocidente onde grande parte professa a religião católica, o alimento bem 

como o vinho e o pão estão presentes na simbologia da igreja o que torna a refeição 

um símbolo mais forte ainda de comunhão e sacramento.

Joannés (1998), afirma que banquetes são servidos em festas, contratos e, 

sobretudo casamentos, quando a troca e a partilha da comida são submetidas à uma 
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codificação exata:

Na Assíria do fim do terceiro milênio, o fato de untar a cabeça de uma moça 
livre ou organizar um banquete de núpcias bastava para legitimar um casa-
mento. Um documento de contabilidade babilônico do princípio do segundo 
milênio mostra que, durante um casamento, o pai da noiva encarregava-se de 
distrair seus convidados e os do noivo, até que este partisse com sua mulher, 
depois de terem recebidos presentes, dentre os quais produtos alimentares 
durante a festa. A cerimônia em si comportava, entre outras coisas, uma troca 
simbólica de iguarias dispostas em uma mesa-bandeja, que eram consumi-
das, uma após a outra, pelas famílias da noiva e do noivo, criando assim um 
laço suplementar entre eles. (JOANNÈS, 1998, p.56).

Strong (2004) cita alguns exemplos de banquetes espetaculares que aconteci-

am nas ruas de Roma II a.C. Para manter a paz entre ricos e as massas populares, 

realizava-se esses banquetes para aplacar e pacificar a população, assim, o ano ro-

mano pontuava-se por festas públicas. Mesmo com tantos banquetes abertos, nada 

se comparava às grandes comemorações dos Imperadores da época. O nascimento 

de uma criança, a celebração dos 17 anos de um jovem e, principalmente os casa-

mentos, já eram comemorações onde a refeição fazia parte da trama dentro da vida 

social. Alguns Imperadores como Cláudio chegaram a convidar 600 pessoas de uma 

só vez para seu banquete. 

O autor ainda afirma que foi o século XIX o responsável por mudanças no com-

portamento da nova sociedade urbana, exigidos pela rápida industrialização. Strong 

diz que na Inglaterra após a ampliação do direito de voto em 1832 os costumes an-

tigos evoluíram para o que se denomina atualmente de “boas maneiras”. Ou seja, 

saber se portar à mesa e falar a língua das regras de etiqueta era necessário se 

houvesse um interesse em ascender na sociedade. A partir dessas novas regras, o 

jantar festivo passa a ser um longo exercício de boas maneiras que deveria seguir os 

manuais e livros escritos nesta mesma época. A essência do jantar era a conversa, 

sendo a mesma considerada vital para a etiqueta na época.

2.4 Alimentação enquanto manifestação cultural

Os significados da alimentação para as sociedades não podem ser compreen-

didos, dentro de uma visão de mundo que abrange somente indicadores nutricionais 

e biológicos. O comportamento relativo à comida revela a cultura em que cada um 
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está inserido. É na alimentação humana que se materializa a estrutura da sociedade, 

que se atualiza a interação social, sócio ambiental e as representações sócio-cul-

turais dos que têm em comum uma mesma cultura. A abstração conceitual da cultura 

se concretiza no prato (IKEDA, 2004, p. 289-292; MILLÁN, 2002, p. 277-278). 

A tradição, a história, os sabores, as técnicas e as práticas culinárias somadas 

contribuem para a formação das culturas regionais. Observa-se uma tendência da 

sociedade à valorização patrimonial de sua cozinha, bem como o resgate da culinária 

tradicional em várias partes do mundo, ocorrendo, então, a revalorização das raízes 

culturais (BELUZZO, 2004, p. 242). Dentro deste tema, Lody (2004, p. 150) e Can-

esqui (2005, p. 36), enfatizam que comer é antes de tudo um ato simbólico, tradutor 

de sinais, de reconhecimentos formais, de cores, de texturas, de temperaturas, entre 

outros. Consiste num ato que une memória, desejo, fome, significado, sociabilidade 

e ritualidade. 

Hernandez (2005, p.219) argumenta ainda que certos pratos de convertem em 

“pratos totens”, sendo atribuído um valor simbólico peculiar, servindo como indica-

dores de identidade, especificidades e diferenças. Os modos alimentares se articu-

lam com outras dimensões sociais e com a identidade. O valor cultural do ato e do 

modo alimentar é cada vez mais entendido enquanto patrimônio, pois a comida é 

tradutora de povos, nações, civilizações, grupos étnicos, comunidades e famílias. 

Entendendo a estrutura culinária como o conjunto de regras e normas relacionadas à 

alimentação, incluindo os alimentos escolhidos, a organização do cardápio, as técni-

cas de preparo e os temperos11,é possível identificar a culinária de uma região ou 

nação como uma particularidade cultural. Destacado que desde as etapas de prepa-

ração até o consumo, estão inclusos vários fatores de identidade cultural (GARCIA, 

1999, p. 14). 

Conforme Rozin y Rozin (1981, apud Hernandez e Grácia-Arnaiz 2005, p. 39), 

cada cultura gera uma gastronomia peculiar, com receitas, ingredientes, aromas, 

técnicas de preparação, maneiras de servir e até de comer, têm classificações par-

ticulares e regras precisas, tanto em relação à preparação como na combinação dos 

alimentos, como relativos à sua colheita, produção, conservação e consumo. 

11 Compreendidos como responsáveis pela caracterização dos sabores mais marcantes.
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As elaborações típicas não se limitam somente a receitas diferentes, mas en-

volvem ingredientes, métodos, preparações, formas de sociabilidade e sistemas de 

significados que se baseiam, sobretudo, na experiência vivida. Sendo assim, estu-

dar as características de uma gastronomia típica é uma atividade complexa, pois a 

mesma não se encontra uniformemente distribuída em todo o país. No Brasil, por 

exemplo, as origens, influências e hábitos culinários manifestam-se diferentemente 

em cada região. 

Quando uma comida se torna típica em uma localidade é porque jáfaz parte 

de sua cultura. A gastronomia típica se opõe a determinados aspectos que tendem a 

padronização das culturas por se tratar de especificidades locais. Pode-se perceber 

uma valorização dos sabores pertencente aos elementos nativos da região, produz-

idos pelo pequeno produtor com peculiaridades geoclimáticas (terroir12), em confor-

midade com padrões artesanais. As práticas de valorização da Gastronomia Típica 

propõem a utilização de pratos e produtos que retratam as diferenças alimentares de 

cada lugar. Fagliari (2005, p.54) aponta que pratos e produtos típicos são elementos 

que podem ser facilmente trabalhados de forma a se tornarem atrativos turísticos. 

A utilização destes elementos vem ao encontro daquilo que é almejado tam-

bém pelo Turismo Cultural que demonstra interesse em corroborar a “experiência 

local” vivida pelos turistas, através das peculiaridades territoriais. Ginani (2005) afir-

ma que as receitas regionais são conhecidas e valorizadas por comporem os hábitos 

alimentares nativos, sendo elaboradas com os ingredientes disponíveis na região e 

preparadas com técnicas transmitidas de geração a geração. Fagliari (2005, p.55) 

concordando com Ginani, considera que a receita gerada pela aquisição de pra-

tos e produtos típicos é interessante, sobretudo considerando a predominância de 

pequenos produtores locais na produção e venda desse tipo de elemento. Além disso, 

existe a possibilidade de inserção da população local naprodução e comercialização 

desses produtos, uma vez que ela é a detentora das habilidades para sua produção.

12 Terroir: o significado abrange toda a gama de aspectos referentes ao clima, propriedades 
do solo, temperaturas, umidade e incidência solar, que tornam o local único, produzindo assim, 
alimentos únicos emsuas características. Esta palavra inicialmente era somente utilizada para a 
viticultura, porém hoje em dia seu uso ampliou para outros alimentos. Usase também a expressão 
produtos de terroir para designar um produto próprio de uma área limitada.
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Botelho (2006) enfatiza que, uma vez garantida à preservação de receitas e 

rituais alimentares, todos os atores sociais envolvidospoderão manter seus ganhos 

diretos e indiretos. A autora afirma ainda que a preservação da gastronomia local 

pode sustentar a vida comunitária, por pressupor a inclusão social por meio de ger-

ação de emprego e renda e, conseqüentemente, o exercício da cidadania. Ressalta 

também que quando se analisa o desenvolvimento econômico local, a preservação 

ou reinvenção das gastronomias típicas tem papel significativo. 

Neste sentido, a utilização dos ingredientes disponíveis na região facilita a 

aquisição de produtos mais frescos e de qualidade, pois se trata de um alimento pro-

duzido com as características de umterroir, como também auxilia na preservação do 

meio-ambiente por ser possível evitar em grande parte o deslocamento de alimentos 

pelo país. Como vimos às práticas alimentares de uma nação não decorrem somente 

do mero instinto de sobrevivência ou do prazer do homem em se alimentar, mas ex-

pressam sua história, geografia, clima e organização social, podendo ser incluídano 

rol de bens que compõem os chamados Patrimônios Imateriais ou Patrimônios In-

tangíveis.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento metodológico da pesquisa tem por objetivo nortear o 

desenrolar da investigação no levantamento de dados e informações capazes de 

fornecer subsídios ao tema estudado.  Para realização da mesma foi utilizada como 

metodologia a pesquisa documental, ou seja, o resgate de arquivos históricos a 

respeito da temática bem como a entrevista/conversa com os sujeitos envolvidos com 

a atividade, também será realizado observações no espaço onde a prática culinária 

é elaborada. 

 Segundo Gil (2008) a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa 

bibliográfica. A única diferença entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto 

a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos 

autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que 

não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados 

de acordo com os objetivos da análise. A presente pesquisa se utilizará de documentos 
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de primeira mão, ou seja, documentos que não receberam qualquer tratamento 

analítico, sendo utilizados jornais da região, fotografias, entrevistas e documentos 

oficiais. 

Em concordância com Jomori et  al.  (2008)  que  trabalha  com  o  tema, 

utilizar-se-á a junção das abordagens qualitativas e quantitativas de estudo para 

contribuir e  dar  maior  suporte a  investigação  sobre  alimentação.  Assim, sugere 

a autora, permite o cruzamento de olhares e a interdisciplinaridade, aprofundando 

os conhecimentos sobre o comedor humano e as suas relações com a produção e 

processamento de alimentos.

 O município de Vale do Sol foiformado a partir dos distritos de Trombudo, For-

mosa, parte de Herveiras, Santa Cruz do Sul e parte de Candelária. O município se 

emancipou no ano de 1993. Conforme descrito por Finkler(2012):

O nome “Vale do Sol” surgiu na década de 1960,a partir de observações ba-
seadas no clima, feito pelo médico Luiz Arthur Jacobus, através de constantes 
neblinas na parte montanhosa e, do sol, na região de Faxinal de Dentro, que 
faziam do lugar um Vale do Sol, Jacobus costumava dizer: “Este é o Vale do 
Sol”.  FINKLER (2012 e pag.59).

 Município com a população estimada de 11.727 pessoas conformedados do 

IBGE (2017), com população residente de homens 5.597, e população residente de 

mulheres 5.480.Situado a 213 metros de altitude, Vale do Sol tem as seguintes co-

ordenadas geográficas: Latitude: 29° 35’ 28’’ Sul, Longitude: 52° 41’ 41’’ Oeste.A 

densidade demográfica é 33,75 hab./km² e uma área de 328,2 km². Destaca-se que 

no município possui 1.882 propriedades rurais onde a média é equivalente a 12,98 

ha. Ocupando 6mil hectares para produção do tabaco, 6.500 hectares para o milho, 

mandioca em 350 hectares, soja em 400 hectares e feijão em 140 hectares.
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Figura 1: Localização do município no estado do Rio Grande do Sul

Fonte: Google Imagens(2018)

Os principais produtos que o município possui como potencialidades industriais 

éo beneficiamentos do tabaco, funilaria e fábrica de ferramentas agrícolas. Na área 

da pecuária são criados bovinos com 13.000 mil unidades, como suínos 8.000, leite 

3.500.000 litros por ano. 

A educação baseia se com ensino infantil obtendo 6 escolas com 190 estu-

dantes, ensino fundamental com educação estadual 4 escolas possuindo 545 estu-

dantes 7 escolas municipais com 745 estudantes, e para o ensino médio 2 estadual 

com 218 estudantes e uma de ensino médio com formação técnica com 85 estu-

dantes IBGE(2017).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES
 

Para manter viva a gastronomia própria de um espaço, faz-se necessário estu-

dar a história, a região, os produtos, os hábitos alimentares, buscando compreender 

os significados que compões a memória coletiva do seu povo. Esta memória coleti-

va tem uma importante função de contribuir para o sentimento de pertinência a um 

grupo de passado comum, que compartilha memórias. Ela garante o sentimento de 
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identidade do indivíduo não só no campo histórico, do real, mas, sobretudo no campo 

simbólico.

 A Gastronomia Típica como Patrimônio Gastronômico Regional pode ser uma 

resposta imediata à dinâmica da cultura global de mercado, pois pretende apontar 

uma diferenciação com base na originalidade regional, propondo a reconstituição ou 

definição de elementos expressivos que sejam capazes de configurar marcas region-

ais de identificação. 

A Bóia Forte é uma comida muito presente na alimentação das famílias 

residentes no município de Vale do Sol. Através das entrevistas percebeu-se que 

os sujeitos consomem essa iguaria desde a infância, sendo a receita passada entre 

as famílias e normalmente as pessoas mais velhas da comunidade que possuem o 

conhecimento “do melhor preparo” da comida.

 Os sujeitos entrevistados relacionam com festividade quando pergunatados so-

bre a comida, pois a mesma sempre é preparada em festas das comunidades, as 

quais chamam de “Quermesses”, quando questionados sobre os sentimentos que 

remetem quando se menciona o nome da comida, os sujeitos entrevistados relacio-

naram a carinho, amor, calor e “coisas muito boas”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 A valorização da gastronomia típica apresenta-se como um reflexo de vaorização 

das tradições dos povos. Embora, em muitos momentos, essa opção se apresente 

como a única possível, observa-se, também, a vontade explícita dos indivíduos de 

se alimentarem destas comidas na procura do atendimento das condições impostas 

pela transformação do modo de vida. Finalmente, salienta-se que a ciência começa 

a demonstrar o que, empiricamente, sempre foi de conhecimento das pessoas: a 

importância do prazer de comer. Torna-se, assim, de vital importância o respeito pelo 

momento alimentar e pela história pessoal relativa à alimentação, demonstrando-se 

que as pessoas estão cada vez mais exigentes com os alimentos e cada vez mais 

preocupadas com as consequências do ato alimentar.
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1. INTRODUÇÃO

O cenário de distanciamento social vivenciado desde março de 2020, devido 

à célere expansão do novo coronavírus (COVID-19) entre continentes, fez com 

que a Organização Mundial da Saúde passasse a caracterizar o agravo como uma 

pandemia. Em decorrência, muitas instituições de ensino começaram a adotar o 

“Ensino Remoto Emergencial” para manter o processo de ensino aprendizagem com 

seus estudantes. 

A Portaria N. 544, 16 de junho de 2020, do Ministério da Educação, dispõe 

sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto 

durar a situação de pandemia do COVID-19. A adoção do ensino remoto revelou 

muitas dificuldades, pautados na equidade os professores começam a planejar e 

elaborar diversos tipos de materiais didáticos, na busca por alcançar o maior número 

possível de estudantes, muitos com pouca fluência nos recursos das tecnologias 

educacionais em rede. 

Assim, os professores isolados em suas casas, passaram por tempos 

inimagináveis e foram desafiados a criar aulas remotas utilizando recursos digitais, 

em uma rotina extenuante. De um lado, alunos cansados e com saudade da interação 

presencial e do outro, professores com excesso de tarefas e preocupados com os 

estudantes com dificuldades e/ou impossibilitados de acessar o conteúdo digital. O 

ensino remoto tornou-se um caminho difícil e solitário, sendo fundamental ações não 

somente para a qualificação, mas também para aproximar professores e estudantes, 

fortalecer e (re)significar as práticas pedagógicas durante a pandemia. 

Pensar em alternativas que propiciem o acesso ao conhecimento e a 

interação entre diferentes sujeitos, especialmente, num período caracterizado pelo 

cancelamento das atividades presenciais e do confinamento social, é propiciar um 

ambiente para o fortalecimento de saberes e aprendizagens. Tendo em vista, que o 

Curso de Educação do Campo da Universidade Federal de Santa Maria se caracteriza 

enquanto uma Licenciatura, que ocorre na modalidade a distância em onze polos de 

apoio presencial nos municípios do estado do Rio Grande do Sul de Agudo, Balneário 

Pinhal, Cerro Largo, Encantado, Itaqui, Novo Hamburgo, Santana do Livramento, 

São Lourenço do Sul, São Sepé e Seberi, é essencial a concretização de ações que 
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aproximem a universidade de seus acadêmicos e da comunidade envolvida. O curso 

de Licenciatura em Educação do Campo, está comprometida em pensar processos 

educacionais que garantam a autonomia e o potencial transformador, promovendo 

um debate crítico e reflexivo.

Assim, a proposta do ciclo de palestras online “EDUCAÇÃO DO CAMPO EM 

DEBATE”, surge como um espaço potencializador para o acolhimento e reflexões 

interdisciplinares, buscando compartilhar experiências para oferta de um ensino 

com qualidade durante a pandemia. O ciclo emerge como uma possibilidade de 

fortalecimento das discussões de várias temáticas, potencializando o diálogo entre 

estudantes, professores da educação superior e da educação básica e demais 

interessados, permitindo um intercambio articulado de saberes entre ensino, pesquisa 

e extensão, sob a perspectiva da práxis pedagógica. 

Dessa forma, esse artigo tem objetivo de avaliar a potencialidade da oferta 

do ciclo de palestras online “Educação do Campo em Debate” durante a pandemia, 

visando oportunizar a troca de saberes e conhecimentos entre professores, estudantes 

e a comunidade a partir de uma discussão crítica e reflexiva das temáticas vinculadas 

aos saberes que perpassam e tangenciam a educação do campo.

2. METODOLOGIA 

O trabalho desenvolvido para oferta do ciclo de palestras online seguiu os 

princípios da investigação-ação educacional e diálogo problematizador freiriano, 

assumindo caráter democrático com a intencionalidade voltada à promoção de 

mudanças sociais, no qual o diálogo se constitui na essência maior da educação 

libertadora. A investigação-ação foi centrada nos problemas reais enfrentados pelos 

sujeitos, buscando compreender e sendo compreendida como uma forma dos mesmos 

pensarem sobre suas aflições, adotando uma postura investigativa e tendo como 

meta o desenvolvimento profissional em uma rede de trabalho que considera como 

ponto de partida a experiência e saberes dos participantes, gerando uma cultura 

colaborativa.

A metodologia consistiu na oferta de um ciclo de palestras formativas e online, 

nas quais foram proferidas num primeiro momento com palestras teóricas assíncronas, 

e num segundo momento com as lives síncronas com a parte prática da temática no 
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qual havia sido abordada.

A investigação-ação envolveu um processo histórico e social de transformação 

da prática educativa concreta em que os próprios atores envolvidos sentiram a 

necessidade de inovações. Seu método central é uma espiral auto-reflexiva, formada 

por ciclos sucessivos de planejamento, ação, observação e reflexão, conduzidos e 

negociados pelos agentes implicados com o propósito de intervir em sua prática 

educativa e melhorá-la. 

Esta espiral vincula a reconstrução do passado com a construção de um futuro 

concreto e imediato por meio da ação (CARR; KEMMIS, 1988). A perspectiva deste 

tipo de investigação é transformar a prática educativa em vez de apenas gerar 

conhecimentos. 

A produção e utilização dos conhecimentos direcionam-se a partir da prática 

(ELLIOTT,1993). Com o ciclo de palestras buscou-se mobilizar os sujeitos para uma 

prática diferenciada da tradicional, a investigação-ação permitiu um mapeamento da 

realidade existente no contexto escolar, principalmente em relação a educação do 

campo, problematizando-a e levantando temáticas de aprendizagem urgentes para 

intervenção e criação de soluções inovadoras.

A prática investigativa concretizou-se como um processo formativo, conduzindo 

à aprendizagem de como fazê-la, favorecendo o desenvolvimento sujeitos envolvidos 

no processo. Cada fase cíclica representou uma nova proposta para ser investigada 

e é o meio pelo qual foi se (re)configurando o trabalho cotidiano, ativando-se recursos 

mediadores auxiliares e sociais. 

As etapas de desenvolvimento seguiram a propostas da espiral reflexiva:

a) Planejamento

Visou a elaboração e o planejamento do ciclo de palestras online, etapas 

antecessoras a ação propriamente dita, onde foi necessário refletir sobre a situação 

educativa pandêmica relacionada a educação do campo, sua complexidade e 

importância, construindo uma base para as ações futuras. 

Nessa primeira ação, a equipe do ciclo de palestras online foi formada, con-

tando com dois (2) professores, quatro (4) tutores e dois (2) estudantes do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo da UFSM, dois (2) técnicos de assuntos edu-
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cacionais da UFSM, e, dois (2) estudantes de pós-graduação e dois estudantes de 

graduação da UFSM. 

Após a formação da equipe, foram realizados encontros online para planejar o 

ciclo de palestras, onde foi escolhido o nome do ciclo, as estratégias e metodologia a 

serem adotadas, e foram escolhidos os vinte (20) temas e profissionais para proferirem 

as palestras e lives.  

b)Ação

Foi guiada pelo planejamento realizado anteriormente sem, no entanto, incorrer 

no erro comum de utilizar o planejamento como um guia estático e imutável. 

O ciclo de palestras online foi nominado de “EDUCAÇÃO DO CAMPO EM DE-

BATE”, e foi realizado no período de abril a agosto de 2020, durante o primeiro seme-

stre letivo de 2020, com uma carga horária total de 160 horas. 

A divulgação do ciclo foi feita através de vários meios de comunicação, sema-

nalmente foram elaborados cards de divulgação para serem postados em sites insti-

tucionais (Figura 1) e nas redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp (Figura 2 

3 e 4). Também foram realizadas divulgações na Rádio Universitária da UFSM e foi 

criado um e-mail no domínio Gmail institucional da UFSM, para comunicação com os 

participantes. 

Figura 1: Divulgação ciclo de palestras online no site da UFSM < https://www.
ufsm.br/2020/04/28/licenciatura-em-educacao-no-campo-promove-ciclo-de-educa-
cao-do-campo-em-debate/>

Fonte: arquivo autores.
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Figura 2 Divulgação na FanPage Educação do Campo do Facebook

Fonte: arquivo autores.

Figura 3 Grupo de WhatsApp para divulgação das palestras e Lives.

Fonte: arquivo autores.
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Figura 4 Exemplos de cards que foram utilizados para postagem nas redes sociais 
para divulgação das Lives.
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Fonte: arquivo autores.

O ciclo foi constituído por vinte (20) palestras assíncronas e mais vinte (20) 

Lives síncronas, ambas foram disponibilizadas no site do Farol da UFSM, em um pro-

dutor criado especificamente para o ciclo pelo Link: https://farol.ufsm.br/produtor/31, 

com o objetivo de realizar um diálogo sobre as temáticas que envolvem a área do 

conhecimento da Educação do Campo no contexto atual (Figura 5). 

Os palestrantes convidados (Figura 6) foram professores e/ou pesquisadores 

de diferentes instituições de ensino entre as quais: Universidade Federal de Santa 

Maria, Universidade Federal da Fronteira Sul, Universidade Federal do Ceará, Uni-

versidade Federal do Pampa, Universidad Católica de Incarnación (Paraguai), Uni-

versidade Estadual de Campinas, Universidade Federal de Santa Catarina, Universi-

dade Federal de Goiás, Universidad de la Republica Oriental de Uruguay (UDELAR) 

e outras instituições de educação.

https://farol.ufsm.br/produtor/31
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Figura 5 Produtor Farol da UFSM do ciclo de palestras online “EDUCAÇÃO DO CAM-
PO EM DEBATE”, Link: https://farol.ufsm.br/produtor/31

Fonte: arquivo autores.

Figura 6 Card de divulgação dos títulos e palestrantes responsáveis pelo ciclo de 
palestras online “EDUCAÇÃO DO CAMPO EM DEBATE”. 

Fonte: arquivo autores.

https://farol.ufsm.br/produtor/31
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Em relação a metodologia do ciclo de palestras, foi disponibilizado uma pal-

estra assíncrona semanalmente (toda segunda-feira) e ao final de cada palestra, foi 

disponibilizada aos cursistas uma pergunta sobre o tema abordado, no qual deveria 

ser respondida em arquivo de texto e reservada, para envio posterior para validação 

de presença. A gravação das palestras foi de responsabilidade de cada palestrante, 

com o apoio da equipe organizadora do ciclo. 

Na mesma semana (toda quinta-feira), foi transmitida a live, ao vivo, com a par-

ticipação do palestrante (referente a palestra de segunda-feira), e, de um professor 

e três tutores do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFSM, e mais 

um técnico de assuntos educacionais da UFSM, que realizaram a mediação. Duran-

te cada live, os participantes para validarem suas presenças deveriam postar seus 

nomes completos na aba “Bate Papo do Farol UFSM”, além disso, nessa aba podiam 

interagir com os palestrantes e mediadores, enviando perguntas e comentários (Fig-

ura 7). Ressalta-se que para certificação, era obrigatório participar de no mínimo 50% 

das lives.

Essa metodologia se repetiu a cada semana, e ao final do ciclo, concluída as 

palestras e as lives, para receber o certificado de participação, os participantes ti-

veram que organizar as respostas de todas as vinte perguntas que foram realizadas 

no final de cada palestra disponibilizada, em um único arquivo e enviar no formato 

pdf para o e-mail coordenacaoeducacaodocampoufsm@gmail.com. Também foi so-

licitado para os cursistas participarem do questionário de avaliação do curso pelo 

Google Form no Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKuz0nDZRpIj-

mO7bSWwPMpE3sMHVIBVhtxhsLeiRR4ITeLw/formResponse. 

Portanto, não houve período de inscrição, a participação no ciclo era aberta, no 

entanto para obter a certificação, os participantes tiveram que seguir as regras que 

foram propostas acima: enviar as respostas das vinte perguntas das palestras, par-

ticipar de no mínimo 50% das lives e participar do questionário de avaliação.

Os certificados foram fornecidos aos participantes pelo Portal da UFSM de Cer-

tificados WEB, pelo Link <https://portal.ufsm.br/certificados/mainMenu.html>.

mailto:coordenacaoeducacaodocampoufsm@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKuz0nDZRpIjmO7bSWwPMpE3sMHVIBVhtxhsLeiRR4ITeLw/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdKuz0nDZRpIjmO7bSWwPMpE3sMHVIBVhtxhsLeiRR4ITeLw/formResponse
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Figura 7 Interação durante o ciclo de palestras online no Bate Papo do Farol UFSM.

Fonte: arquivo autores.

a) Observação
A Observação foi realizada pela equipe do ciclo, foram avaliados dados refe-

rentes aos efeitos da ação (ofertas das palestras e lives), gerando uma base para a 

reflexão. Os dados também foram baseados pela análise dos questionários de ava-

liações respondidos pelos participantes, contribuindo para a melhoria contínua da 

prática, através da análise da situação contextualizada, o que se pode traduzir em 

uma ação estratégica mais crítica.

b) Reflexão
A reflexão visou interpretar, discursivamente, os acontecimentos oriundos das 

ações, propondo modificações aos planejamentos das mesmas, face às evidências 

observadas, reconstruindo novas ações para o futuro.
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ciclo de palestras online “EDUCAÇÃO DO CAMPO EM DEBATE” possibilitou 

mesmo no cenário de Pandemia e isolamento social, a reflexão sobre as diferentes 

temáticas articulando diálogos entre vários palestrantes, estudantes, professores e 

estudantes de graduação e pós-graduação, pesquisadores e demais interessados 

com uma visão multidisciplinar e crítico-reflexiva sobre a educação do campo em 

distintos espaços-tempos.

Foram certificados 798 (setecentos e noventa e oito participantes), entretan-

to como a participação era aberta (as palestras e lives ficaram disponíveis para a 

comunidade assistir), obteve-se média maior de participações, sendo 851 e 1.176 

respectivamente, nas palestras e lives. O total de visualizações no ciclo foram de 

17.029 e 23.520 respectivamente, nas palestras e lives, totalizando cerca de 40.549 

mil visualizações (Quadro 1). 

Conforme o questionário de avaliação, a maioria dos participantes foram mul-

heres (65%) e as faixas etárias que mais participaram ficaram entre 26 a 30 anos 

(19%), 36 a 40 anos (32%) e 41 a 45 anos (28%). Ainda, a maioria dos participantes 

apresentaram graduação incompleta (23%), graduação completa (34%), mestrado 

incompleto (19%) e doutorado incompleto (12%).

Em relação ao local que residem os participantes do ciclo, a maioria cerca 82% 

foram de vários municípios do estado do Rio Grande do Sul, 17% de municípios dos 

estados de Minas Gerais, Pernambuco, Pará, São Paulo e Santa Catarina, e 1% ref-

erentes a outros países como Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Cerca de 24% dos participantes relataram ser estudantes de graduação e 67% 

de pós-graduação, sendo destes apenas 13% são de cursos na modalidade a distân-

cia. Em relação ao vínculo empregatício, cerca de 71% são professores da educação 

básica. 

A maioria, cerca de 87% dos participantes, mostraram-se satisfeitos com os 

temas das palestras e lives, e 81% também ficaram satisfeitos com a metodologia do 

ciclo que foi proposta. 

Entre as dificuldades apresentadas, cerca 41% apontaram dificuldades em 

responder as perguntas das palestras durante o período proposto, 67% relataram 
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insatisfeitos com a instabilidade da Plataforma Farol UFSM, 89% mostraram dificul-

dade em participar semanalmente das lives, indicando ser necessário período mais 

longo entre as lives.

No entanto, a maioria dos participantes (96%) aprovaram a carga horária 

da certificação, 91% acharam os temas relevantes e abrangentes com momentos 

dinâmicos e inovadores, 76% ficaram satisfeitos com os palestrantes escolhidos e 

89% ficaram satisfeitos com as mediações nas lives.

Quadro 1: Palestras e lives número de visualizações
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A maioria dos participantes (79%) elegeram as melhores palestras e lives a do 

professor doutor Demerval Saviani “A pedagogia histórico-crítica na educação do 

campo” e da professora Marcia Romano Migliore “Relações Interpessoais na escola”.

Portanto, com base nos resultados do questionário de avaliação, pode-se iden-

tificar que o planejamento e a ação se mostraram eficazes, uma vez que se conse-

guiu através da oferta do ciclo satisfazer a maioria dos participantes.

Em relação as fases observação e reflexão, conclui-se que o ciclo permitiu at-

ravés da oferta de palestras e lives a construção de processos formativos, de forma 

significativa, na perspectiva de consolidação de uma educação pública de qualidade 

durante o ensino remoto. Também, pode-se observar que o ciclo proporcionou es-

paços de diálogo e interação neste momento de isolamento social, recorrente da 

pandemia da Covid-19, e se fez essencial, tendo em vista que contribuiu significati-

vamente para o debate no âmbito acadêmico, bem como no acesso a conhecimentos 

e na construção de sujeitos críticos e conscientes, colocando em prática o papel da 

universidade aproximando-se da comunidade.

4. CONCLUSÕES 

Conclui-se que o ciclo de palestras permitiu a construção de conhecimento dos 

sujeitos envolvidos, proporcionando um espaço de discussão e reflexão dos conhec-

imentos apreendidos por meio da socialização durante a pandemia.

O potencial transformador e emancipatório da investigação-ação educacional 

possibilitou a identificação na busca de soluções conjuntas pela a equipe do ciclo, 

tornando possível melhorar as futuras ações. 
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1. INTRODUÇÃO

 É vasta a literatura que trata dos temas ambientais, no entanto, ainda neces-

sitamos nos apropriar de mais conhecimentos nessa área. Quando se fala nessa 

necessidade, os limites físicos da escola são extrapolados. Há anos estamos obser-

vando a educação ambiental ser trabalhada no ambiente escolar, porém, o resultado 

desse trabalho encontra-se em um lento desenvolvimento. Ainda encontramos nas 

escolas, salas de aula com folhas de recorte pelo chão, no pátio, embalagens de 

lanches descartadas em qualquer lugar após o recreio, na sala dos professores a 

lixeira sem a separação correta entre os resíduos secos e os orgânicos, etc. 

Abordar a educação ambiental de forma meramente teórica parece não gerar 

impacto. Assim como disseminar uma ideia de que meio ambiente está relacionado 

apenas com lugares onde encontramos elementos naturais, nos coloca muito dis-

tante do comportamento responsável que devemos ter com o meio em que vivemos. 

Isso também ocorre quando separamos o estudo do meio ambiente do estudo das 

relações sociais que ocorrem no espaço vivido. 

Só podemos ter um entendimento mais amplo sobre as transformações ocor-

ridas no meio ambiente, quando analisamos a relação estabelecida entre os seres 

humanos e a natureza.

Concomitante ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia o ser humano 

foi reduzindo o contato com a natureza, passando a não entender seus recados, 

as informações que estão contidas em cada fenômeno natural, não são mais iden-

tificáveis. Estamos surdos para a natureza. Grande parte da sociedade percebe o 

meio ambiente como um desafio a ser vencido. Devemos dominá-la, vencê-la, nos 

tornarmos menos influenciados por seus fenômenos. 

Com o passar do tempo, nos apropriamos cada vez mais dos recursos naturais, 

reduzimos o habitat de planta e animais, poluímos água, ar e solo. Como resulta-

do dessas ações, estamos presenciando situações de extrema complexidade, como 

por exemplo, a atual pandemia de coronavírus, que devido ao avançado processo 

de globalização, ameaça todos os lugares do mundo, porém, nem todos possuem 

condições adequadas para combatê-la. 
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A reflexão sobre o desenvolvimento econômico é indissociável da reflexão so-

bre a questão ambiental, na medida em que grande parte de população já introjetou 

em sua consciência os valores de consumo da sociedade ocidental. Grande parte da 

população se identifica mais com o ser consumidor, do que qualquer outra identidade. 

Essa postura consumista gera um esgotamento significativo dos recursos naturais, e 

um impacto destrutivo muito grande para o meio ambiente.   

Já passou da hora de haver uma mudança na lógica social em que vivemos. 

Nesse contexto, há de se pensar sobre o desenvolvimento sustentável, que propõem 

o desenvolvimento baseado não apenas na economia, mas também, em outras 

questões intrínsecas ao desenvolvimento da sociedade como um todo. Pensar o 

desenvolvimento sustentável é refletir sobre o equilíbrio entre o econômico, o social 

e o ambiental. Portanto, nunca foi tão urgente refletir e debater sobre as condições 

ambientais vivenciadas hoje e as que serão vivenciadas no futuro.

O presente capítulo tem como objetivo apresentar uma síntese teórico-reflex-

iva, elaborada durante a disciplina de Seminário Integrador, do Curso de Licenci-

atura em Educação do Campo, da UFSM, sobre a contribuição do conhecimento 

construído pela ecologia profunda para a educação ambiental, abordando também a 

importância do conceito de desenvolvimento sustentável para a educação ambiental 

e a necessidade de uma mudança na atual percepção ambiental. A metodologia ad-

otada constou da realização de uma pesquisa bibliográfica baseada principalmente 

em artigos disponibilizados em plataforma digital.

2. DESENVOLVIMENTO  

No início da história humana os elementos naturais tinham mais influencia so-

bre o homem do que ele sobre a natureza, apenas sobrevivia quem soubesse se 

relacionar com o ambiente. Portanto, a interação entre o homem e natureza sempre 

existiu, e os conhecimentos que surgiam dessa interação eram transmitidos de ger-

ação para geração. Considerando isso, pode-se afirmar que educação ambiental não 

é algo novo.

A palavra chave para entendermos o surgimento da educação ambiental como 

um conceito recente é a percepção. Com o desenvolvimento das técnicas agrícolas 

e dos centros urbanos a percepção humana sobre a natureza foi se modificando. 



86

As pessoas passaram a perceber a natureza como algo inferior e separado da so-

ciedade humana. Mediante ao grande conhecimento desenvolvido pela ciência, a 

compreensão do planeta como um todo vai se tornado cada vez mais distante, a 

interação entre a esfera ambiental, a esfera cultural e a econômica passa a ser des-

considerada, e a visão de mundo passa a ser compartimentada.

Silvia Czapski (1998, p.22) exemplifica como é, na atualidade, a percepção de 

natureza para uma criança que vive em uma situação econômica favorável:

Para ela, o abrigo está nas casas; os alimentos e os outros produtos vitais 
para a sobrevivência vêm das lojas; a água lhe chega, já tratada, pelas tornei-
ras; o lixo deve ser recolhido para ser levado aonde os olhos não vêm; água 
usada vira esgoto que se vai por um cano para dentro do solo, e a maior parte 
do solo foi recoberto por asfalto ou cimento, evitando a “sujeira”. Para esta 
criança, a natureza está lá longe...

Assim, reafirma-se a ideia de que a natureza está aí para servir ao ser humano, 

que os recursos naturais estão disponíveis ilimitadamente para serem explorados 

com o objetivo de tornar a vida humana cada dia mais confortável. O homem vai in-

trojetando uma identidade consumista, e consequentemente, o meio em que vive vai 

se tornado cada vez mais pobre em diversidade e qualidade.

Na medida em que os desastres ambientais vão se tornado mais graves, o 

temor pela vida humana no planeta começa a ser manifestado, isso passa a ser 

significativo na segunda metade do século XX. Pode-se dizer que aí surgem as pri-

meiras ideias sobre a educação ambiental e desenvolvimento sustentável, surge aí a 

preocupação com o bem-estar das gerações futuras.

Em 1864, Georges Perkins Marsh lançou o livro intitulado “O Homem e a Na-

tureza”, nele o autor dá o alerta sobre os perigos de certas atividades humanas para 

o equilíbrio da natureza, mas afirmava que ainda daria para evitar o pior. Seu livro in-

spirou a criação do primeiro parque nacional do mundo, o Yellowstone National Park, 

nos Estados Unidos.

Considerado o “pai da educação ambiental”, Patrick Geddes (1854-1933) de-

fendeu a ideia de que uma criança em contato com a realidade do seu ambiente 

aprenderia melhor e também criaria condutas, práticas criativas em relação ao mun-

do ao seu redor (DIAS, 2004, p. 29).
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A expressão Educação Ambiental se tornou evidente em março de 1965, 

na Conferência de Educação da Universidade de Keele, da Inglaterra, como uma 

recomendação de que ela deveria se tornar uma parte essencial da educação de to-

dos os cidadãos. Ainda na Inglaterra, em 1968, foi criado o Conselho para Educação 

Ambiental, reunindo mais de cinquenta organizações voltadas para temas de edu-

cação e meio ambiente. Também no ano de 1968, surge na Itália, o “Clube de Roma”, 

onde trinta indivíduos de dez países encontraram-se com o desafio de debater a crise 

atual e futura da humanidade.

Como resultado das preocupações crescentes em relação ao desgaste ambi-

ental, em 1972, a Organização das Nações Unidas (ONU), promove a Conferência 

Mundial sobre o Meio Ambiente Humano, conhecida como Conferência de Estocol-

mo, a primeira a reunir representantes em nível global para debater sobre assuntos 

relacionados ao meio ambiente. É considerada um marco histórico para a Educação 

Ambiental, uma vez que considerou a Educação Ambiental como um dos elementos 

fundamentais para a investida geral contra a crise ambiental do mundo. 

Baseada no que foi estabelecido através da Conferência de Estocolmo, a ONU 

dá início a uma série de medidas estratégicas para a proteção do meio ambiente 

e dos recursos naturais, destacando a educação ambiental em nível global. A par-

tir daí são promovidos vários eventos tendo como tema as questões ambientais: 

o Seminário Internacional de Educação Ambiental (1975), reuniões regionais entre 

1975 e 77 na África, nos Estados Árabes, na Europa e na América Latina; promoção 

de estudos experimentais sobre educação ambiental nestas regiões, além de uma 

pesquisa internacional sobre o tema. Em 1977, ocorreu em Tbilisi a Conferência 

Intergovernamental sobre Educação Ambiental que estabeleceu as definições, os 

objetivos, os princípios e as estratégias para a educação ambiental, esse encontro é 

considerado como um prolongamento da Conferência de Estocolmo, de 1972.

O debate que se estabeleceu na Conferência de Estocolmo serviu como inspi-

ração para a Constituição Federal Brasileira de 1988 no que se refere ao capítulo 

referente ao meio ambiente e também para a constituição da Lei n.º 9.795/99, que 

instituiu a Política Nacional da Educação Ambiental, que define a Educação Ambien-

tal como:
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processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para 
a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à 
sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

 Segundo Eid Badr, et al. (2017) existem várias correntes de concepções so-

bre o meio ambiente, objetivo central dos debates da educação ambiental, correntes 

naturalistas, conservacionista/recursista, resolutiva, sistêmica, científica, humanista, 

moral/ética, entre outras. A partir da década de 80, a corrente com uma concepção 

voltada a sustentabilidade começa a ganhar força, e em 1992, a educação ambiental 

passa a ser influenciada por essa corrente, quando o conceito de desenvolvimento 

sustentável foi incorporado como princípio na Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio – 92). 

Nesse momento, a educação ambiental é considerada como “uma ferramenta 

para o alcance do desenvolvimento sustentável, na perspectiva de se aprender a uti-

lizar racionalmente os recursos de hoje para que haja suficientemente para todos e 

se possa assegurar as necessidades do amanhã” (BADR, 2017, p. 45).

Para Mary Lúcia Andrade Correia e Eduardo Rocha Dias (2016) o conceito de 

desenvolvimento sustentável está pautado em uma concepção que busca compati-

bilizar o desenvolvimento econômico com variáveis de ordem social e ambiental, in-

dicando um caminho a ser seguido pelos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 

Porém, críticas surgiram em relação a utilização dos termos desenvolvimento e sus-

tentabilidade, uma vez que o primeiro termo sugere uma agressão ao meio ambiente, 

e o segundo sugere preservação, tornando a utilização conjunta desses termos um 

tanto contraditória. 

Considerando que o desenvolvimento é condição necessária para o crescimen-

to econômico, pressupõe-se que ele produz o enriquecimento para alguns e o empo-

brecimento para outros. Assim, o desenvolvimento sustentável é, ao mesmo tempo, 

o desenvolvimento para alguns, e o não desenvolvimento para outros, ou seja, o 

desenvolvimento sustentável prevê a diminuição do consumo pelos países desen-

volvidos e o acesso mais igualitário pela população dos países subdesenvolvidos aos 

recursos necessários para uma vida digna (CORREIA e DIAS, 2016).

Na teoria a ideia do desenvolvimento sustentável seria estabelecer uma relação 
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integrada entre sociedade e natureza, porém, na prática o homem ainda não alcançou 

este desafio. A mudança para uma percepção que considere relevante a harmonia e 

equilíbrio entre o desenvolvimento social, o crescimento econômico e a preservação 

ambiental parecem que está longe de ser uma realidade.

Para se alcançar o equilíbrio desejado, possibilitando a existência de uma so-

ciedade justa e solidária, não podemos justificar a destruição ambiental e o esgot-

amento dos recursos naturais para a obtenção de lucro. O que Dias (2004, p. 16) 

afirma já não é mais justificável:

Para manter-se o atual estilo de vida, destroem-se o sistema de suporte da 
vida na Terra. Poluímos a água que bebemos o ar que respiramos e os solos 
que produzem nossos alimentos. Acabamos com as florestas que garantem a 
água, o clima ameno, o ar puro e o solo produtivo. Por último, dizimamos os 
animais que compõem a teia da vida e tornamos alguns deles escravos para 
servirem de fonte de proteínas.

Para superar essa visão, devemos nos mobilizar para a sensibilização e consci-

entização ambiental, resgatar e criar outros valores, que estejam sintonizados com 

a ética global. Mudando o paradigma baseado em uma visão de mundo mecanicista 

para uma visão de mundo ecológica.

Para Capra (1996) os problemas enfrentados pela sociedade precisam ser vis-

tos, como partes de uma única crise, que é, em grande medida, uma crise de per-

cepção. Portanto, a solução desses problemas, requer uma mudança radical em 

nossas percepções, no nosso pensamento e nos nossos valores. Superar a visão 

compartimentada de mundo, para uma visão sistêmica.

O novo paradigma pode ser chamado de uma visão de mundo holística, que 
concebe o mundo como um todo integrado, e não como uma coleção de par-
tes dissociadas. Pode também ser denominado visão ecológica, se o termo 
“ecológica” for empregado num sentido muito mais amplo e mais profundo 
que o usual. A percepção ecológica profunda reconhece a interdependência 
fundamental de todos os fenômenos, e o fato de que, enquanto indivíduos e 
sociedades, estamos todos encaixados nos processos cíclicos da natureza 
(e, em última análise, somos dependentes desses processos).

A “ecologia profunda” é uma escola filosófica criada pelo norueguês Arne Naess 

no início da década de 70, que se contrapõem a “ecologia rasa”. A tabela abaixo evi-
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dencia algumas das diferenças entre a ecologia rasa e a ecologia profunda.

A ecologia rasa possui uma visão antropocêntrica, ou seja, vê o ser humano 

como o centro do mundo e sua percepção sobre a preservação da natureza é base-

ada em interesses econômicos, onde o homem:

Quer preservar os rios, o oceano, as florestas e o solo porque são instru-
mentos do seu próprio bem-estar. Quando olha para o meio ambiente com 
esta preocupação, o homem só enxerga os seus próprios interesses, já que, 
inconscientemente, se considera a coisa mais importante que há no univer-
so. Olha a árvore e vê madeira. Olha o solo e vê o potencial agrícola ou a 
possível exploração de minérios. Olha o rio e vê um curso d’água navegável 
por barcos de determinado porte. Ele sabe que deve preservar os chamados 
recursos naturais, porque são preciosos. A natureza para ele é um grande 
cofre, abarrotado de riquezas renováveis, mas que deve ser cuidadosamente 
preservado. Daí a necessidade de autoridades ambientais atuantes e uma 
boa legislação que preserve o meio ambiente (AVELINE, 1999, p.1).
  

Já a ecologia profunda possui seu alicerce em valores ecocêntricos, ou seja, 

valores centralizados na Terra. Essa visão de mundo reconhece o valor inerente da 

vida não-humana. Todos os seres vivos possuem a mesma importância e estão liga-

dos numa rede de interdependências (CAPRA, 1996).

Se todos os seres vivos possuem a mesma importância e estão ligados numa 

rede de interdependências, a percepção é a de que a natureza e o homem são um 

só. Portanto, o cuidado com a natureza flui naturalmente, e assim, cuidando da na-

tureza, se estará cuidando também do homem. 

Naess criticava a ciência ecológica, pois ela se ocupa apenas com as relações 

das espécies com seu ambiente, mas não apresenta orientações sobre o comporta-

mento e atitude que os seres humanos deveriam adotar para enfrentar a crise am-

biental. Para ele, não bastava apenas compreender as interações ecológicas, mas 

também trabalhar para que essas interações sejam sentidas. Assim, a ecologia pro-

funda poder ser considerada como uma evolução da ciência ecológica, pois apresen-

ta um nível mais elevado de consciência.

A ecologia profunda passa por três níveis de aprendizado: a) experiência pro-

funda; b) questionamento profundo; c) comprometimento profundo. Uma experiência 

profunda de conexão com a natureza, antecede a um questionamento, então, base-

ado na reflexão, surge o comprometimento profundo, uma vontade de fazer alguma 
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coisa para modificar uma situação degradante ou injusta. 

Para Aveline (1999) a ideia central que define a ecologia profunda é que “a 

natureza, cuja evolução é eterna, possui valor em si mesma, independentemente da 

utilidade econômica que tem para o ser humano que vive nela”. Essa ideia expressa 

a percepção de que o homem é parte inseparável do ambiente em que vive. Essa 

percepção fica clara no trecho abaixo: 

Em certa ocasião, um rio da Noruega foi condenado à destruição para que 
fosse construída uma grande hidrelétrica. As margens do curso d’água seriam 
inundadas para que se fizesse o lago da barragem. Um nativo do povo Sami 
recusou-se, então, a sair do lugar. Quando, finalmente, foi preso por desobe-
diência e retirado dali à força, ele não teve opção. Mais tarde a polícia pergun-
tou-lhe por que se recusara a sair do rio. Sua resposta foi lacônica:  - Este rio 
faz parte de mim mesmo (AVELINE, 1999, p.1). 

Arne Naess e George Sessions definiram oito princípios da ecologia profunda 

para mudar o Mundo:

1. O bem-estar e o florescimento da vida humana e da não-
humana sobre a terra têm valor em si próprios (valor intrínseco, 
valor inerente). Esses valores são independentes da utilidade do 
mundo não-humano para os propósitos humanos.

2. A riqueza e a diversidade das formas de vida contribuem para a 
realização desses valores e são valores em si mesmos.

3. Os seres humanos não têm nenhum direito de reduzir essa riqueza 
e diversidade exceto para satisfazer necessidades humanas vitais.

4. A prosperidade da vida humana e das suas culturas é compatível 
com um substancial decrescimento da população humana. O 
florescimento da vida não-humana exige essa diminuição.

5. A atual interferência humana no mundo não-humano é excessiva 
e a situação está piorando aceleradamente.

6. Em conformidade com os princípios anteriores, as políticas 
precisam ser mudadas. As mudanças políticas afetam as estruturas 
básicas da economia, da tecnologia e da ideologia. A situação que 
resultará desta alteração será profundamente diferente da atual.
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7. A mudança ideológica ocorrerá, sobretudo, no apreciar da 
qualidade de vida (manter-se em situações de valor intrínseco), 
em vez da adesão a padrões de vida mais elevados. Haverá uma 
consciência profunda da diferença entre o grande (quantidade) e o 
importante (qualidade).

8. Aqueles que subscrevem os princípios precedentes têm a 
obrigação de tentar implementar, direta ou indiretamente, as 
mudanças necessárias (ALVES, 2017).

Vale ressaltar que a preservação da natureza não deve ser encarada como for-

ma de autopreservação humana, é preciso que o cuidado com o meio ambiente seja 

entendido como uma relação natural e consciente de respeito a todas as formas de 

vida existentes.

Para Lovatto et al. (2011) uma percepção ajustada é realmente importante para 

a aprendizagem, pois, se a “percepção é falha, os juízos e raciocínios chegarão a 

conclusões falhas e equivocadas. As possíveis falhas com relação à percepção po-

dem ser expressas das mais diversas maneiras e sob variadas formas”. 

A percepção ambiental precisa ser estimulada através do desenvolvimento dos 

sentidos, assim, a educação ambiental deve ir além de atividades práticas e teóricas 

que visam apenas a disseminação de informações! Desenvolver atividade contem-

plativa pode ser uma alternativa para ir além do conhecimento em si, mas que, che-

gando ao coração, desenvolva o sentimento, e que faça sentido.

Uma percepção ecológica profunda leva em conta que o ser é mais importante 

que o ter, que consumir demasiadamente significa esgotar os recursos naturais, e 

que isso leva ao colapso do ambiente como um todo, prejudicando a qualidade de 

vida de todos os seres vivos. A ecologia profunda vê o consumismo como um mal 

que degrada as condições ambientais e sociais, assim, defende que o consumo deve 

atender a satisfação das necessidades reais, evitando o desperdício. 

Considerando que através do desenvolvimento sustentável devemos alcançar 

um equilíbrio entre o econômico, o social e o ambiental, a educação ambiental deve 

ter o objetivo de contribuir com a mudança de percepção, ou seja, a natureza não 

está aí para nos servir. Portanto, deve contribuir para reforçar a ideia da ecologia pro-

funda de que fazemos parte da natureza, e se fizermos mal a ela, estaremos fazendo 
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mal a nós mesmos. 

A ecologia profunda, colabora com a educação ambiental na medida que con-

tribui para a reflexão de nossos valores frente ao ambiente no qual estamos integra-

dos, fazendo com que pautemos nossas ações em uma ética de preservação da vida. 

3. CONCLUSÃO 

Ao final da atividade solicitada pela disciplina de Seminário Integrador, en-

tende-se que educação ambiental está cada vez mais presente nas escolas, mas a 

crise ambiental continua aumentando. Há algumas práticas que devem ser super-

ados na abordagem da educação ambiental, a visão puramente ecológica de meio 

ambiente, considerando apenas temas relacionados a natureza, por exemplo. Uma 

abordagem sistêmica deve ser adotada, que torne evidente às mútuas relações entre 

os fatores ecológicos, sociais, culturais, econômicos, políticos, territoriais e éticos, o 

que colabora para uma mudança de percepção. 

O maior desafio da educação ambiental é mudar a maneira de pensar, fazendo 

com que os sujeitos passem a refletir sobre como podem agir em seu cotidiano para 

firmar um compromisso com o cuidado ao meio ambiente, mesmo não sendo um 

governante ou ativista. 

A educação ambiental deverá ir muito além de conscientizar a população sobre 

os problemas ambientais que ameaçam a vida no planeta, deve ir além do discurso 

que considera o esgotamento dos recursos naturais como preocupante apenas à 

sobrevivência dos seres humanos. Para isso, a ecologia profunda pode colaborar 

para ampliar esse pensamento, com uma visão mais filosófica do todo, propõe uma 

reflexão sobre a atual percepção ambiental e a importância de modificar a maneira 

de entender que fazemos parte de um todo chamado planeta Terra, e que se não 

adotarmos uma postura ética perante ao ambiente que habitamos, estaremos con-

denando a nossa própria existência.    

Para a ecologia profunda, o despertar para o cuidado com o meio ambiente, 

ocorre quando as pessoas vivenciam um contato mais direto com a natureza. A con-

sciência ambiental só é efetiva, quando entendemos que fazemos parte da natureza. 

Partindo da ideia de que só cuidamos daquilo que conhecemos e amamos, uma boa 

maneira de sensibilizar o homem para o problema ambiental é dar a ele, desde cri-
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ança, a chance de entrar em contato com a natureza. Assim, o professor deve dedi-

car-se menos ao ensino da teoria, e mais ao deixar viver, a prática! Essa ideia deve 

ser a maior contribuição da ecologia profunda para a educação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO

É fundamental reconhecer a importância dos indígenas para a construção da 

identidade brasileira. Apesar serem hoje poucos no país, os indígenas influenciaram 

muito a cultura de todos os brasileiros. A herança das culturas indígenas em nossa 

cultura é presente em nosso dia a dia com seus hábitos, costumes, crenças, 

vocabulário, técnicas, alimentação etc. Contudo, essa rica cultura vem sendo 

esquecida ou tratada com preconceito.

 Nos dias atuais, os povos indígenas estão cada vez mais sendo esquecidos 

dentro da nossa sociedade, principalmente pelo poder público, fazemos vista grossa 

para assuntos relacionados perdendo assim uma cultura rica em costumes, as vezes 

considerados estranhos por aqueles que não conhecem a realidade.

Ultimamente, somente é possível saber sobre esses povos através da mídia, 

qual muitas vezes retrata a realidade vivida pelos mesmos, sem deixar de lado que a 

maioria das reportagens é de manifestações feitas por eles, em defesa de sua cultura 

e costumes, e até mesmo para ter onde morar.

Sem esquecer que os povos indígenas foram os primeiros moradores, duran-

te o período de descobrimento da América os colonizadores encontraram os índios 

morando aqui, cultivando a sua cultura e seus costumes, respeitando a natureza e 

vivendo em harmonia, com a alimentação que ela oferecia.

Após esse período muitos povos indígenas ficaram sem ter onde morar, a cul-

tura foi sendo modificada, o homem branco chegou, impondo ordens, fazendo com 

que os povos indígenas passassem a ter atitudes de sua cultura e de certa forma os 

“domesticando”, aqueles que já estavam aqui, que eram donos desse chão. Infeliz-

mente, o contato com o homem branco modificou o trabalho em muitas tribos indíge-

nas, fazendo com que elas abandonassem importantes aspectos culturais e sociais 

(FREYRE, 1998).

 Partindo destas reflexões, o presente capítulo tem a intenção de apresentar 

um relato de experiência acadêmico na perspectiva de socializar alguns aspectos 

da história e da cultura indígena Guarani na comunidade TekoáPyaú, a partir da de-

scrição dos costumes que ainda vem sendo realizados pelos indígenas, bem como 

o seu modo de vida na atualidade. Atividade esta realizada durante a disciplina de 
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Seminário Integrador, do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, da UFSM.

A metodologia adotada constituiu-se de duas etapas sendo a primeira etapa 

referente a uma revisão de literatura sobre os temas relacionados com a cultura in-

dígena Guarani e seus costumes e valores, permitindo a construção de um embasa-

mento para a realização da segunda etapa, que constou da visita a Comunidade indí-

gena Guarani TekoáPyãú, situada no distrito de Buriti, interior do município de Santo 

Ângelo – RS, na qual fomos recebidos pelo cacique Anildo Ama Selyna.

2. REVISÃO DE LITERATURA

A cultura indígena sempre esteve presente na história do Brasil desde os primór-
dios, influenciando constantemente nas tradições do país. Considerando a importân-
cia que a escola tem em estar constantemente em contato com as tradições do país, 
eis a necessidade de inserir no currículo escolar os elementos da cultura indígena. 

Sancionada em 10 de março de 2008, a lei nº 11.645 que obriga as escolas a 
incluir elementos da cultura indígena no currículo escolar, determina que os sistemas 
normativos das culturas afro-brasileira e indígena integrem o conteúdo do Ensino 
Fundamental e Médio, dando ênfase às áreas de Literatura, Artes e História, tanto 
na rede particular quanto pública, “[...] temos que considerá-la não só a base física 
da família brasileira [...] mas valioso elemento de cultura, pelo menos material, na 
formação brasileira” (FREYRE, 1998, p. 94).

Tal exigência é vista como uma iniciativa rica que resgata uma questão impor-
tante da escola, propiciando aos alunos maiores oportunidades de conhecer o pro-
cesso de construção do país, bem como compreender a história indígena do passado 
e do presente, inclusive os aspectos positivos dessa população em relação à cultura 

brasileira.

“É possível dizer – dentro da percepção indígena que o índio não deixa de 
ser ele mesmo em contato com o outro (o não índio), ainda que o(a) indíge-
na more numa cidade grande, use relógio e jeans, ou se comunique por um 
celular;  ainda que uma parabólica pareça ao outro, um objeto estranho ou 
incompatível com a comunidade indígena [...] mesmo assim a indianidade  
permanece, porque o índio e/ ou a índia, onde quer que vá, leva dentro de si 
a aldeia [...] (GRAÚNA, 2003, p. 63).

            

É de suma importância que os professores busquem meios de se informar a 

respeito dessa cultura, tanto antigamente como na atualidade, podendo desenvolver 
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com seus alunos um trabalho competente e gratificante.

É preciso que saibamos que, sem certas qualidades ou virtudes como 
amorosidade, respeito aos outros, tolerância, humildade, gosto pela alegria, 
gosto pela vida, abertura ao novo, disponibilidade à mudança, persistência na 
luta, recusa aos fatalismos, identificação com a esperança, abertura à justiça, 
não é possível a prática pedagógico progressista, que não se faz somente 
com ciência e técnica. (FREIRE, 2002, p. 136) 

Afirmamos com M. TARDIF (2002, p. 35): “Todo saber implica um processo de 
aprendizagem e de formação [..] trabalhar a questão indígena na escola é fazer com 
que o país conheça a si próprio, oferecendo ao aluno condições para estar em conta-
to com as tradições de seu país, em especial o Brasil que apresenta uma rica cultura, 
buscando sua valorização, promoção e preservação.

Para que a educação escolar indígena seja realmente específica e diferencia-
da, é necessário que os profissionais que atuam nas escolas pertençam às socie-
dades envolvidas no processo escolar. É preciso, portanto, instituir e regulamentar, 
no âmbito das Secretarias de Educação, a carreira do magistério indígena, que de-
verá garantir aos professores indígenas, além de condições adequadas de trabalho, 
remuneração compatível com as funções exercidas e isonomia salarial com os de-
mais professores da rede de ensino. A forma de ingresso nessa carreira deve ser 
o concurso público específico, adequado às particularidades linguísticas e culturais 
dos povos indígenas.

Nessa perspectiva, a educação escolar indígena institucionalizada torna-se um 
instrumento político, que deve contribuir na luta pela conquista da autonomia em 
todos os níveis (econômico, político, cultural, religioso e social), e é nesse sentido 
que reafirmamos que as políticas públicas e de educação indígena devem ser 

compreendidas a partir de uma perspectiva inclusiva.

3. DESCRIÇÃO DA VISITA A COMUNIDADE INDÍGENA GUARANI               
TEKOÁPYÃÚ

3.1 Localização da Aldeia Nova – TekoáPyaú

Em um terreno localizado no distrito de Buriti, cedido pela prefeitura de Santo 

Ângelo, no ano de de 2013, cerca de 28 indígenas, da etnia Mbya- Guarani, funda-

ram a Aldeia Nova – TekoáPyaú. Eles são parentes do povo Guarani, que habitou a 
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redução de Santo Ângelo Custódio, sendo que os integrantes dessa comunidade já 

residiram em São Miguel da Missões, Porto Alegre e Argentina. No entanto, sempre 

manifestaram o desejo de retornar a sua origem, o que hoje é uma realidade para 

eles. O fato que marca a criação da aldeia é o nascimento do pequeno Mbyá - Gua-

rani, Darlan, filho de Anildo( cacique da Tekóa) e Carolina.

Abaixo, Figura 1, seguem alguns registros fotográficos da visita a Aldeia Nova – 

TekoáPyaú e, que mediante consentimento do Cacique, pode-se incluir na descrição 

do relato.
 

Figura 01 - Registros fotográficos da visita a Aldeia Nova - TekoáPyaú.

Fonte: Arquivo autores.

Neste sentido, pode-se evidenciar que o processo de formação da TekóaPyaú, 

ainda é inicial, com a construção das casas provisórias que serão substituída pelas 

casas tradicionais, construídas a partir de barro e taquara. A construção que aparece 

na foto que já foi construída com barro e taquara, é o principal lugar da comunidade, 
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ou seja, a Opy - Casa de Oração, fundamental para a realização de suas cerimônias 

religiosas e manutenção dos seus costumes.

O pátio é o espaço de convivência dos guarani, onde acontecem as atividades 

da aldeia: reuniões, ensaios do coral, recepção dos visitantes. conversas em torno 

do fogo, preparação dos alimentos e brincadeiras das crianças. Ali, é possível ver, 

transitando em meio a comunidade, as galinhas, os cães e os quatis ( casal criado 

para ser solto na natureza e se reproduzir).

3.2 Algumas considerações sobre Tatá, o Fogo

Observando o pátio da comunidade Pyaú, identificamos que a convivência 

diária, se dá ao redor do fogueira, onde também ocorrem a escuta das palavras do 

Karaí, o contar dos sonhos (prática comum entre eles) e o consumo do chimarrão, 

prática essa que nós herdamos do povo indígena. A Figura 2 retrata um desses mo-

mentos.

Figura 2 Preparo da comida no Pátio da comunidade Pyaú.

Fonte: Arquivo autores.

 De acordo com o cacique eles sempre se reúnem em torno do fogo, para 

conversarem, se aquecerem, cozinhar, assar a batata - doce, o milho (avatí), tomar o 

chimarrão. Levantar e ir para perto do fogo, essa é a nossa verdade, a nossa cultura. 
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A fumaça (Tataxina) é a nossa comunicação com os Deuses e com a natureza. Sem 

o fogo a gente não vive. A fumaça é saúde para os guaranis, ela vem e limpa o nosso 

nariz”.  E ele reforça a importância do fogo: “Deus, primeiramente criou esse Fogo. 

O fogo vale tudo pra nós. Abaixo, Figura 3, seguem mais registros desses momentos 

na aldeia.

Figura 3 Fogo na comunidade Pyaú.

Fonte: Arquivo autores.

 Por conta de todo o significado do fogo para a aldeia, ele sempre está presente, 

nunca acaba. Tanto no inverno como no verão. E o cacique ressaltou que sem fogo 

não se come. Que não adianta ter uma carne boa, sem ter fogo. De acordo com ele: 

”O fogo a gente cuida,porque se não cuidar ele se apaga”. 

3.3  Alimentação

Sobre os alimentos, o milho tradicional, cultivado em pequenas lavouras, é 

elemento fundamental na alimentação Guarani, além da mandioca, abóbora, bata-

ta-doce, feijão, peixe, melancia, etc. Uma das comidas típicas dos Guarani, é o Re-

viro, feito com farinha de milho ou trigo, óleo e água, mexidos no fogo até formar um 

tipo de farofa (Figura 4).

O povo Guarani é tradicionalmente, horticultor. Uma das primeiras preocu-

pações dos moradores da aldeia, foi plantar suas roças de milho, feijão e mandioca, 

apesar do pouco espaço oferecido para a agricultura.
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Figura 4 Comidas típicas dos Guarani.

Fonte: Arquivo autores.

Conforme o cacique: “A primeira coisa na aldeia é plantar o milho tradicional 

dos Guarani, chamado Avatí Pará. A gente reza e é através dos Deuses que a gente 

sabe qual vai ser o nome das crianças. Se vai ser Karaí ou Jachuka, por exemp-

lo.  O Deus fala mas, a gente não escuta, a gente sabe, sente. Através dos nossos 

corações, através da nossa mente, percebemos, sabemos para chamar o nome dele 

corretamente.”

Ele reforça que: “Para as meninas, no ritual de nhmongaraí, o milho é muito 

importante. Para o meninos, é importante o mel, a erva-mate e o guembé.  Depois 

do batizado tradicional, as crianças ficam felizes. Porque, na verdade, as crianças 

quando têm um ano, elas choram, porque querem escutar o nome delas. Os Karaís, 

procuram, rezam para Deus, para escutar o nome certo das crianças. “O nome certo 

do Guarani é importante para ele ter saúde”.
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3.4 Opy - Casa de Reza

 A Opy, casa de Reza, é imprescindível para a manutenção do modo de ser 

Guarani (Figura 5). A primeira providência do grupo que se instalou na TekoáPyaú, 

foi a construção desse espaço. Conforme as palavras do Cacique Anildo: “ Através 

da Opy a gente sabe onde nós vamos viver. Através da Opy, conseguimos alimento. 

É importante plantar perto da Opy para se produzir bem, para ter essa produção,para 

não acabar essa produção e ter o alimento. A Opy é saúde para o Guarani. Assim 

como os brancos têm o hospital, a Opy é o hospital para nós”.
 

Figura 5 Opy, casa de Reza.

Fonte: Arquivo autores.

A Casa de Reza é um local frequentado, somente pelos Guarani. Ali, não é per-

mitida a presença do branco (juruá), por ser um espaço sagrado e que faz parte da 

dimensão do segredo na tradição desse povo.

3.5 Relação com a natureza

O animal mais importante para os Mbyá - Guarani é o Javali, que, conforme 

sua cosmologia, foi criado pelo seu Deus, para alimentar seu povo. O preparo desse 

alimento é realizado sem o uso do sal, respeitando o costume de seus antepassados. 

Sendo assim, o consumo do Javali é feito ao natural, para não interferir nas proprie-
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dades sagradas que ele possui. 

Para os Guarani, quem dá o Javali é o próprio Deus e isso depende de uma série 

de boas práticas que se deve ter, sendo a norma, não matar mais que o necessário 

para a alimentação. Outros animais como tatu, veado, quati pode-se utilizar sal.

3.6 Tembequá

Tembequá é um orifício feito entre o lábio inferior e o queixo, por onde é intro-

duzido um pedaço de taquara. essa prática é realizada nos meninos, quando com-

pletam 13 anos caracterizando-se como um rito de passagem.

O Tembequá significa a identidade e o registro do Guarani. É o sinal que mos-

tra a sua forma de viver e sua a cultura. Segundo o cacique Anildo, “Quando fura o 

tembetá para colocar o Tembequá, você não pode comer muito, você não pode falar 

muito, você não pode desobedecer teus pais, para isso serve”.

3.7  Medicina Tradicional

Os moradores da TekoáPyaú, mantêm sua medicina tradicional, baseada no 

uso de ervas e cascas de plantas, para curarem doenças que o Karaí Floriano, at-

ravés de seus conhecimentos e meditação identifica. Mesmo mantendo essa prática, 

os Guarani não rejeitam a medicina dos brancos, recebendo visita e atendimento 

médico frequentes.

3.8 Artesanato

 A produção e comercialização do artesanato (colares, brincos, pulseiras, bi-

chinhos de madeira, arco e flecha, maracás, cestos, flautas) é a base da geração 

de renda da aldeia (Figura 6). Para sua confecção, utilizam as matérias - primas ( 

sementes, taquara, madeira, porongo, cipós, penas de galinhas tingidas) fornecidas 

pela natureza.
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Figura 6 Artesanatos.

Fonte: Arquivo autores.

3.9 Petynguá

O Cachimbo feito de madeira ou cerâmica, é utilizado nos rituais religiosos. 

Através da fumaça que sai dele, os Guarani estabelecem comunicação com seus 

Deuses. 

3.10 Pesca e caça

Ao lado da aldeia, cruza o rio Ijui. As vias fluviais, historicamente, são impor-

tantes para os Mbyás. Dos rios vêm o alimento - pesca, imprescindível para a manu-

tenção dos seus costumes. O banho diário, faz parte do cotidiano da aldeia. É nesse 
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local que as crianças e adultos realizam atividades lúdicas e mantêm o vínculo com 

a natureza. Abril é a época de caçar, pescar, realizar o Parí (armadilha de taquar,uti-

lizada para pescar) (Figura 7). E em julho, essas atividades param, então começa o 

tempo de semear.

Figura 7 Armadilha utilizada para a captura de animais pequenos.

Fonte: Arquivo autores.

3.11 Coral - tape Porã

Caminho Bonito, esse foi o nome escolhido pela comunidade da Pyaú, para 

o coral. Essa manifestação artística, não é mantida somente para mostrar para os 

não-indígenas a sua música e a sua dança, ela sempre existiu entre os Mbyás. At-

ravés do coral, o modo de ser Guarani ( ÑandeReko) é representado.

3.12 Carijada - produção Artesanal de Erva – Mate

Para o cacique da aldeia: “a produção artesanal de erva-mate faz parte da 

tradição Mbya- Guarani e para nós é muito importante. Nós, indìgenas, usamos isso 

há muito tempo e é importante mostrar que isso ainda existe, não está apenas no 

passado”. O cultivo e o consumo da erva-mate é uma herança dos Povos Indígenas, 

como é o caso dos Guarani, que utilizavam e utilizam a caá com fins rituais e curati-

vos
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4. CONCLUSÃO

Portanto, a realização dessa atividade da disciplina de Seminário Integrador, 

nos possibilitou ter acesso não só aos materiais bibliográficos, mas interagir com a 

Comunidade indígena Guarani TekoáPyãú e conversar com o cacique Anildo Ama 

Selyna. Desta forma, entende-se que os Guarani são um povo de força e coragem, e 

essa experiência nos proporcionou reconhecer a riqueza de sua cultura, costumes e 

crenças importantes para a sua existência. E que alguns elementos da cultura indí-

gena estão presentes no nosso contexto, uma delas é o uso da erva mate.
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1. INTRODUÇÃO

Conforme Lima e Loureiro, (2016), as Tecnologias Digitais da Informação e Co-

municação (TDICs) são caracterizadas pelas novas possibilidades de comunicação 

e outros fenômenos interligados ao uso da internet que mudam as relações interpes-

soais da escola e de toda sua comunidade. A partir do conceito Tecnodocência jun-

tamente com a sistematização de conhecimentos e seus princípios que se aplicam 

ao planejamento, à construção e à reflexão sobre as TDICs, e são ligadas ao estudo 

epistemológico da ação integrada de ensinar, aprender e avaliar no contexto teórico 

e prático da docência (LIMA; LOUREIRO, 2016).

Para Soares et al., (2018) a evolução da tecnologia vem trazendo novos par-

adigmas e transformando a forma como o ser humano se relaciona com o ambiente 

nas diversas áreas, desde o mundo do trabalho, as relações humanas e, porque não 

dizer, a aquisição do conhecimento. Desta forma a presença dos recursos das TDICs 

está cada vez mais aprofundada nos nossos costumes coloquiais modificando a for-

ma como interagimos e nos informamos (SOARES; et al., 2018).

O avanço das tecnologias digitais está fazendo com que a evolução passe do 

processo analógico para a tendência do digital através da internet e das tecnologias 

(SILVA; TAROUCO, 2018). É consenso que o computador e a internet transformaram 

a geografia mundial, ao aproximar territórios e pessoas, quebrando barreiras: “as 

barreiras ao conhecimento”, “da participação” e “da oportunidade econômica” (ONU, 

2001). 

A educação do campo propõe-se aos seus indivíduos a possibilidade de uma 

educação diferenciada, permitindo-lhes a sensação de representatividade (FREIRE, 

1997). Ainda Freire, (1997) retrata que o conhecimento referente a educação do cam-

po construído seja útil para a sua formação humana e política, ou seja, descobrin-

do-se e conquistando-se como sujeito da sua própria destinação histórica. 

A escola do campo precisa preparar seus educandos para a vida numa per-

spectiva de mundo globalizado, assim incluir o uso das TDICs no processo de ensino 

aprendizagem poderá proporcionar aos educandos, que são os sujeitos do campo, 

conhecimentos que poderão contribuir para o desenvolvimento intelectual, social, 

econômico e político (FONTOURA, 2004). Desta forma, ainda Fontoura (2004) de-
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screve que faz-se necessário que a escola do campo habilite seus educadores e 

educandos para utilizar as TDICs.

Neste contexto, é importante que o espaço escolar se aproprie das TDICs para 

buscar a construção do conhecimento que venha a somar no processo de ensino 

aprendizagem de educadores e educandos em todos os aspectos. E para que haja 

essa apropriação, é necessário principalmente que a escola esteja preparada com 

laboratório de informática educativa (LIE), acesso a Web, além de possuir educa-

dores com formação continuada para utilizar as TDICs. 

A escola do campo denominada Escola Municipal de Ensino Fundamental In-

tendente Manoel Ribas, pertencente ao Distrito de Santo Antão, do município de 

Santa Maria RS, atua buscando uma educação de qualidade, respeitando as pecu-

liaridades da escola do campo (EMEFIMR; PPP, 2018), e com base nas Diretrizes 

Operacionais para a Educação do Campo (MEC, 2002). 

Neste contexto levanta-se a questão: Os professores possuem fluência tec-
nologia e utilizam os laboratórios de informática na escola do campo Municipal 
de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas? A fim de responder esse ques-

tionamento, empregamos como metodologia a pesquisa quali-quantitativa, de caráter 

exploratório, a partir de um estudo de caso, buscando fazer um diagnóstico na Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas.

2. DESENVOLVIMENTO

A pesquisa foi realizada no ano de 2018 na escola do campo localizada no 

Município de Santa Maria, chamada de Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Intendente Manoel Ribas (EMEFIMR). Está estabelecida no 10º distrito chamado de 

Santo Antão ao norte do município, distante 11 km do marco zero da sede, possui um 

território de 51,33 km.

Foi fundada em 02 de maio de 1953, acredita-se que a origem se deu devido 

a necessidade que a região apresentava em se desenvolver educacionalmente, os 

movimentos que levaram a construção da escola ainda é uma questão a ser desven-

dada, pois, no Projeto Político Pedagógico é apresentado um breve relato a partir de 

seu ano de fundação, 1953.
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A filosofia da escola segundo seu PPP, se dá por meio ao desenvolvimento de 

uma educação integral, baseada no resgate de autoestima, e na descoberta das ap-

tidões individuais de cada educando. 

A EMEFIMR possui 110 educandos, 30 educandos na Educação Infantil, 50 ed-

ucandos nos Anos Iniciais e 30 educandos nos Anos Finais do Ensino Fundamental. 

Destes 104 educandos são moradores do campo, 06 alunos são moradores da zona 

urbana. Atualmente, funciona de segunda a sexta feira, nos turnos de manhã e tarde. 

Atendendo pela manhã 30 e pela tarde e 80 educandos.

Conta com 16 educadores e todos são moradores da zona urbana, os educa-

dores não possuem formações e especializações voltadas para a atuação com Esco-

las do Campo. Todos desempenharam contato com a Educação do Campo em sua 

prática de atuação profissional.

Compreender as práticas que os educadores desenvolvem dentro das escolas 

do campo torna-se fundamental para significar o processo de aprendizagem. Talvez 

o grande desafio a ser cumprido pelos educadores é o de associar as TDICs a Ed-

ucação do Campo, uma vez que o conhecimento deve ser acessível ao educando 

conforme os avanços das tecnologias no processo global. 

A educação abrange mais do que a proporção entre a relação com o saber, 

envolvendo também a socialização, a fim possibilitar a convivência em grupo. Em 

termos educacionais é extraordinário que os alunos interajam e também construam 

conhecimentos através das trocas de experiências (FERREIRA; et al., 2017).   

Através da integração de tecnologia na educação as TDICs são capazes de 

trazer benefícios para diversas áreas, e dentre estas se encontra a educação, onde 

o conceito de sala de aula aumenta, uma vez que o acesso à Internet favorece o uso 

de mídias como vídeos online, imagens, podcasts, games, entre outro (SILVA; et al., 

2017). Ainda de acordo com Silva et al., 2017 o uso de tecnologia tem muito a fa-

vorecer, pois os professores podem otimizar muitas de suas funções e torná-las mais 

fáceis, como correção de trabalhos escolares, por exemplo. 
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Figura 1: Introdução ao uso das TDICs no LIE da EMEFIMR.

Fonte: Foto dos educados frente a utilização das TDICs no LIE da EMEFIMR – os autores, 2018.

Considerando sua infraestrutura a escola possui um LIE educativo, com aces-
so a internet, com cinco computadores e um data show. O que chama atenção ini-
cialmente é que nenhum dos educadores possui curso de capacitação ou formação 
continuada para utilizar as TDIC no âmbito escolar.

Figura 2: Uso do Data Show na aula da EMEFIMR.

Fonte: Foto dos educados em uma aula teórica com a utilização do Data Show na EMEFIMR – os 
autores, 2018.
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No entanto, em determinadas instituições de ensino estão sendo incentivadas 

a criação de espaços educativos para o envolvimento dos educandos e educadores 

no processo de ensino e aprendizagem (SCHLOTTFELDT, 2018). Schlottfeldt relata 

ainda que estes locais muitas vezes são ou outros ambientes como o LIE, e trat-

am-se de desenvolver com os educandos uma dinâmica diferenciada, tornando-se 

mais comprometidos e interessados com o processo educativo.

Kenski (2008) relata que através das TDICs, se fazem presentes novas formas 

de interação e comunicação em tecnologias. Deste modo possibilita a realização de 

trocas de informações e cooperações permitindo o desenvolvimento do diálogo, troca 

de conhecimentos, a produção coletiva, a investigação colaborativa e a distribuição 

de informações (KENSKI, 2008). 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada apontou que a minoria dos educadores possui formação 

na área das tecnologias. Desta forma compreendem-se os desafios frente às dificul-

dades em trabalhar com as tecnologias digitais de informação e comunicação, os 

laboratórios de informática, e a internet.

Conforme a pesquisa apresentada os educadores em sua maioria apresentam 

em sua idade maior de 40 anos o que pode ser um dos fatores para o pouco manu-

seio das tecnologias, e no trabalho com softwares educativos, já que os mesmos, 

por vezes, ainda tem que quebrar paradigmas e barreiras pessoais para utilização. 

Porém os educandos da EMEFIMR em questão demonstraram que tem acesso às 

TDICs, como por exemplo, uso da internet e computador, por onde fazem o comple-

mento dos conteúdos utilizados em suas aulas.

Frente ao uso do LIE da escola, o mesmo não é utilizado, uma das justificativas 

é, que não dispõe da quantidade necessária de computadores para atender todos os 

educandos de uma mesma turma. Entretanto o sinal de internet da escola atende as 

necessidades, e os computadores têm em seu sistema o modo Linux que trás con-

sigo jogos didáticos referentes às matérias estudadas em sala de aula, disponíveis 

para uso escolar.

Portanto todas as escolas, incluindo as do campo precisam preparar os ed-

ucandos para enfrentar a vida e acompanhar as evoluções do mundo global. Uma 
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das formas de proporcionar este acompanhamento é o uso das tecnologias, cabe ao 

educador ser um agente mediador do conhecimento neste processo.
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1. INTRODUÇÃO

O uso de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na área da 

educação está cada vez mais presente na realidade das escolas. Tais tecnologias são 

importantes pois permitem uma nova forma de pensar sobre o ensino e desenvolver 

uma nova metodologia que oriente a construção do conhecimento, conforme afirma 

Sacramento e Munhoz (2009). A tendência deste uso permite que as aulas se tornem 

diferenciadas e contribuam ainda mais no ensino-aprendizagem dos educandos. 

Na disciplina de geografia, muitos recursos podem ser utilizados, dentre eles 

a ferramenta Google Maps. Segundo o site da empresa Google, o Google Maps é 

um “serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra 

gratuito na web”. Esta plataforma é um importante recurso para trabalhar conteúdos 

relacionados a cartografia, pois permite ter uma visão completa sobre o lugar a ser 

estudado. 

O uso da tecnologia nas escolas ainda vem sendo um desafio superado pouco 

a pouco com o auxílio de políticas públicas, formações continuadas e ferramentas 

educacionais. Esses desafios estão ainda mais presentes quando se trata de esco-

las marginalizadas pelo acesso às Tecnologias de Informação e Comunicação, como 

escolas de periferia e escolas do campo46. 

Acredita-se que, nas escolas do campo, as práticas pedagógicas mediadas pe-

las inovações tecnológicas são menos difundidas que em áreas urbanas, como afir-

ma Vighi (2013). Neste sentido, é importante estabelecer a interação do uso destas 

tecnologias com a realidade dos educandos do campo, os quais também demandam 

da necessidade dessa interação. 

A concepção de Escola do Campo nasce através do paradigma da Educação 

do campo. Segundo Molina e Sá (2012, p.326) “a Educação do Campo surge a par-

tir da luta dos movimentos sociais camponeses por terra e por educação”. Caldart 

(2012, p.257) ainda acrescenta que a Educação do Campo “nomeia um fenômeno da 

realidade brasileira atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo”. 

As trajetórias de vida, bem como os saberes tradicionais dos sujeitos do campo 

são fundamentais para no cotidiano das escolas do campo. Esta perspectiva trabalha 

46  Vale ressaltar que nem todas as escolas de periferia ou do campo estão a margem deste 
processo.
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com o intuito de que a maneira de ser e de viver desses grupos sociais se manten-

ham vivas, trabalhando a ideia de identidade destes sujeitos.

A educação do campo, em sua raiz epistemológica, segundo Medeiros e Cabral 

(2006), traz o viés de formar cidadãos críticos, capazes de compreender seu papel 

como atores sociais, identificando-se no lugar onde estão inseridos. Para entender 

melhor o lugar onde os educandos se inserem, a cartografia se mostra como um ex-

celente meio, visto que a partir deste recurso, é possível conhecer o espaço geográf-

ico sem sair da sala de aula (DAMBRÓS, 2014).

Neste contexto, se faz de grande valia o desenvolvimento de noções cartográfi-

cas para com os educandos, com o intuito de que eles, como afirma Dambrós (2014, 

p. 15) “percebam o espaço geográfico como um produto histórico, fruto das inúmeras 

transformações ocorridas ao longo do tempo”. 

Em meio a temática da cartografia, muitos assuntos podem ser abordados. 

Partindo de uma demanda mencionada pela escola, optou-se por seguir um viés am-

biental, trabalhando com os educandos sobre a preservação ambiental, com enfoque 

na mata ciliar e nos rios que escoam próximos a escola.

Vale ressaltar a importância de se trabalhar a temática ambiental, com um en-

foque local. Dessa forma, é importante que a geografia auxilie os educandos a com-

preenderem as interações entre a sociedade com a natureza desde a educação in-

fantil. Neste contexto, conhecer sobre a cartografia e orientação espacial se mostra 

de grande valia para a compreensão de diversos fenômenos, dentre eles a local-

ização espacial da escola, da comunidade e do ambiente que os circunda. 

Segundo Dambrós (2014, p. 16), ao reconhecer e entender o modo como o 

espaço se organiza a partir da leitura de um mapa, o educando pode “adquirir um 

olhar crítico frente à realidade, obtendo autonomia no pensar e tornando-se agente 

transformador do seu ambiente de vivência”. Para tanto, a alfabetização cartográfica 

se faz de grande valia pois ensina a ler o espaço que está sendo apresentado ao 

educando.

O programa Google Maps pode ser utilizado como recurso didático pedagógico 

para elaboração de representações do espaço de vivência do educando, despertan-

do seu interesse e a curiosidade para o aprendizado de cartografia. Segundo Cirolini 

(2008), o uso das funções da ferramenta para o ensino de cartografia permite ao ed-
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ucando interagir com o espaço a ser representado e assim ser usuário, leitor, produ-

tor e comunicador de informações a respeito da realidade em que vive, contribuindo 

dessa forma na (re) construção da identidade do lugar onde ele se insere, bem como 

potencializando a democratização do conhecimento

A partir dessas premissas, busca-se compreender quais as potencialidades do 

uso da ferramenta Google Maps para o ensino de geografia em uma escola do cam-

po? Assim, de modo geral objetiva-se através de uma pesquisa qualitativa através 

de uma revisão bibliográfica avaliando se a ferramenta auxilia na democratização do 

conhecimento no que tange a geografia escolar. 

2. REVISÃO DE LITERATURA

2.2 Educação do Campo e TICs

Segundo Leão (1999) a Educação, tanto a brasileira quanto a mundial, vêm 

passando por uma intensa mudança de paradigmas. Para a referida autora, ante-

riormente a educação estava baseada em uma perspectiva de ensino tradicional e 

voltada para as práticas passivas de ensino aprendizagem. Atualmente vivencia-se 

a emergência de um processo inovador no ensino, inserindo novas formas de me-

diação do conhecimento para os educandos (PERIN, 2013). 

Neste sentido, Perin (2013) afirma que é possível visualizar no cenário contem-

porâneo a passagem de uma ação pedagógica baseada no quadro de giz e nos livros 

didáticos, de natureza vertical na relação educador– educando para uma perspectiva 

baseada na mobilização do conhecimento disponibilizado nos meios midiáticos. A 

revolução nas potencialidades de comunicação digital permite que os educadores e 

educandos, em relação mais igualitária, possam acessar o conhecimento já produz-

ido. 

Cancela (2012) reconhece que os educandos também detêm importantes con-

hecimentos e que cada vez mais, seu domínio sobre as tecnologias de informação e 

comunicação, os coloca diante de uma grande gama de informações. Assim, a referi-

da autora acredita que cabe ao educador, nesta nova perspectiva, dar historicidade a 

este conhecimento e relacioná-lo com o contexto social e cultural.

Neste contexto, se faz necessária uma reflexão pedagógica que nos remeta 
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aos sujeitos do campo, que nasça das práticas camponesas e se reflita na educação 

desenvolvida neste local e por estes sujeitos. Segundo Caldart (2002) “uma reflexão 

que reconheça o campo como lugar onde não apenas se reproduz, mas também 

produz pedagogia”. 

Ainda Caldart (2004) afirma que “este projeto educativo pedagógico reafirma 

e dialoga com a pedagogia do oprimido, na sua instância de que são os oprimidos 

os sujeitos de sua própria educação, de sua própria libertação”. Assim, a educação 

do campo deve ser cultivada pelos sujeitos do campo, através de sua organização e 

conforme sua necessidade.

Segundo Perin (2013), a educação do campo é um espaço propicio para re-

flexões sobre interdisciplinaridade, uma vez que o próprio campo se caracteriza por 

uma diversidade cultural, social e econômica. Dar continuidade à educação do cam-

po requer a analise das especificidades de cada lugar. Assim, compreender o lugar, 

enquanto categoria de análise da geografia, se faz de grande importância para o 

ensino-aprendizagem dos educandos e pode ser auxiliado pelo uso de tecnologias, 

como afirma Carvalho Sobrinho (2018). 

Ao conhecer a diversidade que existe no campo, também se estabelecem os 

desafios para o uso de tecnologias nas práticas educativas devido às dificuldades de 

acesso as TICs no meio rural. Segundo o Censo Escolar 2013, divulgado pelo Inep (In-

stituto Nacional de Estudos e Pesquisas), apenas 9,9% das 76.229 escolas brasile-

iras existentes no campo possuem acesso à internet. Em áreas urbanas, o número 

chega a 84% (BONILLA  2014). 

No entanto, o acesso a esta tecnologia democratiza o conhecimento dos ed-

ucandos, segundo Rodrigues Junior e Cordenonsi (2014), as tecnologias de infor-

mação e comunicação surgem como potente instrumento de disseminação do con-

hecimento, democratizando o ensino e disseminando informações nas mais remotas 

regiões. Estas tecnologias viabilizam projetos educacionais organizados com base 

na integração da realidade na qual os sujeitos se inserem, bem na organização ad-

ministrativa. 

Segundo Oliveira et al (2015), ao inserir as tecnologias nas escolas, é impor-

tante investir não só na formação de educadores para se adequarem às práticas 

tecnológicas, mas também, envolver todos que atuam na escola. Com o uso das 
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tecnologias, educadores e educandos descrevem suas ideias, trocam experiências, 

produzem histórias e desenvolvem projetos que podem ser usados no cotidiano es-

colar (PERIN, 2013). 

Nesse sentido, o educador é fundamental para a prática desses projetos, pois, 

a qualidade educativa destas iniciativas depende, do uso de sua didática, instigando 

o educando a pensar a teoria com a prática. À medida que o sistema educacional uti-

liza das tecnologias no processo de construção do conhecimento, há uma diminuição 

da exclusão digital e a educação ultrapassa as paredes da sala de aula, motivando 

os educandos com aulas dinâmicas interativas e diversificadas (PERIN, 2013).

Assim, segundo Seegger (2012), a alfabetização tecnológica do educador se 

faz de grande valia, pois é importante dominar a utilização pedagógica das tecnolo-

gias, de forma que elas facilitem a aprendizagem, e sejam objeto de conhecimento 

a ser democratizado para a construção de conhecimento. Segundo Sampaio e Leite 

(1999, p. 16) “Essa alfabetização tecnológica não pode ser compreendida apenas 

como o uso mecânico dos recursos tecnológicos, mas devem abranger também o 

domínio crítico da linguagem tecnológica. ” 

Os avanços tecnológicos proporcionaram uma evolução no que se refere ao 

acesso aos meios de comunicação e informação, mudando assim, hábitos e compor-

tamentos da população. A partir desse avanço, foram incorporadas novas formas de 

se relacionar, de pensar e de agir, o que modificou bastante as ações anteriormente 

rotineiras (VEIGA, 2006, p. 128).

 Nessa mesma linha de pensamento, MOREIRA (2000, p. 3) orienta que “a 

escola deve recorrer às tecnologias para construir novos ambientes de aprendiza-

gem, o que implicará a construção de novos paradigmas educacionais com vistas à 

superação da sala de aula tradicional”. Desta forma, as tecnologias de informação e 

comunicação são mediadoras pedagógicas e contribuem para a democratização da 

informação, promovendo um ensino mais dinâmico.

2.3 O uso de tecnologia no ensino de geografia

As Tecnologias de Informação e Comunicação, segundo Oliveira et al. (2015) 

podem ser compreendidas como meios técnicos que auxiliam na comunicação, po-

dendo ser consideradas como quaisquer formas de difundir informações. O autor 
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ainda reforça que todas as tecnologias que intercedem e permeiam os processos 

informacionais e comunicativos entre os sujeitos são tratadas como TICs.

A tecnologia está em constante evolução, como afirma Passos e Behar (2011), 

este processo continuo transforma o ser humano e sua relação com o que está ao 

seu redor, às relações interpessoais também tomam outra proporção e os sujeitos 

passam a ter maior influência entre si. Surge assim o conceito de interação e inter-

atividade, sendo a interação a relação entre os sujeitos e a interatividade a relação 

destes sujeitos com a tecnologia (PASSOS E BEHAR, 2011).

Segundo Brito e Purificação (2008, p.22), entende-se que a tecnologia pode 

ser compreendida como um “conhecimento científico avançado, que pode ser apli-

cado ao processo produtivo e, por esta razão, diferencia-se da técnica”. Essa inter-

ação presente nas TICs faz com que sua inserção na educação seja uma importante 

ferramenta para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem (BRITO; PURIFI-

CAÇÃO, 2008).

Oliveira (2015) acredita que para que esse processo tenha sucesso é preciso 

fortificar o ambiente escolar e conectá-lo ao mundo exterior, visto que os educandos 

estão em constante contato com a tecnologia fora do ambiente escolar. Assim, o 

referido autor enfatiza que trazer a tecnologia para a escola é uma forma de aproxi-

mar o ensino com a realidade deles.

É importante este contato com a tecnologia nas escolas, pois as TICs estão 

difundidas tanto na área urbana, quanto na rural. Segundo Costa Oliveira (2009) a 

modernização no campo chegou aos lares, com a entrada de tecnologia, as escolas 

do campo ganharam salas de informática com acesso a rede de internet. 

Pessoa (2005) disserta sobre a importância da escola do campo atuando nas 

comunidades rurais durante o processo de modernização. A referida autora destaca 

que a inclusão digital que se insere no campo nos últimos anos trouxe uma nova 

identidade para os sujeitos que vivem neste lugar. Dessa forma, como afirma Oliveira 

(2015), é importante a adaptação da escola do campo nesta nova dinâmica, modifi-

cando sua forma de ensinar e incluindo as tecnologias de informação e comunicação 

no seu cotidiano. 

Segundo Bonilla (2014) as potencialidades educacionais da informática vêm 

sendo discutidas há décadas, na atual conjuntura, o desenvolvimento das tecnolo-
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gias de comunicação vem transformando os sistemas educacionais. Bonilla (2014) 

ainda apontam que o uso das tecnologias nas escolas vem se mostrando cada vez 

mais necessário para transformar o ensino e sintonizá-lo às crescentes expectativas 

sociais e econômicas. Como afirma Cabral (2001, p.105) “A explosão informacional, 

ampliada pelo uso de novas tecnologias de comunicação, proporciona o acesso rápi-

do e muito vasto a diferentes fontes de informação”. 

No Brasil, segundo Bonilla (2014) apenas nos últimos anos houve um investi-

mento para informatizar a maioria das escolas. Segundo a referida autora, além de 

salas de informática, os computadores também passaram a ter acesso à internet, o 

que se transformou em uma importante ferramenta de ensino aprendizagem para os 

educandos. Dessa forma as escolas se encontram hoje em um ambiente interativo 

respaldado em tecnologia e com uma estrutura voltada para inovações, sendo de 

extrema importância que as práticas pedagógicas incluam novos métodos de ensino, 

oferecendo oportunidade para o educador estimular os educandos na construção do 

seu próprio conhecimento (BONILLA, 2014)

É importante que as escolas do campo aproximem seus conteúdos à realidade 

do educando, para que ele se sinta sujeito pertencente do lugar onde vive. Uma 

estratégia que pode contribuir para isso é o uso de mapas, ou de ferramentas 

cartográficas interativas como o Google Maps, que proporciona a interação entre os 

educandos e a tecnologia, além ensiná-los a ler o espaço geográfico, (re) conhecendo 

sua comunidade.

2.4 O uso do Google Maps

A alfabetização cartográfica, segundo, Castrogiovanni (2009), deve ter seu 

princípio logo cedo junto com a alfabetização da criança, pois ao passo que o edu-

cando aprende a ler livros, é importante que ele saiba “ler” o espaço, as represen-

tações cartográficas. Esta noção de cartografia, segundo Pandim (2006), deve ser 

trabalhada tendo em vista o dia a dia dos educandos, abordando uma perspectiva 

de estudar o lugar de vivência para que posteriormente os educandos possam com-

preender as dinâmicas da organização espacial em uma escala global.

O Google Maps, pode ser descrito, segundo Tanan e Rodrigues da Silva (2016, 

p.4), como um “software de pesquisa e visualização gratuito desenvolvido pela em-
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presa estadunidense Google, o mesmo fornece imagens de satélites e mapas de to-

das as partes da superfície da Terra”. Para se conectar ao Google Maps é necessário 

possuir um dispositivo eletrônico com internet e se conectar à algum navegador. 

Ao localizar a página do Google Maps47 é possível localizar lugares através de 

uma pesquisa simples, a qual pode ser realizada também com o uso de coordena-

das geográficas. Além desse atributo inicial, a ferramenta ainda proporciona a pos-

sibilidade de traçar rotas, pesquisar distâncias, arquivar mapas, assinalar pontos de 

referência. 

Vale ressaltar que estas opções citadas são possibilidades simples que a ferra-

menta oferece. Há outras possibilidades que não serão tratadas pois não é o objetivo 

do trabalho e também, em um primeiro momento, não serão repassadas aos educan-

dos durante as oficinas.

A ferramenta ainda permite formas diferentes de visualizar os lugares pesqui-

sados, como nas opções Mapa, Satélite. A opção “Mapa” aparece sempre que se 

acessa a ferramenta e consiste em um mapa rodoviário, no qual as escalas podem 

ser modificadas através da ferramenta de zoom, deixando a escala com maior ou 

menor número de detalhes. É possível ver com mais clareza os rios ou córregos de 

água.

Na opção “Satélite” é possível visualizar as imagens de satélite, na qual é pos-

sível perceber com mais clareza detalhes como o uso do solo, ocupação urbana, rel-

evo, vegetação, podendo ser observada em modo 3D. Essa opção é um bom recur-

so pois permite perceber várias características importantes do terreno, podendo ser 

usado em aulas por educadores da geografia para traçar rotas e demostrar diversos 

aspectos da natureza sem precisar sair da sala de aula.

Tanto a opção “Mapa” quanto a opção “Satélite” possuem a possibilidade de 

explorar as ruas das áreas urbanas pelo “Street View”. Nesta opção possibilita vi-

sualizar as ruas, prédios, placas, árvores e pode deixar a pesquisa mais atrativa, 

principalmente para educandos do ensino fundamental. No entanto essa opção não 

está disponível para áreas rurais, salve alguns distritos rurais cujo vilarejo central é 

considerado área urbana pelo IBGE. 

47  http://Maps.google.com.br
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Nas opções “Mapa” e “Satélite”, o usuário é capaz visualizar imagens fotográfi-

cas divulgadas por usuários da ferramenta. É possível ver imagens de pontos turísti-

cos, de estabelecimentos, além de exibir os principais estabelecimentos comerciais 

quando a escala possui maior número de detalhes. Estes recursos podem instigar os 

educandos a relacionarem melhor a ferramenta com a realidade.

Segundo Bottentuit Junior et al (2011), pensando em uma questão pedagógica, 

o Google Maps proporciona uma motivação quanto à inteligência espacial e pode ser 

explorada de múltiplos formatos como, por exemplo: 

i) solicitar aos alunos a localização ou a criação dos mapas dos países, con-
tinentes, estados, regiões, cidades ou bairros; ii) escolher nome de pequenas 
cidades em diferentes países e indicar pistas da sua localização para que os 
alunos consigam encontrá-la no mapa; iii) solicitar aos alunos a melhor rota 
ou o menor percurso entre dois pontos geográficos; iv) marcação de balões 
de informação nos principais pontos turísticos da cidade com possibilidade de 
inserção de fotografias e vídeos do local referenciado, dentre outras (BOT-
TENTUIT JUNIOR et al, 2011 p.10)

Nesse contexto, segundo Rêgo e Serafim (2015) a ferramenta Google Maps 

é de grande importância para o ensino da cartografia, visto que corresponde a um 

importante recurso visual para o entendimento do espaço geográfico. Além disso, a 

partir desse recurso o educador pode desenvolver um estudo a partir da imagem de 

satélite, explorando os mais variados temas. 

Rêgo e Serafim (2015) ainda afirmam que tal ferramenta proporciona uma maior 

riqueza de detalhes, facilita a identificação de elementos expressos nas imagens de 

satélite. Assim, utilizar a ferramenta Google Maps pode proporcionar boas reflexões 

e discussões acerca do ambiente representado na imagem, a construção do conhe-

cimento assim vai se tornando mais enriquecedora e atrativa aos educandos.

Ainda é importante ressaltar que, no ensino da ciência geográfica, é fundamen-

tal instigar os educandos a terem uma visão crítica sobre o que eles aprendem. Com 

a cartografia não se faz diferente pois, através dos mapas pode-se ensinar vários 

conteúdos relacionados a geografia, como os problemas ambientais.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso do Google Maps como recurso pedagógico no ensino de geografia 

poderá proporcionar uma aprendizagem mais dinâmica e interativa, aproveitando 

conhecimentos prévios dos educandos, especialmente os das escolas do campo, a 

relacionar os conhecimentos adquiridos com o seu cotidiano e tornando mais fácil o 

entendimento de conceitos mais específicos. 

Também pode proporcionar uma visão mais crítica sobre a questão ambiental, 

promovendo um processo de alfabetização cartográfica, desenvolvendo o interesse 

no estudo da geografia e a valorização e reconhecimento do lugar onde vivem. 

A pesquisa mostra que é possível e é importante o uso de tecnologia dentro de 

escolas do campo, uma vez que está tecnologia já está difundida na realidade dos 

educandos fora de sala de aula. Ter acesso e usar esta tecnologia a favor da edu-

cação é democratizar o ensino e a tecnologia.
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1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo identificar as primeiras famílias a se in-

talar na localidade de Cerro Seco, que se localiza na região norte do município de 

Agudo, Rio Grande do Sul, e entender as motivações e lutas que travaram para se 

estabelecer em um determinado local e respeitar e preservar as raízes de um povo 

para garantir e proteger sua identidade. 

Compreender a relação desta comunidade com a natureza e de que forma a 

utilizaram em prol de sua sobrevivência pode auxiliar no entendimento das opções 

de cultivo e manejo que usam na atualidade para o sustento e renda familiar. Ainda 

identificar a cultura daquele povo, o que influência na forma em que se constituíram 

como comunidade e suas tradições e crenças. 

Entender a origem e como foi construída a cultura de um povo leva ao enten-

dimento das transformações que lá aconteceram e de como está configurada no 

presente. É também, perceber a importância de manter viva na memória e valorizar 

a cultura como forma de proteger o que somos, as nossas características, a nossa 

identidade. Segundo Pedroso (l999, p. 32) 

Um povo que não tem raízes acaba se perdendo no meio da multidão. São 
exatamente nossas raízes culturais, familiares, sociais, que nos distinguem 
dos demais e nos dão uma identidade de povo, de nação. Percebe-se a im-
portância de se conhecer as raízes da própria cultura para que haja a for-
mação de identidade, no propósito de se definir enquanto cidadão sabendo 
situar-se na sociedade.

A partir dessas colocações, pode-se refletir acerca das raízes culturais e con-

tribuir para o despertar da consciência coletiva sobre a importância do resgate do 

passado que traz informações sobre a formação da identidade da comunidade e do 

indivíduo. 

A cultura de um povo o diferencia de outros, enfatizando assim a identidade 

deste. A construção da identidade de um indivíduo está atrelada a cultura da comu-

nidade onde está inserido, na forma em que cresceu, as informações passadas no 

dia a dia, no convívio. Então preservar, documentar a história, identificar a cultura 

de um povo o valoriza, o define e auxilia no fortalecimento desta comunidade para 

uma consciência coletiva e traz reflexões sobre sua importância no contexto social, 
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em tomadas de decisões e reivindicações perante ao poder público, pensar coletiva-

mente o espaço público.  Ainda falando sobre a cultura, Marilena Chauí em seu livro 

“Convite a filosofia” diz que:  

A criação coletiva de ideias, símbolos e valores pelos quais uma sociedade 
define para si mesma o bom e o mau, o belo e o feio, o justo e o injusto, o 
verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável 
e o casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A Cultura se realiza 
porque os humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o 
tempo (CHAUÍ, 2000, p. 81).

Para um delineamento mais preciso sobre a cultura de uma comunidade, pode-

se utilizar da análise de documentos que possam trazer registros da história dos pio-

neiros na constituição da comunidade. De acordo com De David (2018): 

Há diferentes tipos de documentos: cartas, testamentos, escrituras, diários, 
mapas, desenhos, plantas, entre outros. Mas entre os documentos não estão 
apenas os escritos em papéis. As obras, prédios e monumentos também con-
stituem documentos que de certa forma também são registros da história e da 
cultura de um povo. 

Sobre os documentos De David (2018) fala ainda que: 

Os documentos, escritos ou não, são suportes que possibilitam a preservação 
da memória de uma coletividade, instigando a formação da identidade. Sendo 
assim, cabe a administração pública guardar, gerir, conservar e disponibilizar 
ao conjunto da população os documentos que registram e contam sua própria 
história, constituindo patrimônio cultural do povo que o construiu. 

Podemos perceber então, a relevância da preservação da memória coletiva 

para a formação da identidade de um povo, de um indivíduo da construção do ser. 

2. Comunidade Cerro Seco– Agudo RS

A comunidade de Cerro Seco está localizada na região norte do município de 

Agudo (Figura 1), Rio Grande do Sul, há aproximadamente 30km do perímetro urba-

no. O acesso a comunidade se dá através de uma estrada de chão que contorna e 

sobe morros, tendo em vista que esta comunidade fica na região alta de Agudo. Ao 

chegar no topo do morro, pode-se observar uma bela vista da região. O ponto de en-

contro dos moradores é um pequeno salão e uma pequena escola que fora fechada 
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e transformada em igreja, um campo de futebol e, perto dali, como de costume em 

comunidade onde a predominância é de pessoas de origem alemã, está o cemitério.

Figura 1 Agudo na região central do Estado

Fonte:  300px-Locator_map_of_Agudo_in_Rio_Grande_do_Sul.svg

Para conhecer a história da comunidade, de como surgiu e a importância para a 

identidade do indivíduo, foram realizadas entrevistas não estruturadas porém com al-

gumas perguntas norteadoras, sendo elas: Como surgiu a Comunidade Cerro Sêco?; 

Quais foram as primeiras famílias a fazerem parte da comunidade?; Qual a história 

do nome Cerro Sêco?; O que os moradores plantavam no início da comunidade e 

atualmente?; Qual a importância de morar (ou ter morado) na comunidade de Cer-

ro Sêco para a sua formação pessoal e profissional?; Que costumes e hábitos os 

moradores ainda preservam desde o surgimento da comunidade?; Quais costumes 

e hábitos foram se perdendo ao logo do tempo?; Como esses costumes e hábitos 

que permaneceram (ou se modificaram com o tempo) foram importantes para a con-

stituição de quem você é (sua identidade)?; Você considera como importante o res-

gate (e o registro) da história da comunidade de Serro Sêco em relação as gerações 

passadas, presentes e futuras?; Qual a importância da história da comunidade para 

a sua vida?. 

As entrevistas foram realizadas com três pessoas, a professora da agora extinta 

Escola Municipal Barão do Rio Branco de Cerro Seco (Figura 2),  Eliva Neu Beling 

que lá por muito tempo lecionou, com Alisa Iva Sthal Castilhos descendente de um 
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dos primeiros moradores da localidade e com Ermilo Graebner também descendente 

de uma das primeiras famílias a residir na comunidade. 

Figura 2: Escola Barão do Rio Branco

Foto: Arquivo pessoal da autora

De acordo com a professora Eliva Beling, o seu avô Luiz Wachholz foi um dos 
primeiros a se instalar lá e que no local havia somente mato. Além de Wachholz, Pau-
lo Kegler foi um dos pioneiros a lá se instalar e logo após a família de Helmuht Stahl, 
Hugo Kegler, Artur Kegler, Henrique Woldt, Floriano Mayer e Luiz Wappler.  

Eliva conta ainda que naquela época não havia escola na localidade e os alunos 
se deslocavam até a comunidade vizinha Cerro dos Prochnow. Apenas em  1961 foi 
construída a Escola Municipal Barão do Branco no Cerro Sêco.

Sobre a origem do nome Cerro Seco conta que primeiro a localidade chama-
va-se de Nova Boêmia, mas como a Nova Boêmia era muito complexa, resolveram 
colocar o nome de Complexo Nova Boêmia para aquela parte onde hoje é Cerro 
Seco.

Cerro Seco surgiu devido a um jogo de futebol que acontecia num domingo 
muito quente ao lado da escola e pelas tantas a cerveja terminou e o Sr. Linconl 
Graebner disse: “mas esse é um Cerro Seco nem pra tomar não tem mais” e deste 
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dia em diante isso foi oficializado no mapa.
Eles plantavam milho, mandioca, fumo pra fazer charuto, fumo de galpão, bata-

ta doce, batata inglesa, trigo, arroz, etc. Criavam porcos para o consumo próprio e a 
banha para vender nas vendas naquela época chamadas. Também criavam galinhas 
e gado.

Eliva diz que a localidade influenciou muito em sua vida profissional, pois foi lá 
que cresceu, estudou, onde teve como professor o próprio pai. Casou e continuou 
residindo em Cerro Seco. O seu sonho era de se tornar professora, quando estava 
na quinta série, devido a falta de professor, fora chamada para lecionar e assim seu 
sonho se concretizou. 

A comunidade, conforme Eliva, é “um pedaço de chão que carrego pra sempre 
no meu coração. Onde há pessoas trabalhadoras, humildes e acolhedoras. Pois ten-
ho lá minhas raízes que nunca vão se apagar. Convivi lá os meus cinquenta anos e 
levei comigo boas lembranças que jamais serão esquecidas.”, concluiu.

Alisa Iva Sthal Castilhos (Figura 3), conta que o avô dela Helmuht Stahl, es-
colheu o local para iniciar uma serraria, 30 hectares de mato, abriram um pedaço 
de área fizeram uma casa de chão batido até chegar a maria fumaça pra começar 
a serrar madeira e construir sua casa e a dos vizinhos. Plantavam milho, mandioca, 
feijão, batatinha e fumo de galpão, porco e vendiam a banha. A renda principal da 
família era serra e dos vizinhos a renda provinha do fumo de galpão. Atualmente a 

renda provém do tabaco, borracharia.

Figura 3: Alisa Castilhos

Foto: Arquivo pessoal da autora
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Alisa lembra que a origem do nome Cerro Seco se deu pois não havia energia 

elétrica e que durante um comício, em época de campanha política, os candidatos 

prometeram que caso ganhassem as eleições, providenciariam energia elétrica para 

àquela região, lugar este, conforme os candidatos, não havia energia, não havia es-

trada, um lugar sem nada, por isso “um Cerro Seco”.  Gosta de morar la, é tranquilo, 

sossegado, pretende ficar a vida toda, cresceu ali. 

Quanto aos hábitos, Alisa menciona que o que permanece até os dias atuais é 

a festa anual - que acontece sempre no mês de maio (Figura 4), os cultos da Igreja 

Congregacional do Brasil que aocntecem mensalmente na antiga escola (Figrua 5). 

Figura 4: Tradicional festa anual, ocorre no mês de maio.

Foto: Arquivo pessoal da autora

Figura 5 : Culto realizado na antiga Escola Barão do Rio Branco

Foto: Arquivo pessoal da autora
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Já sobre tradições (Figura 6) que foram perdidas com o passar os anos e que 

sente falta são as visitas realizadas aos domingos, onde famílias/vizinhos se visita-

vam. O passeio na família iniciava pela manhã, com roda de chimarrão, almoço a 

base de sopa de galinha caipira, massa caseira, batatinha cozida e amassada, sala-

das, carde de frango frito. Após, passeavam pelas lavouras para falar sobre as plan-

tações, trocavam no mesmo dia sementes e mudas, olhavam as roupas compradas 

após a safra. Ná época só se comprava roupas uma vez ao ano. 

Estes hábitos, Alisa conta que “fazem falta”. 

Figura 6: Alisa mantém a tradição de conservar carne de porco frita no tacho e após 
colocar em recipientes onde a carne é coberta com banha.

 
Foto: Arquivo pessoal da autora
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Outro entrevistado é o senhor Ermilo Graebner (Figura 7), neto do Hugo Keg-

ler, um dos primeiros moradores de Cerro Seco. Graebner recorda que na época em 

que ainda era criança, o avô e os pais cultivavam feijão, milho, mandioca, criavam 

porcos. Após muitos anos que se iniciou o cultivo do tabaco, primeiro, o fumo comum 

e, depois, o fumo de galpão. Graebner não tem lembranças do motivo da vinda da 

família para esta localidade. 

Figura 7: Ermilo Graebner

Foto: Arquivo pessoal da autora

Graebner lembra que trocavam feijão e banha por outras mercadorias como por 

sacos de farinha e açúcar, estes vinham armazenados em sacos de pano. Quando 

criaça, recorda que haviam poucas casas e que aos domingos brincava de bicicleta 

de madeira que eram confeccionadas pelas próprias famílias, brincavam ainda com 

casca de coqueiro e carretas de madeira. Com a casca e carreta, desciam as ladeiras 

abaixo. 

O pai de Ermilo era proprietário de uma ‘bodega’ e, aos finais de semana, a 

comunidade se reunia lá para jogar bocha na grama. 

Cerro Seco da sentido e o faz sentir em casa como ele mesmo conta “eu me 

criei aqui e falando bem a verdade eu me sinto bem melhor aqui do que lá em baixo 

(outra residência próxima à cidade), o ar, aqui tô tranquilo sabe.”
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Sua infância e adolescência, até os 19 anos, foram junto de seus pais. Com os 

seus 19 anos de idade casou e fizou residência por mais cerca de um ano em Cerro 

Seco. Após, a esposa e ele adquiriram uma propriedade próximo a cidade de Agudo. 

Graebner conta que há cerca de dois anos, após comprar parte da antiga pro-

priedade da família em Cerro Seco (Figura 8), passa mais tempo trabalhando nela 

do que em sua moradia próximo a cidade. Conforme ele, isso se dá pois “é na pro-

priedade que tu te criou sabe, é mais que em casa de novo, marca mesmo. Cada um 

onde se criou e se um dia vai pra fora e volta de novo, se sente em casa de novo, não 

adianta! Tu te criou ali! E aqui (está) todo mundo conheço.” 

Figura 8: Ermilo na propriedade em que cresceu, em Cerro Seco.

Foto: Arquivo pessoal da autora

Recorda saudosamente das visitas que eram feitas aos finais de semana, com 

as trocas de sementes e mudas. Cerro Seco o define como indivíduo e o faz sentir 

parte de algo, de algum lugar. 

3. CONCLUSÃO

Apropriear-se da própria história junto da história da comunidade onde está in-

serido e saber contá-la auxilia na perpetuação desses conhecimentos e da continui-

dade da comunidade em sua essência. 
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As lembranças construídas com o passar dos anos fez com que Eliva, Alisa e 

Ermilo tenham a localidade de Cerro Seco como local onde se sentem em ‘casa’ e 

os definem como indivíduos. Sobre a construção da identidade Silva (1996, p.37) diz 

que [...] na construção da identidade, é necessária a preservação da memória coleti-

va de vários grupos.

A preservação da história da comunidade e de cada indivíduo que lá vive ou já 

viveu remonta a história de um grupo da sociedade, com suas dificuldades, conheci-

mentos, saberes perpetuados por gerações. 
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1. INTRODUÇÃO

Resgatar a história de comunidades muito mais do que um simples exercício 

de pesquisa cientifica, é um trabalho de valorização da cidadania, da diversidade, da 

identidade, da cultura popular, dos saberes e costumes de uma região. É reconhecer 

a existências destes atores sociais e valorizar sua cultura.

A pesquisa documental transcende o campo da escrita e significa resgatar a 

identidade de uma região, valorizar aspectos específicos dessa comunidade, desses 

indivíduos que ali vivem e que construíram a história da comunidade. E um momento 

em que a “cultura” é cada vez mais homogênea devido ao processo de globalização. 

Registrar, documentar e trabalhar nossa história nas suas expressões mais autênticas, 

é um importante trabalho de conservação de nossa identidade.

A ampliação do sentido de comunidade, a percepção do valor e do significado 

das experiências e vivências compartilhadas, a consciência da participação de cada 

indivíduo no processo cultural na sua coletividade, a responsabilidade por uma 

herança cultural que é privilégio de todos. É a partir disso que buscamos justificar o 

presente artigo, que visa resgatar a história da comunidade Santa Antônio de Linha 

dos Pomeranos, município de Agudo/RS, através do resgate da memória de pessoas 

que integram essas comunidades, juntamente com a pesquisa em fontes escritas, 

fotografias e documentos da comunidade.

A memória social ou coletiva, evidenciada através dos registros, vestígios e 

fragmentos do passado, os bens culturais de uma data coletividade, constitui-se 

em referencial de nossa identidade cultural e possibilita a valorização dos saberes, 

das crenças, do modo de vida, da relação com a natureza, da forma de agricultura. 

O artigo se preocupa em resgatar a memória dos agricultores, considerando que 

a comunidade também é uma instituição que tem como compromisso transmitir 

saberes construídos ao longo do tempo pela humanidade, constitui-se, também, uma 

instituição de memória e um espaço de produção de saberes em que o trabalho 

cotidiano possibilita a construção de conhecimentos sobre cada um. Então, podemos 

perguntar como essas memórias são transmitidos, ou se ainda são transmitidos?
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Nesse contexto, o artigo tem objetivo de resgatar a história da comunidade 

Santa Antônio, e oportunizar a construção de uma percepção sobre o passado e o 

presente, enriquecendo a história social. 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1  Comunidade

A ideia de comunidade refere-se a um conjunto de indivíduos. Um grupo de 

pessoas ou animais pode formar uma comunidade desde que tenham algum elemento 

entre si que os une. Assim, uma comunidade pode assim o ser por ter uma língua, 

uma cultura e uma história em comum. 

O ser humano é social por natureza e normalmente seu tipo de sociedade 

é heterogêneo, pois nela vivem pessoas de condições sociais, raças e inclinações 

diversas. Neste sentido, pode- se dizer que um país é uma comunidade de cidadãos. 

Por outro lado, as pessoas que vivem em um território específico formam uma 

comunidade, pois têm laços culturais e sociais que os unem.

 Para Buber (1987 p.34):

 A comunidade que imaginamos é somente uma expressão de transbordante 
anseio pela Vida em sua totalidade. Toda Vida nasce de comunidades e aspi-
ra a comunidades. A comunidade é fim e fonte de Vida. Nossos sentimentos 
de vida, os que nos mostram o parentesco e a comunidade de toda a vida do 
mundo, não podem ser exercitados totalmente a não ser em comunidade. E, 
em uma comunidade pura nada podemos criar que não intensifique o poder, o 
sentido e o valor da Vida. Vida e comunidade são os dois lados de um mesmo 
ser. E temos o privilégio de tomar e oferecer a ambos de modo claro: vida por 
anseio à vida, comunidade por anseio à comunidade.

Para Maurice Hawbacks toda memória é coletiva. Foi Halbwachs quem pri-

meiro abordou o conceito de memória coletiva. Para ele, a memória é produto social, 

produto de um sistema posto sobre determinadas características ou fatos sociais, es-

paciais e temporais, e composto por grupos de pessoas que nas suas relações com-

partilham ou assimilam informações, e com isso constituem memórias. A memória 

coletiva fornece dados para a constituição das memórias individuais. Sendo assim, 

a memória estaria contida na sociedade que a (re) constrói. Para essas memórias, 

são pinçados do passado fatos que de alguma forma se relacionam com o presente, 
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na medida em que outros tantos podem ser literalmente esquecidos. É inegável a 

existência de diversas memórias coletivas (...). Ao apontar a memória coletiva como 

próxima da “soma” das memórias individuais, fica claro que Halbwachs não ignora a 

existência de uma memória que pertence ao indivíduo. No entanto esta memória só é 

possível, segundo ele, por conta da integração deste indivíduo em seu grupo social, 

que mediante a sua memória coletiva fornece os dados para que este se integre ao 

meio, possa agir, e formar a sua memória individual, sendo que a memória coletiva 

seria o “fato” mais influente.

A memória coletiva é pautada na continuidade e deve ser vista sempre no plural 

(memórias coletivas), justamente porque a memória de um indivíduo ou de um país 

estão na base da formulação de uma identidade, que a continuidade é vista como 

característica marcante.

A memória individual não está isolada, ela vincula-se às percepções produzidas 

pela memória coletiva. A soma destas lembranças, somadas aos hábitos e tradições 

de um povo formam a sua cultura.

2.2 Cultura

Pensando no sentido de Cultura, segundo p Art. 216 da Constituição Federal: 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, 

tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem:I- as formas de expressão;II - os modos de criar, fazer e viver;III - 

as criações científicas, artísticas e tecnológicas;IV - as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;V - os 

conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 

paleontológico, ecológico e científico.”

2.3 Identidade Cultural

A identidade cultural, segundo Sousa (2018): 

É um conjunto vivo de relações sociais e patrimônios simbólicos historicamente 
compartilhados que estabelece a comunhão de determinados valores entre os 
membros de uma sociedade, Sendo um conceito de trânsito intenso e tamanha 
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complexidade, podemos compreender a constituição de uma identidade, em 
manifestações que podem envolver um amplo número de situações que vão 
desde a fala até a participação em certos eventos.

 Durante muito tempo, a ideia de uma identidade cultural não foi devidamente 

problematizada no campo das ciências humanas. Com o desenvolvimento das 

sociedades modernas, muitos teóricos tiveram grande preocupação em apontar o 

enorme “perigo” que o avanço das transformações tecnológicas, econômicas e políticas 

poderiam oferecer a determinados grupos sociais. Nesse âmbito, principalmente os 

folcloristas defendiam a preservação de certas práticas e tradições.

Por outro lado, algumas recentes teorias culturais desenvolvidas no campo 

das ciências humanas desempenharam o papel inovador de questionar o próprio 

conceito de identidade cultural. De acordo com essa nova corrente, muito em voga 

com o desenvolvimento da globalização, a identidade cultural não pode ser vista 

como sendo um conjunto de valores fixos e imutáveis que definem o indivíduo e a 

coletividade da qual ele faz parte.

2.4 Agricultura familiar

 A lei 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, classifica o 

agricultor familiar e suas práticas de atividades no meio rural, conforme as seguintes 

diretrizes:

Não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; 
utilize predominantemente mão de obrada própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; tenha renda 
familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas 
ao próprio estabelecimento ou empreendimento; tenha percentual mínimo da 
renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento 
ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; dirija seu 
estabelecimento ou empreendimento com sua família. (BRASIL, 2006, p. 1)

O município de Agudo, segundo o senso do IBGE de 2010, tem uma população 

de 16.711 habitantes, sendo que destes, 9.835 residem na zona rural e tem sua base 

de sustento na agricultura familiar. O local de pesquisa dar-se-á na comunidade Santo 

Antônio, localizada em Linha dos Pomeranos, região norte do município (Figura 1). 
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Nesta região predomina o cultivo do tabaco, porém a produção de alimentos para 

autoconsumo permanece presente gerando inclusive renda extra. Nos últimos anos, 

percebe-se uma modificação neste padrão, e algumas famílias estão ingressando 

no cultivo de hortifrutigranjeiros em escala maior, para venda, diversificando para 

além do cultivo do tabaco. Já outras famílias estão se dedicando ao plantio da 

soja, produção de maior escala necessitando assim de mais investimentos, maior 

tecnologia e insumos externos.

Figura 1: Croqui de acesso

Fonte: Google Earth Pro

A agricultura familiar se característica nesta comunidade, tanto pela forma de 

renda, como pela mão de obra familiar e estilo de produção e vivência, conforme 

BITTENCOURT e BIANCHINI (1996), em um estudo feito na região sul do Brasil 

adotam a seguinte definição:

Agricultor familiar é todo aquele (a) agricultor (a) que tem na agricultura sua 
principal fonte de renda (+ 80%) e que a base da força de trabalho utilizada 
no estabelecimento seja desenvolvida por membros da família. É permitido 
o emprego de terceiros temporariamente, quando a atividade agrícola assim 
necessitar. Em caso de contratação de força de trabalho permanente externo 
à família, a mão-de-obra familiar deve ser igual ou superior a 75% do total 
utilizado no estabelecimento.
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Conforme Mazoyere Roudart (2010):

[...] as formas de agriculturas observáveis variam conforme o lugar, a tal ponto 
que de uma região do mundo a outra, podemos classificá-las em gêneros 
muito diferentes. Enfim, com o tempo, toda agricultura se transforma. Em dada 
região do mundo podem suceder-se espécies de agricultura completamente 
distintas, que constituem as etapas de uma “serie evolutiva” característica da 
história dessa região (MAZOYER; ROUDART, 2010, p. 44).

3. METODOLOGIA

A metodologia aplicada para buscar o objetivo deste artigo será análise 

documental e estudo de campo, dividida em três etapas distintas. Na primeira etapa 

será uma conversa informal com a diretoria da comunidade na busca de fontes 

escritas, a segunda etapa, serão entrevistas duas pessoas com envolvimento direto 

com a comunidade Santo Antônio, que tenham relação com a fundação da mesma, 

e por fim análise dos dados.

No primeiro momento da pesquisa foi realizada uma conversa informal com a 

atual diretoria da comunidade, com o intuito de localizar as fontes escritas e duas 

pessoas que tenham memórias sobre aspectos relevantes da comunidade. Através 

destas fontes buscamos documentos históricos, atas, fotografias, livros e demais 

matérias que contribuam com a nossa pesquisa. Os tópicos principais a serem 

pesquisados serão o número de agricultores que fazem parte dessa comunidade, 

sua formação, divisão de terras e aspectos de identidade cultural, como histórias, 

folclore, religião e agricultura, bem como e suas modificações ao longo do tempo.

Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com duas pessoas da 

comunidade. As entrevistas foram realizadas com duas agricultoras e participantes 

ativas da comunidade Rejane Anater e Veronica Unfer. As entrevistas foram através de 

fontes orais informais, ou seja, diálogos sobre a história local, memórias e influencias 

na agricultura. As conversas foram gravadas com a permissão dos entrevistamos, 

analisadas e formaram a base para a elaboração deste artigo.

Ao final dessas etapas, as informações e fontes coletadas serão organizadas e 

analisadas. Com estes dados buscamos informações relevantes sobre os processos 

históricos de formação da comunidade, bem como a cultura presente neste território.
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Fontes documentais 

 Seguindo as informações do livro Paróquia de São Bonifácio Agudo, 1889 e 

1989, do auto Frei Pedro Knob O.F.M.:  A tradição conta que, mais ou menos em 1957, 

Honnef que se  dizia ser pastor ou padre, teria doado um terreno para a construção 

de uma capela e de um cemitério. [...]

Os primeiros moradores: imigrantes alemães, Fritz Hübner (1870), Julius 

Pappa (1875), Karl Drescher (1875), Heirich Fübich (1875), Wilhelmm Büllow (1875), 

Hermann Schüller (1880), Albert Bendling (1888); imigrantes italianos: Angelo Puntel, 

Domingos Conti, Jacobi Unfer, João Puntel Rampão, Josué Puntel, França Puntel, 

João Batista Conti, Floriano Annater, Pedro Negri, João Batista Dassi, Frederico 

Bernardino e Antonio Puntel, chegados na mesma época.

A capela: Em 18 de fevereiro de 1897, os moradores da Pomasserra na Colonia 

de Santo Angelo solicitaram ao bispo de Porto Alegre a licença para que o padre 

Valentin Rumpel benzesse a capela do local, dedicada a Santo Antonio, o bispo anuiu 

ao pedido. Mais tarde, 1908, fortunato Unfer fabriqueiro da capela pediu licença ao 

bispo para que o primeiro sacerdote que aparecesse no lugar pudesse benzer o 

sino que fora comprado para a capela, a licença foi concedida. Em 1926, os colonos 

italianos celebraram pela primeira vez a festa do orago Santo Antonio. (Figura 2).

Nova capela: em junho de 1980 realizou-se a festa de Santo antonio em 

beneficio da construção de uma nova capela, por sua situação muito precária já então 

se demulira a antiga. Em outubro do mesmo ano decidiu-se começar a construção da 

nova capela e tambem um salão, atualmente ambos já estão prontos (Figura 3 e 4).
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Figura 2: Procissões e fotografia da Igreja Santo Antônio

Fonte: Arquivo Paróquia de São Bonifácio Agudo.

Figura 3: Torre da Igreja e sino da igreja

Fonte: Arquivo autores.
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Figura 4: Nova capela vista interna e externa.

Fonte: Arquivo autores.

4.2 Entrevistas

Foram entrevistadas duas pessoas que tem forte conexão com a comunidade 

Santo Antônio e que possuem um amplo conhecimento e memória do processo de 

formação desta, bem como dos saberes populares que marcam a identidade da 

localidade. Foram estas, Verônica Unfer, de 55 anos, atual presidente da comunidade 

e Rejane Anater, 57 anos, benzedeira e membra ativa da comunidade.

 Ao conversarmos com Verônica, que reside na comunidade desde 1968, e a 

atual presidente da comunidade. Segundo ela, o santo padroeiro sempre foi Santo 

Antônio, o santo dos jovens, dos estudantes e casamenteiro. O sino da comunidade 

veio da Europa (Alemanha ou Itália), e foi abençoada para proteção em relação a 

temporais e incêndios. Segundo as crenças locais ao tocar o sino no momento certo 

o temporal se abre, porem se não tocado no momento certo puxa.  Atualmente o 

Rogério, marido da entrevistada, bate o sino, que aprendeu de seu pai dele e foi 

herdado pela família.

Antigamente se produzia muito fumo de corda e de galpão, trigo, feijão, arroz 

sequeiro. Procissão na época de seca, batizados e comunhões acontecem na 

comunidade. Extrativismo somente para autoconsumo, pinhão e forno de secar erva-

mate.  Ela conta que seu pai comprou 98 ha e que em sua maior parte era floresta. 

Atualmente praticamente toda a área é utilizada, sobrando apenas as reservas.
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Segundo Veronica Unfer, “A pequena propriedade vai sempre diminuindo e 

tenho medo que um dia a produção do alimento vai terminar, fico preocupada com o 

avanço da soja”. O envelhecimento rural e o jovem indo para a cidade. 

Na segunda entrevista, a Rejane Annater, de 57 anos, benzedeira e ministra 

da comunidade. Reside na comunidade desde que nasceu, seu vô de origem 

austríaca, veio com 8 anos de idade de navio para o Brasil. Lembra-se somente que 

eles ajudaram na construção da igreja e de uma história de quando seu pai foi para 

Cachoeira do Sul, a cavalo com a família, para fazer a nacionalidade brasileira. 

Quanto a questão do benzimento, ela conta que sua família era crente na pratica 

e um dia uma senhora que benzia na comunidade, pergunto se ela não teria interesse 

em aprender benzimento para “mordida de bixo”. Na época com 22 anos de idade, 

ela aceitou, decorou as falas. Conta que num certo dia sua vizinha chegou com uma 

picada de aranha e ali foi primeira vez que ela realizou uma cura pelo benzimento. 

Posteriormente ela se interessou e buscou livros e estudou novos benzimentos, para 

crianças, dor de dente, dor de cabeça, entre outros. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

O presente artigo nos trouxe uma visão de como a comunidade Santo Antônio 

foi construída, suas estruturas, relações e identidade cultural. As decisões tomadas no 

passado fazem parte da realidade atual, se refletem no modo de vida, na relação com 

a terra, com o território, suas crenças, a ligação com a religião e com o patrono Santo 

Antônio. As entrevistas trouxeram a simplicidade e a força das teias das relações 

forjadas pela história. 
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1. INTRODUÇÃO

Neste artigo será apresentado o projeto de intervenção que teve como proposta 

a realização de uma atividade pedagógica com o objetivo de produzir uma atividade 

lúdica como auxílio para alfabetização por meio de jogos pedagógicos eletrônicos. 

 A ação foi colocada em prática em uma Escola Municipal de Educação Infantil, 

na cidade de Alegria no estado do Rio Grande do Sul, com uma turma com idades 

de 04 (quatro) anos, do turno matutino, perfazendo um total de 19 (dezenove) alunos 

pesquisados. Foram realizadas atividades que visavam auxiliar a alfabetização at-

ravés de jogos educativo, em especial o jogo chamado “Ariê” praticados no labo-

ratório de informática.  

Como a proposta pedagógica da educação infantil não é a alfabetização em si, 

mas preparar a criança para ser alfabetizada no tempo certo, evitando que as fases 

do desenvolvimento infantil sejam omitidas em detrimento de um resultado mais rápi-

do em algum momento do desenvolvimento e, por saber que, o aprendizado se dá 

na ação do brincar que o jogo eletrônico foi proposto como atividade de intervenção 

para colaborar com a futura alfabetização dos sujeitos envolvidos.  

 Desta forma, este exercício recebe o nome de prontidão adequada à alfabet-

ização vale buscar o entendimento do que é prontidão para a alfabetização, Emília 

Ferreiro (1988) destaca que não é preciso que a criança passe por tais procedimen-

tos de mera repetição e coordenação motora de segurar o lápis, mas, a educação 

infantil utilizando-se do termo da “prontidão” busca familiarizar a criança com o mun-

do letrado, dando a todas as crianças, as que não tendo um meio social letrado, al-

fabetizado e culturalmente ativo, a mesma base dos que possuem todos os estímulos 

pertinentes a alfabetização em seus lares.        

Todavia, a educação infantil busca fazer isso a partir de seu instinto infantil de 

brincar, brincando a criança aprende, internaliza, constrói e desconstrói e assim a 

alfabetização (leitura /escrita) se dá de forma espontânea por isso o professor ao 

preparar a aula na educação infantil deve também considerar que “a estimulação, a 

variedade, o interesse, a concentração e a motivação são igualmente proporcionados 

pela situação lúdica...” (MOYLES, 2002, p.21).  E neste brincar, os jogos eletrônicos 
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pedagógicos tem muitas possibilidades de fornecer aprendizados que estimulem o 

que, conforme Russo (2015) são habilidades básicas para a alfabetização, que a cri-

ança tenha ritmo, percepção, lateralidade, memória cinestésica, habilidades visuais 

e auditivas, coordenação motora, orientação espacial e esquema corporal.        

Desta forma, realizar o processo pedagógico de prontidão para a alfabetização 

com as crianças da educação infantil de quatro anos através de jogos eletrônicos se-

ria unir a necessidade da educação formal com a necessidade biológica da criança, 

unindo forças para atingir o objetivo da educação que é o letramento e a alfabet-

ização sem com isso sobrepor etapas ou privar a criança de sua fase infantil de ex-

perimentação ao mesmo tempo em que se apresenta saberes e conceitos letrados.

2. REVISÃO DA LITERATURA

O jogo possui duas funções na educação: a função lúdica, uma vez que propi-

cia diversão, e a função educativa, pois ensina qualquer coisa que complete o aluno 

em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo (KISHIMOTO, 1998).  

Desta forma, utilizar-se de jogos pedagógicos, eletrônicos ou não é uma ferramenta 

de construção do saber da criança a ser explorada de forma a tornar a alfabetização 

e o letramento algo espontâneo.

Introduzir jogos eletrônicos na educação infantil é também entender que “na es-

cola, o computador deve ser usado não como um substituto do professor, mas como 

um recurso auxiliar de que ele dispõe para facilitar o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico interdisciplinar” (HAIDT, 2003, p. 280). Sendo utilizado com parcimônia, 

inteligência e planejamento das aulas, com objetivos claros e percepção da evolução 

do aluno na atividade proposta. 

O uso crescente das tecnologias digitais e das redes de comunicação 
interativa, acompanha e amplifica uma profunda mutação na relação 
com o saber, [...]. Ao prolongar determinadas capacidades congnitivas 
humanas (memória, imaginação, percepção), as tecnologias intelectu-
ais com suporte digital redefinem seu alcance, seu significado, e algu-
mas vezes ate mesmo sua natureza. As novas possibilidades de criação 
coletiva distribuida aprendizagem cooperativa e colaboração em rede 
oferecidas pelo ciberespaço colocam novamente em questão o funcio-
namento da instituições e os modos habituais de divisão do trabalho, 
tanto nas empresas como nas escolas. ( LÉVI, 1999 . p. 172)
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Mesmo Lévi (1999) tratando em seu texto propriamente da educação a distân-

cia, pode-se acertadamente utilizar suas palavras para a educação infantil na media-

ção do jogo eletrônico uma vez que, é exatamente esta a proposta da utilização do 

suporte tecnológico para o processo de alfabetização, rever as relações do saber, 

prolongar as capacidades cognitivas, a criação coletiva, interativa, cooperativa e co-

laborativa, e assim colocar em questão a forma como se trabalha nas escolas e fora 

dela.

Para que se tenham atividades que venham ao encontro do objetivo escolar 

da educação infantil, que é a prontidão para a alfabetização é necessário que o 

professor se aproxime e conheça o mundo dos jogos eletrônicos, pois, ele faz parte 

do cotidiano de muitos alunos, adolescentes e jovens. 

Mas, dentre tantos meios, métodos e materiais, por que utilizar os jogos ele-

trônicos? Uma possível resposta por ser dada por Gros (1998), quando afirma que a 

utilização de videogames permite ao aluno o desenvolvimento das capacidades de 

retenção da informação, estimulando a criatividade, exigindo dele o planejamento de 

situações, a formulação de hipóteses e a experimentação, e obriga à tomada de de-

cisões e à conseqüente confirmação ou invalidação das hipóteses que o aluno coloca 

à medida que o jogo se desenrola.        

 Santos (2011, p. 77) também corrobora ao dizer que essas tecnologias “am-

pliam e potencializam a nossa capacidade de memória, armazenamento, proces-

samento de informações e conhecimentos, e, sobretudo, de comunicação”. E este 

processo todo, estimula seu cérebro a aprender sempre estratégias novas a partir do 

que deu certo e do que deu errado, construindo bases sobre os saberes abordados 

no jogo sejam eles no que diz respeito ao saber em si ou na necessidade mecânica/

física de organizar este saber.        

Então, cabe ao professor, pensar em uma aula que atenda as demandas atuais 

da educação e “proporcionar para o aprendiz um ambiente em que os usuários quei-

ram estar, queiram explorar e fiquem entretidos em tal intensidade que aprendem 

sem sentir que estão aprendendo” (SANTAELLA, 2012, p.170). Cabe ao professor 

ser o guia desta criança em um tempo de total alteração tanto do papel da criança 

quanto da própria educação perante uma sociedade que está em constante movi-

mento. 
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3. METODOLOGIA

Nesta intervenção foram utilizados os métodos da pesquisa de campo, do tipo 

exploratória com cunho quali-quantitativo. Inicialmente foi investigado o perfil dos 

alunos, com relação às tecnologias de que dispõem, para buscar jogos que não 

ficassem aquém ou além de suas capacidades, mas sim proporcionando desafios 

atingíveis e instigantes. Posteriormente, foram utilizados computadores do laboratório 

de informática, de uma escola municipal, os jogos foram selecionados considerando 

que a faixa etária, as habilidades que podem desenvolver no aluno, como motrici-

dade fina, atenção, oralidade e contato com a palavra escrita.  Os jogos utilizados 

foram: Ariê: brincando com Ariê 1, brincando com Ariê 2,  brincando com Ariê 3 :Ilha 

da aventura e Arie 7 erros.

Foi realizada uma aferição dos conhecimentos antes das atividades e posterior 

a interação com os jogos, para que seu progresso possa ser minimamente mensura-

do. A atividade escolhida para a mensuração do progresso é um desenho impresso 

do próprio jogo, (figura 1), onde foi orientado oralmente pelo professor da sala, que 

deveria ser posto o nome do aluno: com o objetivo de avaliar o grau da escrita; que 

o desenho fosse pintado: para avaliar a motricidade; e que se fizesse a contagem e 

grafia do número de nuvens do desenho: para avaliar a inteligência matemática.

Figura 1: desenho de avaliação.

Fonte: http://www.brincandocomarie.com.br/sou-mais-arie/ (2017)

http://www.brincandocomarie.com.br/sou-mais-arie/
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 O mesmo desenho e orientações (figura 1),  foram utilizados para verificar o 

progresso, após as atividades de jogos. Foram realizadas um total de quatro aulas, 

com duração de 45 minutos cada, em dias alternados com os jogos Brincando com 

Ariê. A utilização da atividade de mensuração se fez necessária por este projeto ter 

também a proposta de analisar o desenvolvimento tanto qualitativo quanto quantitati-

vo, para que se tenha por meio da prática a compreensão da função do jogo eletrôni-

co na atuação pedagógica partindo também dos resultados obtidos.

 A avaliação qualitativa do progresso dos alunos a partir da utilização do jogo 

pedagógico se deu a partir da análise do professor da turma, considerando: a partic-

ipação dos alunos, a receptividade da proposta e o progresso nas fases dos jogos 

observado pelo professor.

4. O JOGO

4.1. O JOGO BRINCANDO COM ARIÊ

O jogo escolhido para pesquisa “Brincando com Ariê” foi idealizado e construí-

do pela empresa Krafthaus ( 2017), fundada em 1999 que desenvolve projetos nas 

áreas de programação visual em mídia digital e impressa, tem como objetivo comuni-

car e influenciar através de imagens, diagramação, interfaces, animações e qualquer 

outro meio gráfico para alcançar os sentidos das pessoas.

De acordo com os idealizadores Ariê é um jogo educativo onde as brincadeiras 

e “os jogos foram feitos para auxiliar na alfabetização de forma divertida. Eles têm 

níveis de dificuldade conforme a brincadeira avança” (krafthaus, 2010). 

O Ariê é o protagonista de uma série de jogos educativos para auxílio na 
alfabetização.Jogos são muito atraentes para as crianças, mas acredi-
tamos que eles não devem servir somente como distração e passatem-
po. Achamos que juntar essa empolgação e atenção dispensada nos 
jogos de forma a estimular o aprendizado infantil é uma ótima atitude a 
ser explorada. Nossa proposta é fazer um grupo de jogos voltados para 
uso doméstico ou em escolas. São atividades interessantes, desen-
volvidas buscando sempre a melhor qualidade de design e usabilidade. 
( KRAFTHAUS,2017)

 O jogo é disponibilizado gratuitamente no site da empresa Krafthaus ( http://

www.krafthaus.com.br/v3/index.htm) ou do próprio site do jogo (http://www.brincan-

http://www.krafthaus.com.br/v3/index.htm
http://www.krafthaus.com.br/v3/index.htm
http://www.brincandocomarie.com.br/jogos/
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docomarie.com.br/jogos/) . São disponibilizados 17 jogos, dispostos em links de: to-

dos (17 jogos), Brincando com Ariê (3 jogos), português (11 jogos), matemática (6 

jogos) e idiomas (1 jogo em inglês e 1 jogo em francês). Foi escolhido o jogo Brincan-

do com Ariê porque dentro da sua divisão ele possui três jogos distintos: Ariê 1, 2 e 

3,  com quatro fases de desenvolvimento e dificuldades e aborda tanto a motricidade 

fina, a língua portuguesa e a matemática.

Tem na figura do Leãozinho Ariê (figura 2) o personagem principal. O mesmo 

tem uma aparência infantilizada, acolhedora e simples, com desenho de traços fortes 

e definidos, com cores básicas e a voz não tem definição de gênero, tem a pronúncia 

das palavras claras e bem articuladas. No jogo é o personagem que orienta cada 

fase e o cumprimento ou não de cada tarefa, instiga a participação e progressão para 

a próxima fase e distribui as premiações. 

Figura 2: Leãozinho Ariê.

Fonte:http://www.brincandocomarie.com.br/contato/ . (2020)

Estes jogos têm uma interface colorida e atraente para crianças. Trabalhando 

o alfabeto, números e quantidades em várias brincadeiras infantis tradicionais, como 

as bolhas de sabão, por exemplo. As dificuldades das atividades, ou dos desafios vão 

aumentando quando se atinge cada uma das fases, podendo ser repetidas até que a 

criança atinja o objetivo da fase.

Também dispõem de atividades com o intuito único de promover a melhora da 

motricidade fina, coordenação motora e lateralidade. Os jogos têm ao mesmo tempo 

ordens escritas e em áudio, o que vai proporcionando uma assimilação e relacio-

http://www.brincandocomarie.com.br/jogos/
http://www.brincandocomarie.com.br/contato/
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namento entre som e símbolo, construindo a base para o letramento alfabético e 

numérico.

O primeiro jogo é o Ariê 1,  o leãozinho Ariê em sua caverna, apresenta as qua-

tro fases do jogo para a escolha da criança. Apesar das fases serem com dificuldade 

progressiva, o jogo permite a escolha aleatória de cada uma delas, da mesma forma 

que, permite o retorno a fase anterior, com diferentes objetos e forma de disposição,  

em que a criança não teve um desempenho muito bom, a seu próprio entender ou do 

professor que acompanha a atividade. 

 No segundo jogo, Brincando com Ariê 2, as dificuldades vão aumentando, mas 

mesmo assim a aprendizagem para crianças não alfabetizadas é possível, pois o 

jogo exalta o acerto e desconsidera graficamente o erro. Há atividades de associação 

e ordenação de letras e palavras (grafadas e oralizada) com objetos e associação 

da quantidade de objetos com a grafia dos números. No mesmo estilo do jogo Ariê 1 

possibilita a livre escolha das fases 

A fase do jogo Brincando com Ariê 3 :Ilha da aventura, pode ser explorada 

pelas crianças que passando pelas outras fases: Ariê 1 e 2, apresentam disposição 

para continuar jogando em fases mais complexas. Este jogo apresenta fase com ativ-

idades mais difíceis, palavras com maior número de letras, associações diferentes 

das apresentadas nas outras etapas, caça-palavras que requerem maior entendi-

mento e compreensão. Por isso, somente os alunos que progredirem nas demais 

etapas a ponto de acompanhar a complexidade deste jogo Ariê 3, foram capazes de 

jogá-lo.

Antes de iniciar os jogos do Brincando com Ariê 1, 2 e 3 foi utilizado o Arie 7 

erros, como atividade de concentração e preparação para os outros jogos, pois en-

quanto o professor foi orientando a turma e acontecia a ativação dos computadores, 

os alunos que estão no ambiente do jogo puderam fazer esta atividade e não ficaram 

ociosos. 

Todas as atividades do jogo e as fases são adequadas à idade das crianças, 

tem cunho educativo, trabalham a motricidade, a criatividade, memória, proporciona 

contato com a grafia de letras e números, bem como com sua significação fonológi-

cas e de quantidade. Por isso, plenamente adequados à proposta e objetivos da 

atividade.
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4.2. HORA DO JOGO - ANÁLISE DA ATIVIDADE

Antes do momento do jogo propriamente dito, foi encaminha aos pais um ques-

tionário sobre disponibilidade de tecnologias em suas residências, dos dezenove 

alunos da turma responderam, através de seus pais ou responsáveis ao questiona-

mento de perfil sobre o acesso às tecnologias digitais de informação. 

Gráfico 1 : Acesso às Tecnologias Digitais de Informação

Fonte: dados da pesquisa, 2020.

Em análise aos dados levantados no questionário pode-se verificar que todos 

os alunos possuem televisão e o radio ainda sendo uma tecnologia de informação 

bastante utilizado, metade dos alunos que responderam, ou seja sete alunos, pos-

suem computador e internet, e 13 possuem telefones celulares .

Quando foi proposto aos alunos de 4 anos da Educação Infantil uma aula difer-

ente com jogos usando as tecnologias, neste caso o computador e os jogos Ariê, era 

contagioso ver em seus olhares o brilho e a oportunidade de experimentarem uma 

aula diferente nunca antes proposta a eles..

Começando pela distribuição dos desenhos até a chegada ao laboratório foi 

gratificante ver a curiosidade do novo e a vontade em aprender. Durante a pintura da 

figura eles teriam que escrever os números 1 e 2 dentro das nuvens, um número em 

cada uma delas, além de pintar a mesma respeitando os limites com as cores que 
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acharem melhor, bem como, escrever seus nomes da forma que sabem, para poste-

riormente ir ao laboratório de informática. 

A maioria respeitou os limites da figura, utilizando mais de uma cor para efetuar 

a pintura, a questão de respeitar limites é considerada uma elevação da qualidade 

da motricidade fina, útil para a prática da escrita. Chegando na escrita dos números 

o que percebeu-se é que conhecem os mesmos, mas não conseguem reproduzir na 

forma da escrita, tendo aí, mais uma área a ser trabalhada no decorrer das aulas. 

Com relação aos nomes poucos souberam escrever de forma correta e com-

pleta seus nomes, conhecem as letras, mas não a grafia correta utilizando grafias 

espelhadas, silábicas e alfabéticas. Nesta fase, no entanto, as crianças aprendem de 

forma lúdica números e letras, não necessitando pular de fase, já que o objetivo da 

educação infantil é prepará-los para a entrada das séries iniciais.

Depois deste trabalho inicial os alunos foram encaminhados ao laboratório de 

informática. A turma foi dividia em dois grupos, considerando o número de equipa-

mentos disponíveis. Um grupo ficaria na sala de informática com o professor da tur-

ma, enquanto o outro com a monitora do laboratório na sala de leitura ouvindo his-

torinhas infantis. No laboratório foi explicado a elas a forma de pegar o mouse e onde 

clicar para que os jogos descem seguimento.

A primeira vista, percebeu-se que apesar de que sete alunos (gráfico 1) declar-

aram ter computador e internet, os mesmo não tinham contato com este equipamen-

to, pois, o manuseio foi muito precário e tímido a primeira vista, sendo construindo a 

familiaridade com o decorrer da atividade.

Com as explicações prontas, abriu-se o jogo Ariê 1 onde antes de começarem 

a jogar teriam que escrever seus nomes usando o teclado. Todos conseguiram faz-

er esta atividade, uns com mais facilidades outros com demonstrações de medo de 

estragar o computador. Feito isso foi sugerido para clicarem no jogo da memória, 

onde deveriam descobrir onde estavam as figuras iguais. Tamanho era o interesse 

que todos vibravam quando encontravam as figuras iguais, se tornando assim um 

desafio ainda mais interessante aos demais que ali estavam. Após concluírem essa 

fase poderiam mudar de jogo dentro do Ariê 1, que era pintura do Ariê, utilizando as 

cores ali apresentadas. 
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Quando todos da primeira turma passaram por esse processo, foi a vez de tro-

car de grupo, utilizando a mesma forma de explicação para que dessem continuidade 

aos jogos. Depois que todos passaram por esse processo de forma individual, foi a 

vez de chamar todos de uma vez só e em grupos trabalharem e jogarem respeitando 

a vez de cada um. Observou-se que durante a atividade de pintura faziam compara-

ções com seus desenhos pintados anteriormente em sala de aula. Além disso, notou-

se que todos conhecem as letras do alfabeto, necessitando o estímulo da escrita.

Com o encerramento das atividades do dia, queriam saber quando retornariam 

ao laboratório para uma próxima aula. Percebeu-se como é necessário implantar o 

uso das tecnologias não importando a escolaridade. Visto que, as aulas feitas no 

laboratório foram produtivas e desafiadoras proporcionando a todos os envolvidos o 

despertar pela curiosidade, facilitando assim a forma de ensinar e deixando o profes-

sor com mais técnicas e formas de se trabalhar.

No segundo momento da atividade utilizando jogo eletrônico, os alunos apre-

sentaram uma familiaridade maior com os equipamentos, mais desenvoltura com 

o próprio jogo e foram mais rapidamente ultrapassaram as fases do jogo. Estavam 

menos ansiosos por não ser mais uma novidade tão grande, mas felizes com a ativ-

idade. Jogaram e conversaram sobre o jogo entre si, compartilharam informações 

com os colegas, colaboraram com os que não estavam progredindo e não perce-

beram o tempo passar. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pôde-se constatar com esta atividade o quão divertido pode ser aprender. A 

criança realmente aprende brincando, podendo inclusive, ser alfabetizada com aux-

ílio da tecnologia. As atividades desenvolvidas no jogo melhoram a motricidade fina, 

estimulando a busca de novos resultados, aguça a curiosidade e ensina que atitudes 

têm resultados positivos ou negativos. 

Além de resultados práticos diretos com a alfabetização, letramento e a apren-

dizagem, ainda há aprendizagens sociais e de interação, como: aprender a ganhar 

e perder, aprender a sua vez de jogar, aprender a dividir, aprender a ajudar o colega 

com sua dificuldade e tantas outras interações que foram perceptíveis na atividade 

da utilização do jogo mediado por computador.  Sabe-se que estas aprendizagens 
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também são possíveis com qualquer tipo de jogo, e no jogo eletrônico isso não seria 

diferente, cada jogo tem seus estímulos e aprendizagens sendo necessário o con-

hecimento prévio para sua utilização como metodologia de ensino para que tenha o 

resultado pedagógico esperado.  

Constatou-se também a necessidade de o professor preparar a aula, escolher 

o jogo, jogá-lo para conhecer seus processos, preparar o laboratório de informática, 

verificando a disponibilidade de internet, de sistema de áudio, compatibilidade do 

processador com o jogo, fazer o download do jogo para o computador para melhorar 

o desempenho da atividade. Uma atividade bem planejada torna possível que mes-

mo uma turma heterogênea atinja objetivos similares e evolutivos, preparando o ed-

ucando para a alfabetização e o letramento, estimulando de forma lúdica, tranquila e 

natural a construção do seu processo pessoal de aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO

O uso das tecnologias vem influenciando diretamente as mudanças que ocor-

rem na vida das pessoas, na forma de agir, ser, estar, em praticamente todos os 

aspectos da vida humana. Neste sentido, Gabriel (2013) menciona que as tecnolo-

gias proporcionam transformações humanas de forma intensa e acelerada, diferen-

temente de épocas passadas.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) são importantes fatores 

do desenvolvimento da sociedade mundial, resultando em mudanças nas con-

cepções de espaço e tempo (KOHN et al., 2007). Neste sentido, Kenski (2013) relata 

que as concepções sociais de tempo e espaço são produções humanas que buscam 

responder às necessidades das civilizações de cada época, estabelecendo à vida 

determinadas ações a partir dos valores e percepções vividas e sentidas em cada 

momento. 

A todo o momento aparecem novas e mais complexas formas tecnológicas, 

sendo de fundamental importância o acompanhamento constante e também a atual-

ização nessa evolução. O ensino mediado pelas TICs pode promover mudanças nos 

papéis de todos os envolvidos no processo educacional, promovendo mudanças de 

representações e formando pessoas, não apenas para os saberes escolares, mas 

na formação de cidadãos mais críticos no processo de formação de uma sociedade 

mais igualitária (COUTINHO; LISBÔA, 2011).

Neste contexto, com o intuito possibilitar às escolas públicas acompanhar o 

desenvolvimento tecnológico, o governo federal iniciou em 1997 o Programa Nacio-

nal de Tecnologia Educacional - PROINFO, que dentre os objetivos estava a monta-

gem, nas escolas estaduais e municipais de Laboratórios de Informática Educativa – 

LIEs (MEC, 2013). No projeto inicial, os Laboratórios contavam, em 2009/2010, com 

18 computadores, impressoras e ar-condicionado (BRASIL, 2013). 

Com a institucionalização dos LIEs e do Programa Integrado, principalmente 

na zona rural, criaram-se possibilidades de aprimorar e contribuir para o desenvolvi-

mento de práticas pedagógicas nestes laboratórios de informática (BRASIL, 2013). E 

a recepção da inclusão digital pelos profissionais da educação foi evidenciada como 

positiva, tendo em vista que as tecnologias estão a serviço do processo educacional, 
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sendo parte do contexto na construção do conhecimento, fazendo com que haja a 

mediação entre indivíduo e conhecimento, através de um instrumento tecnológico 

(BRASIL, 2013).

Frente ao exposto, compreendeu-se a relevância de se desenvolver uma 

pesquisa bibliográfica, no âmbito do Grupo de Pesquisa Girassol, na perspectiva de 

apresentar uma breve contextualização teórica acerca da utilização dos Laboratórios 

de Informática Educativa – LIEs e das TICs nas escolas do campo.  

Para tanto, foram selecionados materiais bibliográficos de autores referência 

na temática estudada e que após leitura e síntese constituíram as seguintes catego-

rias de análise: a primeira diz respeito ao Histórico da Educação do Campo, na qual 

abordou-se conceitos de Educação do Campo e marcos importantes dos movimen-

tos sociais; a segunda sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação na Edu-

cação, na qual elencou-se a sua importância no processo de ensino e aprendizagem; 

a terceira referente aos Laboratórios de Informática Educativa, na qual apresentou-se 

os programas governamentais; a quarta sobre as Políticas Públicas para a Inclusão 

Digital, principalmente nas escolas públicas; e pôr fim a última categoria sobre a Tec-

nologia, Educação e Sujeitos do Campo, trazendo as mudanças que podem ocorrer 

no campo com essa tecnologia. 

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Histórico da Educação do Campo

A educação rural foi contemplada, pela primeira vez, na constituição em 1934, 

no artigo 121, parágrafo 4º:

O trabalho agrícola será objeto de regulamentação especial em que se aten-
derá, quanto possível, ao disposto nesse artigo. Procurar-se-á fixar o homem 
ao campo, cuidar de sua educação rural, e assegurar ao trabalhador nacional 
a preferência na colonização e aproveitamento das terras públicas (BRASIL, 
1934).

Já em 1945, após a 2ª Guerra Mundial, o governo federal cria a “Comissão Bra-

sileira de Educação das Populações Rurais - CBAR com objetivos de:
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Implantar projetos educacionais na zona rural e o desenvolvimento das co-
munidades campestres, mediante a criação de Centros de treinamento (para 
professores especializados que repassariam as informações técnicas aos ru-
rícolas), a realização de Semanas Ruralistas (debates, seminários, encon-
tros, dia de campo, etc.) e também a criação e implantação dos chamados 
Clubes Agrícolas e dos Conselhos Comunitários Rurais (LEITE, 2002, p. 32).

A constituição de 1988 dá condições de os sujeitos participarem da elaboração 

das políticas públicas, inclusive na educação:

Art. 205. A educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, de 1996, config-

urou-se em mais um passo para a implementação de uma política de educação se-

gundo as especificidades do campo. Um dos seus artigos contempla a educação dos 

povos residentes em áreas rurais, salientando a adaptação dos “conteúdos curricu-

lares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos educandos 

da zona rural”, bem como a “organização escolar própria, incluindo adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas” e a “ade-

quação à natureza do trabalho na zona rural” (BRASIL, 1996). 

O artigo 26 da LDB admite que, além da base nacional comum, os currículos 

escolares serão compostos “por uma parte diversificada, exigida pelas caraterísticas 

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos” (BRASIL 

1996). No âmbito da análise legal, na legislação consta que: 

reconhece a diversidade sociocultural e o direito à igualdade e à diferença, 
possibilitando a definição de diretrizes operacionais para a educação rural 
sem, no entanto, recorrer a uma lógica exclusiva e de ruptura com um projeto 
global de educação para o país (KOLLING et al, 2002, p. 50). 

Em 1998, as populações e os movimentos sociais do campo tiveram um im-

portante conquista no plano da educação: o lançamento do Programa Nacional de 

Educação na Reforma Agrária (PRONERA) pelo Ministério Extraordinário de Política 

Fundiária (BRASIL, 2004).
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O PRONERA foi resultado da articulação entre universidades e os movimentos 

sociais do campo, que consideravam dramáticas as altas taxas de analfabetismo 

entre jovens e adultos e a diminuta oferta educacional nas áreas rurais e, portanto, 

havia necessidade de combatê-las – o que já era feito, mas de modo informal – de 

forma mais imperativa (BRASIL, 2004). Em 2001, o Programa foi incorporado ao In-

stituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) (BRASIL, 2004).

Outro avanço dos movimentos sociais do campo foi a publicação, em 2002, 

da resolução que instituiu as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

escolas do campo. Fazem parte dessas diretrizes operacionais, entre outros pontos: 

a “universalização do acesso da população do campo à Educação Básica e à Ed-

ucação Profissional de Nível Técnico” (art. 3º); a contemplação da “diversidade do 

campo em todos os seus aspetos: sociais, culturais, políticos, econômicos, de gêne-

ro, geração e etnia” nas “propostas pedagógicas das escolas do campo” (art. 5º); o 

provimento de “Educação Infantil e Ensino Fundamental nas comunidades rurais, 

inclusive para aqueles que não o concluíram na idade prevista” (art. 6º); a regulamen-

tação sobre “as estratégias específicas de atendimento escolar do campo e a flexibi-

lização da organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos espaços 

pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios de igualdade” (art. 7º); a in-

clusão das “demandas provenientes dos movimentos sociais [que] poderão subsidiar 

os componentes estruturantes das políticas educacionais” (art. 9º); e a garantia de 

“gestão democrática” escolar que inclua “a comunidade local, os movimentos sociais, 

os órgãos normativos do sistema de ensino e os demais setores da sociedade” (art. 

10) (BRASIL, 2002).

É conveniente destacar uma posterior resolução, está de 2008, que estabeleceu 

diretrizes complementares para a elaboração de políticas públicas para a educação 

básica do campo. Essa resolução salientou a importância da proximidade das escolas 

à residência dos educandos e educandas, de forma a evitar que as longas distâncias 

e a consequente dificuldade de acesso à escola continuem a influenciar o abandono 

escolar (BRASIL, 2008).

Conforme Caldart (2010), há um conjunto de “premissas básicas” que estão 

na base da educação do campo: a primeira premissa seria a de que a educação do 
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campo nasceu da necessidade das populações pobres das áreas rurais, carentes de 

trabalho, de terra e de escola, ascenderem a uma vida mais digna. 

A partir dessa realidade, a organização dos sujeitos do campo se deu em torno 

de movimentos sociais com o objetivo de levarem adiante lutas por terra e trabalho 

e pelo direito à educação. Dessa forma, enfatiza-se que no cerne da educação do 

campo está a “pedagogia do movimento” que “tem como origem e referência o Mov-

imento Social dentro ou desde um projeto de transformação da sociedade e do ser 

humano” (CALDART, 2010). 

Já a segunda premissa da educação do campo estabelecida por Caldart (2010), 

corresponde a necessidade de transformar a “forma escolar nas práticas e nas re-

flexões pedagógicas”. Sob essa ótica, o objetivo da educação do campo é tornar a 

escola relevante para as populações rurais, superando o projeto social capitalista, 

vinculando-a aos seus interesses e perspectivas e promovendo a sua emancipação 

(CALDART, 2010). 

E isso só será possível se houver a reorganização dos conteúdos programáti-

cos, de modo a torná-los mais pertinentes aos sujeitos do campo, sendo necessária 

uma inter-relação entre a escola e a comunidade, com a formação e participação de 

educadores/educadoras, educandos/educandas e pais/mães. Por isso, é pertinente 

relembrar Paulo Freire, quando nos diz que: 

defender a presença participante de alunos, de pais de alunos, de mães de 
alunos, de vigias, de cozinheiras, de zeladores nos estudos de que resulte a 
programação dos conteúdos das escolas (...) não significa negar a indispen-
sável atuação dos especialistas. Significa apenas não deixá-los como “pro-
prietários” exclusivos de um componente fundamental da prática educativa. 
Significa democratizar o  poder da escolha sobre a maneira mais democráti-
ca de tratá-los, de propô-los à apreensão dos educandos, em lugar da pura 
transferência deles do educador para os educandos. (...) Não é possível de-
mocratizar a escolha dos conteúdos sem democratizar o ensino (FREIRE, 
1997, p. 110).

Ainda nesta segunda premissa, de acordo com Caldart (2010), está implícita 

outra premissa que é “a convicção de que as tendências de transformação são as 

tendências de futuro e de que os esforços coletivos de construção da sociedade dos 

trabalhadores (via socialismo) é a perspectiva de futuro”. Ou seja, para a consoli-
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dação das mudanças sociais que os sujeitos do campo anseiam, é fundamental que 

a escola assuma outra postura, distinta da postura capitalista, a qual deve incluir a 

superação das relações sociais impostas pela dicotomia campo-cidade (CALDART, 

2010).

Ainda, Caldart (2010) coloca na terceira e última premissa que é indispensável 

pensar a educação do campo a partir das práticas já existentes que procuram 

preencher o vazio deixado pelo Estado no cenário da educação das populações ru-

rais. As experiências já vivenciadas no meio rural não poderiam ser desconsideradas 

pelos movimentos da educação do campo, uma vez que elas são o princípio da 

contestação à política educacional vigente e a semente de uma proposta de edu-

cação diferenciada para a realidade do campo. Conforme o autor já mencionado, a 

experiência no campo se refere essencialmente “aos processos produtivos e de tra-

balho no campo (centrados ou de alguma maneira vinculados à agricultura), das lutas 

sociais e da cultura produzida desde estes processos de reprodução da vida, de luta 

pela vida” (CALDART, 2010).

A educação do campo propõe-se aos seus indivíduos a possibilidade de uma 

educação diferenciada, permitindo-lhes a sensação de representatividade e que o 

conhecimento construído seja útil para a sua formação humana e política, ou seja, 

descobrindo-se e conquistando-se como sujeito da sua própria destinação histórica 

(FREIRE, 1997).

2.2 Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação

É incontestável que no mundo em que vivemos, a tecnologia está cada vez 

mais presente, tanto na área do trabalho, onde as máquinas estão substituindo 

trabalhadores ou exigindo que estes se especializem para continuar trabalhando, 

quanto na área social e mesmo de lazer, onde grande parte das pessoas busca 

contatar com outras, através das tecnologias (CASTELLS, 2000). 

Há muito tempo, os investimentos e as inovações tecnológicas são resultados 

da necessidade constante do ser humano em potencializar as suas capacidades e 

melhorar a sua condição de vida, proporcionando mais conforto, mais recursos, eficá-

cia, eficiência, otimização do tempo, desenvolvimento, etc (CASTELLS, 2000). Con-

forme Castells (2000), as TICs são o principal motor da sociedade contemporânea, 
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denominada “sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento” e “sociedade 

em rede”. 

É consenso que o computador e a Internet transformaram a geografia 

mundial, ao aproximar territórios e pessoas, quebrando barreiras: “as barreiras ao 

conhecimento”, “da participação” e “da oportunidade econômica” (ONU, 2001). São 

responsáveis também por alterar a cultura popular, ao modificar o relacionamento 

entre mercados, indústrias e consumidores, e entre governos e cidadãos. Inverte-

se o papel de passivos e com pouca voz, consumidores e cidadãos deixaram de 

ser os últimos na hierarquia de decisão para passarem a fazer parte do processo 

de construção (ONU, 2001). Contudo, este poder de participação e envolvimento, 

definitivamente essencial na sociedade democrática, exige dos indivíduos não só 

competências e conhecimentos sobre as TIC e suas potencialidades, como também 

consciencialização sobre aquilo que Paulo Freire chama de capacidade da ação 

humana (FREIRE; MACEDO, 1990).

Desta forma, faz-se necessário que a escola prepare os seus educandos para 

utilizar as TICs e poder tirar o máximo proveito das suas potencialidades. Porém, se 

num primeiro momento, a introdução de uma educação midiática parece resolver o 

problema, uma análise mais aprofundada sobre o tema levanta questões pertinentes 

sobre o ambiente escolar, os currículos, a formação dos educadores, a relação edu-

cador/educando.

Para que as TICs possam trazer alterações no processo educativo, no en-
tanto, elas precisam ser compreendidas e incorporadas pedagogicamente. 
É preciso respeitar as especificidades do ensino e da própria tecnologia para 
poder garantir que o seu uso, realmente, faça a diferença. Não basta usar a 
televisão ou o computador, é preciso saber a forma de usar pedagogicamente 
correta a tecnologia escolhida (KENSKI, 2007, p. 46).
 

Neste contexto, é importante que o espaço escolar se aproprie dos mais varia-

dos meios de comunicação para buscar a construção do conhecimento que venha a 

somar para a vida do educando em todos os aspectos. Diante disso:
 
[...] os diferenciados meios comunicacionais possibilitam que a aprendiza-
gem ocorra em múltiplos espaços, seja nos limites físicos das salas de aula 
e dos espaços escolares formais, seja nos espaços virtuais de aprendizagem 
(KENSKI, 2008, p. 652).
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Para que haja essa apropriação, é necessário principalmente que a escola es-

teja preparada com uma estrutura para essas mudanças, educadores com formação 

continuada para trabalhar as TICs é fundamental, porém se não houver uma internet 

de qualidade, um laboratório de informática que atenda às necessidades básicas dos 

educandos, essa apropriação não será possível. 

Na busca de sanar essas necessidades, uma parceria entre governos Feder-

ais, Estaduais e Municipais, cria em 1997 o Programa Nacional de Informática na Ed-

ucação – PROINFO, que busca equipar as escolas com Laboratório de informática.

2.3 Laboratórios de Informática Educativa (LIES)

Com a intenção de aprimorar e significar a aprendizagem dos educandos, ini-

cia-se a partir de 09 de abril de 1997 o Programa Nacional de Informática na Edu-

cação – PROINFO – criado pela Portaria nº 522 com o objetivo de propiciar à in-

trodução das Tecnologias de Informação e Comunicação na Escola Pública como 

ferramenta de apoio ao processo de ensino Aprendizagem (SEDUC/RS).

A proposta inicial do PROINFO era capacitar 25 mil professores e atender a 

6,5 milhões de estudantes do ensino fundamental e médio, das redes estaduais e 

municipais, por meio da aquisição de 100 mil computadores instalados e interligados 

à Internet (SCHNELL, 2009). Um dos objetivos do programa era a formação contin-

uada de professores. Nesse sentido, foram criados os Núcleos de Tecnologia Edu-

cacional (NTE), constituídos por várias equipes de educadores e por especialistas 

em informática e telecomunicações, estruturados para a formação em tecnologias da 

informação e comunicação (BRASIL, 2007).

A partir de 2007, buscando acelerar o processo da inclusão digital, a Presidência 

da República, por meio do Decreto n° 6.300, de 12 de dezembro de 2007, elaborou 

novas diretrizes para o PROINFO (BRASIL, 2007), com os seguintes objetivos: pro-

mover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação nas escolas 

de educação básica das redes públicas de ensino urbanas e rurais; fomentar a mel-

horia do processo de ensino e aprendizagem com o uso das tecnologias de infor-

mação e comunicação; promover a capacitação dos agentes educacionais envolvi-

dos nas ações do Programa; contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação 

do acesso a computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 
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tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às 

escolas; contribuir para a preparação dos jovens e adultos para o mercado de tra-

balho por meio do uso das tecnologias de informação e comunicação e  fomentar a 

produção nacional de conteúdos digitais educacionais.

Muitas escolas receberam computadores e passaram a ter suas salas de in-

formática, o que pode se configurar como concretização, em parte, de um dos objeti-

vos do atual PROINFO, que é “contribuir com a inclusão digital por meio da ampliação 

do acesso a computadores, da conexão à rede mundial de computadores e de outras 

tecnologias digitais, beneficiando a comunidade escolar e a população próxima às 

escolas” (BRASIL, 2007).

A partir do início da implementação desses laboratórios de informática nas es-

colas, houve a necessidade de inclusão digital tanto dos educadores, como da comu-

nidade geral para manusear esses novos equipamentos nas escolas.  Dessa forma 

intensificaram-se as políticas sociais para ocorrer a inclusão digital dessas pessoas.

2.4 Políticas sociais para inclusão digital

A partir da realidade social e econômica do Brasil, caraterizada por proble-

mas sociais de cunho histórico e sem resolução, a questão da exclusão digital é 

um problema social, sendo assim, deve ser trabalhada a partir de políticas públicas 

(FERREIRA, 2003). Mais do que isso, como afirma Bernardo Sorj, a “luta contra a 

exclusão digital deve ser considerada uma política de Estado, de longo prazo”, e não 

de governo, pois desta forma corre o risco de ser desvalorizada sempre que há mu-

dança de executivo (SORJ, 2003). 

Sendo assim, os governos, muitas vezes, buscam solucionar os problemas das 

desigualdades sociais e tentando solucioná-las com políticas de compensação, bus-

cando reverter situações de pobreza. Conforme Neri (2003), um exemplo de políticas 

compensatórias são as de transferência de renda, como o programa bolsa-família, 

que reduzem “a pobreza de maneira instantânea”, mas, uma vez retiradas, “a situa-

ção dos grupos afetados tenderia a voltar para o status original”; já as políticas estru-

turais, como a reforma agrária, são aquelas em que se propicia “uma capacidade de 

geração permanente de renda”.
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Na esfera da educação, a primeira política criada foi o PROINFO, conforme vis-

to no item 2.3 desta pesquisa. O objetivo do PROINFO é incentivar o uso pedagógico 

das tecnologias de informática no ensino público fundamental e médio, contribuindo, 

simultaneamente, para a preparação dos jovens com relação às TICs para o merca-

do de trabalho. Segundo as normas do Programa, cabe ao Ministério da Educação 

a implantação dos ambientes tecnológicos equipados com todos os recursos neces-

sários para o funcionamento, enquanto os estados, municípios e Distrito Federal que 

aderirem ficam responsáveis pelo provimento do espaço e demais infraestruturas 

necessárias para a instalação dos laboratórios de informática. O decreto de 2007 ins-

titui ainda o PROINFO Integrado, Programa Nacional de Formação Continuada em 

Tecnologia Educacional, que visa a formar os educadores, os gestores e os auxiliares 

educativos das escolas públicas para o uso didático-pedagógico das TICs. Os cursos 

oferecidos atualmente pelo PROINFO Integrado são: Introdução à Educação Digital 

(60h), Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC (60h), Elabo-

ração de Projetos (40h), Rede de Aprendizagem (40h) e Projeto Um Computador por 

aluno (BRASIL, 2012).

Em relação à Internet, inicia-se em 2008 o Programa Banda Larga nas Escolas, 

resultado da parceria entre o Governo Federal e operadoras de telefonia, tendo como 

objetivo levar a conexão à Internet em alta velocidade a todas as escolas públicas 

das áreas urbanas. No caso das escolas rurais, o fornecimento de Internet fica por 

conta do Programa Gesac71 (Programa Governo Eletrônico – Serviço de Atendimento 

ao Cidadão) (BRASIL, 2008).

Instituídos em 2009, os Telecentros.BR são um programa do Governo Federal 

que tem como objetivo criar e desenvolver ações entre os vários órgãos do Estado, 

unidades federativas, municípios e sociedade civil, de maneira a possibilitar a implan-

tação e manutenção de telecentros. O programa também visa a formar monitores 

que auxiliem o público dos telecentros na utilização da tecnologia, desde o manuseio 

do equipamento à pesquisa na Internet (BRASIL, 2009).

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL), lançado em 2010, visava a pro-

mover o acesso à Internet de alta velocidade, através da ampliação da infraestrutura 

e dos serviços de telecomunicações, com melhores preços. 

71  Sítio do Programa Gesac: http://www.gesac.gov.br Acesso: 01/08/2017.

http://www.gesac.gov.br/
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No ano de lançamento do programa, o Brasil contava com 30 milhões de aces-

sos a internet banda larga, já em 2016 esse número atingiu a marca de 218 milhões 

de acessos. Com base nesses dados a expectativa do governo atualizar o programa 

e com isso universalizar o acesso a internet rápida no Brasil, chegando a 95% da 

população e 70% dos municípios. Além disso, a nova fase tem como foco melhorar a 

velocidade com redes de fibras ópticas até 2018 ( BRASIL, 2016).

2.5 Tecnologia, educação e sujeitos do campo

A partir da implementação dos LIEs, através do PROINFO, nas Escolas do 

Campo, foi possível aos educadores construir práticas pedagógicas inovadoras. In-

troduzir as tecnologias nas práticas pedagógicas implica em mudanças e envolvi-

mento, tanto técnicas como na formação dos educadores e demais indivíduos que 

atuam na escola no intuito de prepará-los para uso do computador como instrumento 

de auxílio à construção do conhecimento, e ao educando, na aprendizagem (OLIVEI-

RA, 2009). 

As crianças e jovens, quando chegam às escolas do campo, trazem na baga-

gem experiências de vida extremas, descritas em suas falas, linguagem e culturas 

(ARROYO, 2013), fazendo com que os educadores necessitem adaptar a escola 

para esses indivíduos. Conforme Souza (2006), as escolas do campo precisam ser 

pensadas a partir das culturas já existentes, preservando os saberes do campo e 

vivenciando o cotidiano da vida no campo.

A educação do campo é um espaço propício para reflexões sobre interdisci-
plinaridade, uma vez que o próprio campo caracteriza-se por uma diversidade 
cultural, social e econômica. Dar continuidade à educação do campo requer a 
análise das especificidades de cada lugar. O campo é o lugar da pequena pro-
dução, do sem terra, do posseiro, do indígena, do quilombola, dos atingidos 
por barragens, dos arrendatários, meeiros, posseiros, boias frias. Cada uma 
das atividades gera experiências e práticas social diversificada, cuja identi-
dade pode ser construída no espaço comunicativo do movimento social e na 
gestão coletiva de vida na escola (SOUZA, 2006, p. 24).

Com o uso das TICs, educadores e educandos descrevem suas ideias, trocam 

experiências, produzem histórias e desenvolvem projetos que podem ser usados no 

dia-a-dia da escola.  Possibilita que os educandos se integrem com a comunidade 

que os cercam e a outros espaços produtores de conhecimento conforme: 
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A Cultura fornece um enorme equipamento cognitivo aos indivíduos. A cada 
etapa da nossa trajetória social, a coletividade nos fornece línguas, sistemas 
de classificação, conceitos, analogias, metáforas, imagens, evitando que te-
nhamos que inventá-las por conta própria (LEVY, 1998, p. 142-143).

A escola do campo precisa ser um instrumento de preparação do educando para 

a vida numa perspectiva de mundo globalizado, onde essa escola tenha a mesma 

qualidade de uma escola da cidade, porque o acesso a essa tecnologia proporciona 

ao indivíduo conhecimentos enriquecedores, contribuindo para o desenvolvimento 

intelectual, social, econômico e político.

Ao educador cabe mediar o uso das tecnologias junto aos educandos, onde es-

tes explorem o potencial e os benefícios que elas podem nos proporcionar. A partir do 

momento em que os educandos possuem esses conhecimentos, poderão, em casa, 

transmiti-los para seus pais e estes poderão ter o seu trabalho no meio rural facilitado 

pelos novos conhecimentos adquiridos. 

Pelo trabalho o educando produz conhecimento, cria habilidades. Em si mes-
mo o trabalho tem uma potencialidade pedagógica, e a escola pode torná-lo 
mais plenamente educativo, à medida que ajude as pessoas a perceber o seu 
vínculo com as demais dimensões da vida humana: sua cultura, seus valores, 
suas posições políticas... por isto a nossa escola precisa se vincular ao mun-
do do trabalho e se desafiar a educar também para o trabalho e pelo trabalho 
(CALDART, 2000, p. 56).

Dessa forma, a escola tem o dever de oportunizar aos educandos desenvolver-

em habilidades, levando em conta o conhecimento que já possuem, aperfeiçoando 

com os conhecimentos dos educadores, os quais deverão utilizar das tecnologias 

fornecidas pela escola para a mediação do conhecimento. 

Neste sentido, é de suma importância o uso das tecnologias como ferramenta 

de mediação pedagógica para a promoção de uma educação de qualidade também 

no campo. Também é importante que o educador receba orientações para assumir 

o papel de mediador nesse processo de apropriação das novas tecnologias. Pois 

inserir a informática implica mudanças de concepções na comunidade escolar com a 

abertura para novos projetos, para inovações, para um novo paradigma emergente 

(OLIVEIRA, 2009).
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, a partir da pesquisa bibliográfica pode-se concluir que no decorrer dos 

anos houveram várias estratégias que permitiram a inclusão das tecnologias no es-

paço rural. Embora possa ainda haver dificuldades em algumas escolas do campo, 

entretanto Valente (2007) relata sobre a necessidade de rever o papel da escola 

no mundo digital que vem atribuindo aos educadores múltiplos dilemas de natureza 

epistemológica e teórico-metodológica, considerando a prática desses profissionais.

Nesta linha de raciocínio, Rosini (2007) reforça que essa nova cultura infor-

matizada, demanda novas práticas educacionais na formalização do conhecimento, 

exigindo, assim, uma nova gestão social do conhecimento, baseado num modelo 

digital apropriando-se de maneira interativa, e não dar a devida importância e esse 

momento histórico das tecnologias na educação, pode se tornar um obstáculo, tendo 

em vista que a fluência tecnológica do educador é essencial no cotidiano escolar. 

Pois, na educação, o foco, além de ensinar, é ajudar a integrar, o ensino e vida, 

conhecimento e ética, reflexão e ação, a ter uma visão da totalidade. Educar é, por-

tanto, ajudar a integrar todas as dimensões da vida, a encontrar o aminho intelectual, 

emocional, profissional, contribuindo assim para modificar a sociedade que temos 

(MORAN et al., 2000, p. 12).

REFERÊNCIAS 

ARROYO, M. G. Outros sujeitos, outras pedagogias. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da União. 
Brasília, DF. Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 

BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Diário Oficial da 
União. Brasília, DF, 1934. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/con-
stituicao/constituicao34.htm>. Acesso em: 1º de agosto de 2017. 

BRASIL. Decreto nº 6.300 de 12 de dezembro de 2007. Dispõe sobre o Programa 
Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO). Diário Oficial da União. Brasília, 
DF, 13 dez. 2007. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2007/decreto/d6300.htm>. Acesso em: 1º de agosto de 2017.

BRASIL. INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 
(Pronera). Manual de operações do PRONERA. Programa Nacional de Educação 
na Reforma Agrária. Brasília, 2004. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/portal/

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao34.htm


179

arquivos/projetos_programas/0127102302.pdf. Acesso em: 10 de outubro de 2017.

BRASIL. Lei n.º 9.394/96. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 
Oficial da União. Brasília, DF, 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/cciv-
il_03/leis/l9394.htm>. Acesso em 1º de agosto de 2017.

BRASIL. Portaria nº 522, de 09 de abril de 1997. Cria o Programa Nacional de In-
formática na Educação. Ministério da Educação e do Desporto. Brasília, DF, 1997. Di-
sponível em: < www.anatel.gov.br/hotsites/Direito_Telecomunicacoes/TextoIntegral/
NOR/prt/med_19970409_522.pdf> Acesso em: 10 de agosto de 2017.

BRASIL. Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002. Institui diretrizes operacionais 
para a Educação Básica nas escolas do Campo. Ministério da Educação. Brasília, 
DF, 2002. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012002.
pdf>. Acesso em: 1º de agosto de 2017.

BRASIL. Resolução CNE/CEB 2, de 28 de abril de 2008. Estabelece diretrizes 
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de políticas 
públicas de atendimento da Educação Básica do Campo. Ministério da Educação. 
Brasília, DF, 2008.   Disponível em: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e- conteudos-
de-apoio/legislacao/educacao/educacao-rural/resolucao_MEC_2.08> Acesso em: 1º 
de agosto de 2017.

BRASIL, 2009. Decreto 6.991, de 27 de outubro de 2009. Disponível em: < http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6991.htm> acesso em 
1º de agosto de 2017.
 
BRASIL, Atualização do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL). In: Disponível 
em: http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/03/governo-prepara-atualizacao-do-
programa-nacional-de-banda-larga. Acesso em 27 de dezembro de 2017. 

BRASIL, 2013. Ministério da educação. Proinfo Integrado. Disponível em: . <http://
portal.Mec
.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13156&Itemid=823> 
Acesso em: 1º de agosto de 2017.

BRASIL, 2012. Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) - Brasil Conectado — Fórum 
Brasil Conectado”. In: Disponível em: http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/
pnbl acessado em 1º de agosto de 2017.

CALDART, R. S. A Educação do Campo e a perspectiva de transformação da for-
ma escolar. In.: MUNARIM, Antonio, BELTRAME, Sonia, PEIXER, Zilma e CONDE, 
Soraya (orgs). Educação do Campo: reflexões e perspectivas. Florianópolis: Insular, 
2010.

CALDART, R. S. Projeto popular e escolas do campo. nº 3. Brasília, DF, 2000.

CASTELLS, M. A Sociedade em rede. V. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2000.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
http://www.anatel.gov.br/hotsites/Direito_Telecomunicacoes/TextoIntegral/NOR/prt/med_19970409_522.pdf
http://www.anatel.gov.br/hotsites/Direito_Telecomunicacoes/TextoIntegral/NOR/prt/med_19970409_522.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012002.pdf%3e.%20
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012002.pdf%3e.%20
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/educacao/educacao-rural/resolucao_MEC_2.08
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/educacao/educacao-rural/resolucao_MEC_2.08
http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/legislacao/educacao/educacao-rural/resolucao_MEC_2.08
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6991.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6991.htm
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/03/governo-prepara-atualizacao-do-programa-nacional-de-banda-larga
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/03/governo-prepara-atualizacao-do-programa-nacional-de-banda-larga
http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/pnbl
http://www4.planalto.gov.br/brasilconectado/pnbl


180

COUTINHO, C.; LISBOA, E. Sociedade da Informação, do conhecimento e da apren-
dizagem: desafios para educação no século XXI. Revista Educação, Vol. XVIII, nº1, 
2011.

FERREIRA, R. S. A sociedade da informação no Brasil: um ensaio sobre os de-
safios do Estado. Ciências da Informação. v. 32, nº1, p. 36-41, janeiro/
abril. Brasília, DF, 2003. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pi-
d=S0100-19652003000100004&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 10 de 
agosto de 2017.

FREIRE, P. Pedagogia da Esperança. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, P.; MACEDO, D. Alfabetização: leitura do mundo leitura da palavra. 3ª 
edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1990.

GABRIEL, M. Educ@r: a (r) evolução digital na educação. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 
2013.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2010. Disponível em:<https://censo2010.ibge.gov.br/>. Acesso em 27 de 
dezembro de 2017.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2015. Rio de Janeiro: 
IBGE, 2015. Disponível em:<https://censo2015.ibge.gov.br/>. Acesso em 27 de 
dezembro de 2017.

KENSKI, V. M. Educação E Tecnologias. Coleção Papirus educação, Papirus Edi-
tora, 2007.

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias o novo ritmo da informação. 4ª Ed. Cam-
pinas, SP: Papirus, 2008.

KENSKI, V. M. Tecnologias e Tempo Docente. Campinas, SP: Papirus, 2013.

KOHN, K. MORAES, C. H. O Impacto das Novas Tecnologias na Sociedade: Concei-
tos e Características da Sociedade da Informação e da Sociedade Digital. Intercom. 
São Paulo, Santos, 2007.

KOLLING, E. J.; CERIOLI, P. R.; CALDART, R. S.Orgs.  A Educação Campo: identi-
dade e políticas públicas.  Brasília, 2002.

LEITE, S.C. Escola Rural: urbanização e políticas ducacionais. 2. ed. São Paulo: 
Cortez, 2002. 

MORAN, José Manuel; MASETTO, Marcos T.; BEHRENS, Marilda Aparecida. Novas 

https://censo2010.ibge.gov.br/
https://censo2015.ibge.gov.br/


181

Tecnologias e Mediação Pedagógica. Campinas: Papirus, 2000.

NERI, M.C. Mapa da exclusão digital. Rio de Janeiro: FGV/IBRE, CPS, 2003. 
Disponível em: < http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/
Galerias/Arquivos/bf_ban cos/e0002091.pdf> Acesso em: 10 de agosto de 2017.

OLIVEIRA, B. C. M. A sala de informática em uma escola do campo: concepções 
e práticas da comunidade escolar. 2009. Dissertação (Mestrado em Educação). 
Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande/Mato Grosso do Sul, 2009.

ONU. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Tradução de Ale-
xandre Abreu et al. Relatório do desenvolvimento humano 2001: novas tecno-
logias e desenvolvimento humano. Lisboa: Trinova, 2001. Disponível em; <pi-
d=S0100-19652003000100004&script=sci_abstract&tlng=pt> AcEsso em: 10 de 
agosto de 2017.

PORTAL BRASIL. Programa Brasil Inteligente ampliará acesso à internet rápida. 
Brasília, DF, 2016. Disponível em: < www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/05/
programa-brasil-inteligente-ampliara-acesso-a-internet-rapida>. Acesso em 1º de 
agosto de 2017.

ROSINI, A. M. As novas tecnologias da informação e a educação à distância. 
São Paulo: Cengage Learning, 2007.

SCHNELL, R. F. Formação de professores para o uso das tecnologias digitais: 
um estudo junto aos núcleos de tecnologia educacional do Estado de Santa Catarina. 
2009. 103 f. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade do Estado de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2009. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.
br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=164307>. Acesso em: 
10 de outubro de 2017.

SORJ, B.. brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da infor-
mação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar ED; Brasília, DF: Unesco, 2003. Disponível em: 
<http://www.bernardosorj.com/pdf/Brasil_@_povo_com.pdf> Acesso em 1º de agos-
to de 2017.

SOUZA, Maria Antônia de. Educação do campo: propostas e práticas pedagógicas 
do MST. Petrópolis, RJ: Vozes, 2006.

VALENTE, J.A. As tecnologias digitais e os diferentes letramentos. Pátio-Revista 
Pedagógica, ano XI, n.44, p.12-15, Porto Alegre, 2007.

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/bf_bancos/e0002091.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/bf_bancos/e0002091.pdf
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/bf_bancos/e0002091.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652003000100004&amp;script=sci_abstract&amp;tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19652003000100004&amp;script=sci_abstract&amp;tlng=pt
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/05/programa-brasil-inteligente-ampliara-acesso-a-internet-rapida%3e
http://www.brasil.gov.br/infraestrutura/2016/05/programa-brasil-inteligente-ampliara-acesso-a-internet-rapida%3e
mailto:brasil@povo.com


10.48209/978-14-994894-4-0

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM 
UM PERÍODO PANDÊMICO: 
VII CURSO ANTÁRTICA OU 

ANTÁRTIDA?
Greici Cristiane Mora Bender72

Liziany Müller73

72  Licencianda do Curso de Educação do Campo UFSM. greici.bender@aca.ufsm.br 
73  Doutora. Professora do Curso de Educação do Campo UFSM. lizianym@hotmail.com

mailto:greici.bender@aca.ufsm.br
mailto:lizianym@hotmail.com


183

1. INTRODUÇÃO

O projeto foi realizado em uma escola do campo, no interior do município de 

Sant’Ana do Livramento/RS. O ano letivo se deu em meio a pandemia do novo coro-

navírus, o que causou diversas mudanças nas diretrizes para o ensino, além de 

aumentar as dificuldades de acesso dos alunos às aulas. Por isso, o desafio de intro-

duzir a temática Antártica nas disciplinas de línguas espanhola e inglesa, as quais a 

professora e pesquisadora trabalha, foi ampliado.

A escolha pelas turmas, nas quais o projeto foi executado, se deu porque a 

pesquisadora é professora nomeada para atuar na rede municipal de ensino de 

Sant’Ana do Livramento/RS, com aulas das línguas espanhola e inglesa. Assim, o 

educandário é caracterizado por ser uma escola do campo, a qual possui uma comu-

nidade onde o local, segundo Viero e Medeiros (2018, p. 81-82) “É espaço cultural-

mente próprio, detentor de tradições, místicas e costumes singulares. [...] construídos 

a partir de determinadas sínteses sociais específicas e com dimensões diferenciadas 

em relação aos centros urbanos”.

A escola em questão é localizada a mais de 50 km do centro urbano, na local-

idade chamada Ibicuí da Armada, no 2º Distrito Municipal, com estrada de acesso 

precárias e condições limitantes para o ensino (Sant’Ana do Livramento, 2016). O 

plano de aula foi realizado em todas as turmas dos anos finais do ensino fundamen-

tal, totalizando 49 discentes, porém atingindo 45 deles, do 6º ao 9º ano, e com um 

retorno abaixo do esperado.

A comunidade escolar é heterogênea, pois conta com assentados pela Reforma 

Agrária, remanescentes quilombolas, agricultores familiares, produtores patronais e 

agroempresários de grandes extensões de terra. Muitas famílias são integrantes do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e recebem auxílio de programas nacionais 

de complementação de renda, demonstrando a carência econômica local (SANT’ANA 

DO LIVRAMENTO, 2016).

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde declara a 

COVID-19 como uma pandemia. Na segunda quinzena de março, o Brasil declara que 

há transmissão comunitária em todo país e o Ministério da Saúde passa a recomen-

dar medidas de isolamento social (SHCUCHMANN ET AL, 2020).
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De acordo com a autonomia de cada estado e município, diferentes decretos 

e recomendações eram dispostas à população. Dentre elas, o cancelamento do in-

ício do ano letivo, o qual em Sant’Ana do Livramento/RS teve seu início somente 

em junho, de maneira remota (Sant’Ana do Livramento, 2020). E, em outubro o can-

celamento das aulas presenciais até o dia 31 de dezembro de 2020, conforme o De-

creto nº 9.216 (MARCOVICI, 2020).

Isto posto, a educação do campo (assim como outras parcelas da sociedade 

como negros, indígenas e periféricos) sofre ainda mais com a pandemia e com o 

modelo político genocida do governo Bolsonaro, o qual vê neste cenário a exploração 

e extermínio das populações mais empobrecidas do Brasil (HERNÁNDEZ; CASTRO; 

CAETANO, 2020).

Logo, as dificuldades que a educação do campo já vive foram evidenciadas 

com a volta do ensino nesses moldes, pois o ensino remoto atinge poucos discentes, 

pois os professores podem contar unicamente com o uso do aplicativo WhatsApp, 

no qual, inicialmente, eram enviados vídeos, músicas, fotos, imagens entre outras 

mídias, mas, com as orientações dos supervisores escolares, passaram a exigir so-

mente o envio de das atividades por meio de mensagens escritas, limitando muito os 

materiais disponibilizados para as aulas remotas.

Esta orientação da supervisão escolar foi devido ao alcance do sinal de tele-

fonia nas localidades onde vivem os alunos, que é considerado ruim, associado às 

condições financeiras (muitas famílias compram créditos para o celular mensalmente 

e nem sempre em todos os meses) e ao baixo retorno dos alunos com as atividades, 

que mesmo atingindo a 45 discentes, somente três retornavam com os trabalhos 

concluídos. As mudanças no procedimento de envio das atividades ocorrem na ten-

tativa de encontrar a melhor opção de envio e realização delas e quais continuam 

sofrendo com adaptações até o momento, outubro de 2020.

Assim, os temas que envolvem a Antártica eram inéditos no fazer pedagógico 

da professora, mostrando ser este detalhe o primeiro desafio, incluir a temática nas 

aulas de Espanhol e de Inglês respeitando os preceitos curriculares e atraindo o 

interesse do alunado em meio ao ensino remoto devido a pandemia, sendo este o 

segundo desafio a ser superado. A inclusão da Antártica no cotidiano das aulas não 

demonstrou ser um problema, pois para o plano de ensino e de aula foram facilmente 



185

incluídos, e aponta-se que a temática ainda enriqueceu a dinâmica e possibilidades 

de ensino.

Porém, o retorno dos estudantes não foi o esperado, tento apenas uma aluna 

realizado as atividades propostas. Atribui-se essa falta de envolvimento dos alunos o 

período pandêmico e o modelo remoto de acesso às aulas. Ainda assim, a experiên-

cia foi positiva e será, seguramente, levada para os próximos anos de magistério da 

professora-pesquisadora.

Para tanto, a experiência relatada aqui, passa, inicialmente, pela contextual-

ização do local e dos envolvidos com a execução do projeto, após será trazida a 

metodologia utilizada, as análises dos dados e, finalizando, as considerações e im-

pressões da docente com relação ao trabalho realizado no curso e o que foi proposto 

para os seus alunos. Cada sessão compõe parte fundamental para entender de onde 

partimos, as motivações e problematizações encontradas, bem como os resultados 

alcançados, tanto para a professora, quanto para seus alunos.

Assim, a participação no VII Curso Antártica ou Antártida?, turma 2020, foi de-

safiador e mesmo não obtendo o ideal  no alcance, trouxe, ao menos, novas per-

spectivas de ensino para uma professora, a qual pretende dar continuidade e incluir 

a temática, rica, interessante, diferente e importante no seu fazer pedagógico para le-

var aos seus alunos tudo aquilo de encantador (e preocupante também) com relação 

às ciências polares.

Por tanto, mesmo com as dificuldades e o alcance mínimo entre os alunos, o 

curso sensibilizou a docente, a qual é uma agente de mobilizações e terá novas opor-

tunidades de levar a diante toda a vivência e ensinamentos do VII Curso Antártica ou 

Antártida? para outras turmas também.

2. METODOLOGIA

 A realização de um projeto em sala de aula com a temática Antártica é um pres-
suposto para participação no VII Curso Antártica ou Antártida?, o qual exige mobili-
zação dos docentes e discentes com relação a sensibilização de temas referentes.

 Logo, um plano de aula levou à execução do projeto, o qual segundo Prado 
(2005b) leva o aluno a aprender em meio ao processo de realizar a atividade em si, 
é o próprio aluno que levanta dúvidas, que busca por respostas, que faz as relações, 
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as descobertas, é o próprio estudante quem constrói o seu conhecimento sobre aq-
uilo que foi instigado.

A autora explica que é um conhecimento construcionista, porque a construção 
do conhecimento tem por base uma produção concreta, um produto palpável, de 
interesse e criado pelo próprio aluno (Prado, 2005b). Esse produto, no projeto em 
questão, foi a confecção de jogos e brincadeiras com materiais de reuso, além de 
cartazes informativos, os quais devem ser expostos na escola para visualização, 
contemplação e reflexão de todos que passarão pelo local na escola (visto que o 
ensino durante o ano letivo de 2020 foi totalmente remoto, fotografias das atividades 
foram solicitadas para comprovação e avaliação) (MARCOVICI, 2020).

Deste modo, o plano de aula, o qual está disponibilizado no Quadro I, bus-
cou, através do objetivo geral Promover a consciência do descarte correto e reuso 
de itens plásticos, criando novas alternativas de consumo, instigar o aluno a fazer 
ligações com as suas ações locais e o impacto delas causadas na Antártida. Salien-
ta-se que as disciplinas envolvidas no projeto foram Espanhol e Inglês, em parceria 
interdisciplinar de História e Geografia. Durante seis aulas, os discentes estudaram, 
aprofundaram e tiveram contato com a temática. Aula após aula, o assunto foi sendo 
introduzido e ampliado por meio das atividades propostas (entre elas a confecção de 
jogos e brinquedos com materiais reutilizados), as quais levaram o aluno à prática da 

autoria e da elaboração própria (GÜLLICH, 2007).

Quadro 1 Planos de aula do projeto.

Aula 1

Objetivos:

Promover a consciência do descarte correto e 
reuso de itens plásticos, criando novas alterna-
tivas de consumo;
Identificar a presença do plástico no planeta Terra 
Conteúdos: Educação ambiental.

Recursos: acesso ao vídeo no Youtube;                     
materiais diversos de plástico, cola, fita adesiva. 

Tempo de duração: 1 período (50 minutos). 

Estratégias/metodologia:
 
1º - disponibilizar o vídeo “Lixo e poluição, e eu 
com isso?” 

2º - debater em aula sobre o vídeo e enumerar 
os principais materiais plásticos que descarta-
mos;
 
3º - cada aluno deverá definir o reuso de um ou 
mais materiais plásticos, transformando-os em 
brinquedo, o qual será apresentado posterior-
mente.
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Aula 2: 

Objetivo: Apontar os perigos e danos que o 
plástico causa ou pode causar na natureza.

Recursos: brinquedos confeccionados pelos 
alunos. 

Tempo de duração: 1 período (50 minutos). 

Estratégias/metodologia:
 
1º - os alunos deverão apresentar os brin-
quedos confeccionados a partir do uso de ma-
teriais plásticos de reuso, indicando o que foi 
utilizado, como foi o 
processo e como podemos brincar com ele; 

2º - após, deverão indicar os perigos e como 
esses plásticos utilizados na confecção do brin-
quedo poderiam causar danos à natureza; 

3º - para aula seguinte, uma tarefa: trazer um 
objeto feito de plástico, o qual o aluno não sa-
bia, até então, que era deste material.

Aula 3: 

Objetivo: Indicar os problemas causados pelo 
plástico na Antártica.

Recursos: materiais plásticos diversos trazidos 
pelos alunos. 

Tempo de duração: 1 período (50 minutos). 

Estratégias/metodologia: 
1º - Introduzir a aula com vídeo “História das 
coisas” para repensar sobre o consumo desde 
a produção ao descarte; 

2º - cada aluno deverá trazer algum objeto 
plástico, o qual não sabia até então que era 
fabricado a partir do plástico; 

3º - cada aluno apresentará o objeto para a 
turma; 

4º - após, um debate/reflexão será proposta: 
Se o ser humano que fabrica o objeto não sabe 
que é um plástico, como os animais saberão 
que é? Quais os 
perigos esses plásticos e micro plásticos rep-
resentam para os animais na Antártica? Como 
eles chegam lá? 
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Aula 4: 

Objetivo: Criar alternativas de mudanças no 
consumo de itens plásticos.

Recursos: aula de organização e diálogo. 

Tempo de duração: 1 período (50 minutos). 

Estratégias/metodologia:
 
1º - após os debates e reflexões sobre o tema, 
os alunos deverão organizar uma mostra sobre 
o uso e males do plástico na Antártica, além de 
apontar as mudanças que podemos aderir no 
cotidiano para diminuir o uso de plásticos;

2º - a organização deverá contemplar a apre-
sentação dos brinquedos confeccionados pelos 
alunos e cartazes explicando o impacto nocivo 
que o plástico tem 
ao ser descartado erroneamente na natureza.

Aula 5: 

Objetivo: Enumerar os possíveis benefícios que 
chegarão à Antártica a partir do uso consciente 
do plástico.

Recursos: cartolina, canetas, cola, pincel, tinta, 
fotografias, materiais diversos de reuso. 

Tempo de duração: 1 período (50 minutos). 

Estratégia/metodologia:

1º - os alunos deverão confeccionar os cartaz-
es destacando os benefícios que chegarão à 
Antártica através do uso consciente do plástico 
e organizar o local para a mostra escolar

Aula 6:

Objetivos:

Fortalecer as relações com o meio ambiente, 
principalmente com o continente antártico;

Analisar os benefícios da preservação do meio 
ambiente e os reflexos na Antártica.

Recursos: Vídeo “Os animais estão contamina-
dos por plástico e você também” do canal Gelo 
na Bagagem. 

Tempo de duração: 1 período (50 minutos). 

Estratégias/metodologia:
 
1º - Assistir o vídeo “Os animais estão contam-
inados por plástico e você também” do canal 
Gelo na Bagagem; 
2º - Debater e refletir sobre o vídeo; 
3º - Apontar estratégias para “preciclar”, no 
caderno; 
4º - Explicar o impacto positivo que podemos 
causar no ambiente e, principalmente na Antár-
tica, no caderno.
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A produção colaborativa também foi contemplada neste plano de aula, mesmo 

com as dificuldades de acesso dos discentes aos meios digitais, foram as tecnologias 

da informação e comunicação (TIC’s) que viabilizaram a execução do projeto, pois 

com o ensino remoto devido à pandemia e aos decretos municipais, foi imperativo o 

uso das TIC’s durante todo o período de realização do projeto nas aulas. Contudo, 

reforça-se que mesmo com os problemas de acesso envolvidos foram, segundo Cos-

ta e Franco (2006), as TIC’s que possibilitaram a tentativa de interação entre profes-

sores e alunos, os quais não estavam na mesma localização geográfica.

 Por essa forma, o aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, por 

recomendação da supervisão escolar, foi o meio utilizado para o envio de vídeos, 

textos e atividades que envolviam o assunto do projeto, bem como o retorno dos 

alunos com debates e atividades. A dinâmica forçou o uso das metodologias ativas e 

multiletramentos, as quais segundo Morán (2015) são mudanças na sociedade que 

trazem um dilema para a educação formal: como torná-la relevante, de forma com-

petente para o conhecer, para construção de projetos de vida e para o convívio com 

o outro.

Para Morán (2015) na maior parte do tempo ensinamos com materiais e co-

municação escritos, orais, audiovisuais – selecionados ou elaborados previamente. 

São importantes e a melhor forma de ensinar e aprender é equilibrando atividades, 

desafios e informações contextualizadas. Não basta ler, temos que experimentar. 

Por isso, as metodologias precisam buscar os objetivos pretendidos, por exemplo, 

se queremos alunos proativos são necessárias atividades que envolvam tomada de 

decisões, avaliação de resultados, materiais de apoio mais criativos, precisam exper-

imentar possibilidades e mostrar iniciativa.

Também, as temáticas incluídas no plano de ensino anual e nos planos de aula, 

foram significantes para os alunos, pois houve a preocupação de relacionar as vidas 

dos discentes aos assuntos abordados. Geraldi (2010) explica que um conteúdo sig-

nificativo para o aluno auxilia nas novas construções feitas a partir do próprio aluno, 

o que dá importância e significância ao que lê e para aquilo que aprende.

Outro conceito utilizado foi o apoio em materiais multimodais, oferecidos no am-

biente virtual do curso e também o incentivo por sua busca. Segundo Rojo e Moura 

(2013) os materiais de multiletramento são interativos, colaborativos e híbridos, “[...] 
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o aluno passa a ser sujeito de sua aprendizagem, transformando-se em criadores de 

sentido [...]” (p. 486). Consiste assim, na leitura sob várias óticas do mesmo material 

disponibilizado, como se percebe, por exemplo, na publicação de post em diversas 

redes sociais, as quais o autor pode disponibilizar uma imagem, foto, texto, emoti-

cons, acesso a links, vídeos, gifs, entre outras possibilidades – e a leitura passa a 

ser multimodal, acompanhando os diversos modos apresentados sobre o que foi 

publicado.

Logo, os materiais de multiletramentos estavam presentes tanto nos estudos 

para o VII Curso Antártica ou Antártida?, quanto para a apresentação dos materiais e 

das atividades do projeto para o alunado, o quais contaram com links de acesso para 

vídeos, imagens com textos e figuras, textos, aulas síncronas e assíncronas, entre 

outras possibilidades.

Assim, a intenção do plano de aula trabalhado por meio da execução de pro-

jeto, sob os preceitos das metodologias ativas e multiletramentos, trouxe autonomia 

para produção de ideias, de ações criativas e colaborativas – competências exigidas 

e características vistas na sociedade atual (Prado, 2005a; Geraldi, 2010).

Desta forma, mesmo com as dificuldades envolvendo a pouca prática da pro-

fessora com as ferramentas utilizadas, o distanciamento social com os alunos e o 

pouco envolvimento deles, as metodologias utilizadas atenderam a finalidade, dando 

dinamismo, tornando a aula atrativa, significante e diferente – tanto para os alunos, 

quanto para a própria professora que executou o projeto.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

 Em um contexto pandêmico, as dificuldades enfrentadas na educação do cam-

po foram amplificadas. A execução do projeto não se deu como o esperado devido 

ao baixo retorno do alunado, mas o planejamento poderá ser repensado e reaplicado 

futuramente.

 Assim, a educação do campo atende uma parcela da sociedade à margem 

e peculiar, segundo Viero e Medeiros (2018, p. 83) são vários os representantes: 

“pequenos agricultores, quilombolas, indígenas, pescadores, camponeses, assenta-

dos e reassentados, ribeirinhos, povos das florestas, caipiras, lavradores, roceiros, 

sem-terra, agregados, caboclos, meeiros, boas-frias”. E, assim como outros grupos 
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sociais, são marginalizados (HERNÁNDEZ; CASTRO; CAETANO, 2020).

Na escola de execução do projeto, a maioria são agricultores familiares que 

contam com a força de trabalho de seus entes, portanto os alunos, além de es-

tudarem, desde muito cedo possuem responsabilidades com o trabalho rural ou roti-

na de cuidados do lar. Em um período de pandemia em que os alunos perderam o 

seu maior centro de socialização, ficar em casa pode ter significado em sobrecarga 

de trabalho, pois estão em tempo integral à disposição do trabalho, muitas vezes 

braçal, exigindo muito tempo e esforço físico dessas crianças e adolescentes.

 Por isso, é tão importante o entendimento e formação de educadores para o 

campo, pois segundo Viero e Medeiros (2018), o profissional que atende essas co-

munidades deve ser sensível e se tornar um aliado dos sujeitos sociais em luta, para 

que estas pessoas, enquanto camponeses, possam continuar a garantir suas dinâmi-

cas de vida ligadas ao trabalho na terra, há muito tempo suprimida pelo agronegócio, 

e as quais são, em realidade, as principais responsáveis pela alimentação mundial 

Conforme explica Tendler (2011) no documentário “O veneno está na mesa II”, a 

maior parte dos alimentos consumidos diariamente são produzidos por agricultores 

familiares, correspondendo a cerca de 80% da oferta e são eles que lutam pela vida 

saudável no globo.

Também, as condições financeiras muito desiguais, podem ter dificultado o re-

torno das atividades. Dentre os 49 alunos, 45 tinham acesso ao canal de contato 

digital com os professores, porém não se sabe a qualidade do sinal da internet nas 

localidades onde vivem esses alunos, se o consumo dos dados dos smarthphones 

era muito, a frequência com que podiam comprar créditos para os pacotes de dados 

móveis para o uso internet, entre outros aspectos. Salienta-se que aulas síncronas, 

neste contexto, foram impraticáveis desde o primeiro momento, ainda que com tími-

das tentativas. Por tanto, houve uma limitação significante para a execução e ex-

igência do retorno das atividades – por um lado os professores eram orientados a 

não exigir o retorno e por outro os alunos não tinham obrigação de ter acesso aos 

conteúdos enviados.

Essas dinâmicas foram, aos poucos, modificadas, porém, não a tempo de 

acompanhar o cronograma pré-estabelecido para este projeto destinado ao VII Cur-

so Antártica ou Antártida? Logo, somente uma aluna do 9º ano retornou com as ativ-
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idades propostas, contemplando os objetivos propostos da confecção de um jogo, 

a reutilização de um material plástico e a confecção de um cartaz alertando para os 

danos causado no meio ambiente com o descarte de plástico. Percebe-se que a alu-

na acompanhou e realizou todas as etapas propostas, com exceção da possibilidade 

de debate, devido às aulas assíncronas e a pouca troca entre os alunos. Porém pelo 

empenho da aluna em produzir as suas atividades, acredita-se que houve uma re-

flexão sobre o assunto proposto.

Na sequência, o registro das atividades enviado pela aluna da turma do 9º ano. 

O envio das fotos é o meio acordado entre aluno-professor para a comprovação da 

realização das atividades propostas. Assim, na primeira imagem na parte superior, 

há o reuso de um material plástico, o qual a aluna optou por reutilizar metade de uma 

garrafa pet como suporte para canetas e lápis. Ao lado, à direita, a confecção de um 

jogo de bilboquê, aproveitando também o restante da garrafa pet utilizada anterior-

mente. Abaixo, o cartaz de autoria da aluna, no qual alerta para o cuidado com os 

materiais plásticos, os quais podem causar danos ao meio ambiente se descartados 

de maneira equivocada.

Figura 1 – Atividades realizadas pela aluna.

Fonte: Arquivo pessoal.

Isto posto, o projeto foi executado em uma situação atípica e não ideal, o que 

pode ter dificultado a participação massiva dos alunos, pois acredita-se que presen-

cialmente, todos teriam condições e interesse de participar, bem como a professora 
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teria mais ferramentas a seu favor para provocar o envolvimento dos alunos.

Contudo, a experiência, ainda que em um número mínimo, contemplou a maio-

ria dos objetivos esperados e mobilizou a aluna a conhecer, pensar e praticar o que 

se aprendeu sobre a Antártica e a relação da sociedade com ela. Por tanto, a vivência 

oportunizada foi positiva e poderá ser replicada, adaptando-se e respeitando a con-

textualização das próximas turmas que poderão receber o projeto executado no VII 

Curso Antártica ou Antártida? da turma 2020.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A proposta de execução de um projeto didático trazendo a temática sobre a 

Antártica, como pressuposto para conclusão do VII Curso Antártica ou Antártida?, foi 

uma experiência desafiadora e positiva. Ainda que sem o alcance esperado, tudo o 

que foi aprendido, pensado, embasado e realizado compôs uma mudança no fazer 

pedagógico da cursista.

 O pensar com subsídios teóricos, oferecidos ao longo da realização do VII Cur-

so Antártica ou Antártida? oportunizou a realização de aulas com temáticas diferentes 

e relevantes para os alunos e também para a professora. O momento atípico de uma 

pandemia, implicou em dificuldades e adaptações para a execução, não somente 

desta proposta, como também de todo ensino no ano letivo de 2020.

 Logo, apesar dos problemas, das expectativas frustradas, em função da baixa 

devolutiva dos discentes, a experiência deixou profundas marcas no fazer pedagógi-

co da professora, a qual aprendeu junto e mobilizou novos significados e formas no 

pensar e no fazer as suas aulas, através das metodologias ativas e dos materiais 

multimodais disponibilizados, os quais segundo Rojo e Moura (2013) são textos híbri-

dos em diferentes gêneros e campos, os quais também exigem e incentivam alunos 

a serem críticos e autônomos. Todavia, a experiência poderá ser repensava e reapli-

cada em outras turmas, em anos letivos seguintes.

 Por tanto, a importância do VII Curso Antártica ou Antártida? foi além de levar a 

reflexão sobre o tema para um grupo de alunos, ele mobilizou e modificou perspecti-

vas de ensino de uma professora, marca que será levada para futuros projetos, con-

tinuando desta maneira a disseminação e conhecimento sobre as ciências polares e 

sua relevância para vida no nosso planeta.
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1. INTRODUÇÃO

As escolas, ambientes de educação formal, precisam considerar a realidade de 

sua inserção, bem como o contexto dos educandos de modo que possam adequar a 

metodologia de ensino tornando o processo de aprendizagem significativo, o educan-

do e sua realidade, portanto, devem constituir o ponto de partida para organização 

de ensino (LEMOS, 2005). A construção do conhecimento deve ser um processo 

libertador (FREIRE, 1981), que permita ao cidadão exercer seus direitos e deveres 

com plenitude, compreendendo o contexto em que está inserido em toda a sua com-

plexidade, de maneira que suas decisões possam ser conscientes e efetivas para 

sua realidade. 

Uma das principais características da sociedade contemporânea é a rapidez 

das informações, com intensa fluidez de fluxos de dados. Assim, conforme descreve 

Castells, 

[...] Nossa sociedade está construída em torno de fluxos: fluxos de capital, 
fluxo da informação, fluxos de tecnologias, fluxos de interação organizacional, 
fluxos de imagens, sons e símbolos. Fluxos não representam apenas um ele-
mento da organização social: são a expressão dos processos que dominam 
nossa vida econômica, política e simbólica. [...] O espaço de fluxos é a orga-
nização material das práticas sociais de tempo compartilhado que funcionam 
por meio de fluxos (CASTELLS, 2011, p.501).

Essa sociedade em rede, com rápido desenvolvimento tecnológico, deve ser 

contemplada no processo de ensino e aprendizagem, para que não exista um des-

compasso entre as possibilidades oferecidas fora da escola e as práticas pedagó-

gicas desenvolvidas. Para tanto, a realidade da sociedade deve ser incorporada à 

realidade escolar e, nesse sentido, é fundamental que as Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs) façam parte da prática pedagógica (SILVA, 2016). 

Cabe destacar que as TICs, dentre as quais o computador, necessitam ser vis-

tas como quaisquer outros recursos no ambiente escolar, levando-se em conta que 

só trazem resultados positivos quando utilizadas de modo adequado e eficaz. Para 

tanto, o educador também precisa construir conhecimentos para saber usar todo o 

potencial das ferramentas tecnológicas, ainda que sua realidade não seja a mais 

adequada (CASTELLS, 2003; LEMOS, 2005; SILVA, 2016). Não é questão de usar 
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as TICs apenas porque estão disponíveis, mas de incorporá-las ao cotidiano como 

ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem. 

[…] a Internet é mais do que um mero instrumento útil a ser usado porque 
está lá. Ela se ajusta às características básicas do tipo de movimento social 
que está surgindo na Era da Informação. E como encontraram nela seu meio 
apropriado de organização, esses movimentos abriram e desenvolveram no-
vas avenidas de troca social, que, por sua vez, aumentaram o papel da Inter-
net como sua mídia privilegiada (CASTELLS, 2003, p.115).

A escola, conseguindo englobar componentes curriculares à Informática Edu-

cativa, aproveita de forma eficaz os Laboratórios de Informática Educativa (LIE), per-

mitindo que através do uso do computador o laboratório torne-se um ambiente mais 

descontraído, adaptando diferentes situações de aprendizagem, permitindo novos 

experimentos em função do aprendizado de cada aluno ao seu momento. Ao mesmo 

tempo, isso possibilita que os educadores possam englobar esse recurso em suas 

aulas usufruindo de um assistente na emissão, na construção e na troca de conhe-

cimentos. Mas sempre demonstrando o objetivo, explicitando que o laboratório é um 

ambiente de estudo, não permitindo que possuam a ideia de ser apenas um momen-

to para “fugir da aula” (SALAZAR DA COSTA, 2009).

Contemplar a realidade social, com a inclusão das TICs no ambiente escolar é 

relavante em qualquer contexto, inclusive nas escolas do campo, uma vez que

Propostas pedagógicas que valorizem a organização do ensino, a varieda-
de cultural e os processos de interação e mudança do campo, bem como a 
gestão democrática, o acesso ao avanço científico e tecnológico com suas 
respectivas contribuições para a melhoria das condições de vida e ainda a fi-
delidade aos princípios éticos que norteiam o convívio solidário e colaborativo 
nas sociedades democráticas (BRASIL, 2001, p.25). 
 

 A expressão educação do campo é muito mais que uma simples mudança de 

nomenclatura – de educação rural para educação do campo. Ela constituiu um dos 

traços marcantes da identidade de um movimento nacional que vem se consolidando 

na luta por políticas públicas que garantam o direito da população rural a uma educa-

ção que seja no e do campo (SILVA, 2016). Na educação do campo, segundo Caldart 

(2004), mais que o direito da população ser educada no lugar onde vive, a educação 

deve ser pensada desde o seu lugar e com sua participação, vinculada à sua cultura 
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e às suas necessidades humanas e sociais.

 O processo de ensino e aprendizagem em escolas do campo 79 

quando realizado sem comprometimento com a realidade dos estudantes, acaba 

reforçando a ideia de que o sucesso profissional consiste em deixar o meio rural e 

abandonar a identidade de agricultor. Fato que demonstra isso é a intensificação dos 

processos de nucleação e fechamento de pequenas escolas do campo, mostrando e 

fortalecendo o descaso que é tido com o ensino para esse público. Se as escolas do 

campo não conseguirem oportunizar o acesso às TICs e, assim, quebrar as barreiras 

tecnológicas existentes, o fosso entre o meio urbano e o meio rural tenderá somente 

a aumentar (CALDART, 2009; RODRIGUES, 2010).

Assim, surgiu a questão-problema de pesquisa, que se buscou responder 

no presente estudo: É possível utilizar a técnica de animação Stop Motion80 

em escolas do campo? 

A fim de responder esse questionamento, empregamos como metodologia a 

pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, a partir de uma revisão bibliográfica   

buscou-se realizar discussões acerca da educação do campo, das tecnologias de 

informação e comunicação versus educação, da utilização das ferramentas audiovi-

suais na educação e da utilização do Stop Motion enquanto tecnologia de informação 

e comunicação na educação.
 
2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Breve histórico da origem da educação no campo

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre figurou em pla-

nos inferiores e teve por retaguarda ideológica o elitismo, acentuado no processo 

educacional aqui instalado pelos jesuítas e a interpretação político-ideológica da oli-

garquia agrária. A implantação de um modelo urbano-tecnocrata de  educação  no  

campo  estava  em acordo  com  uma  política,  embora  ainda  não  oficial,  que  tinha  

79 Escola do campo é aquela que trabalha desde os interesses, a política, a cultura e a econo-
mia dos diversos grupos de trabalhadores e trabalhadoras do campo (Texto base CN, Coleção Por 
uma EBC n.º 1, 1999).
80 Stop Motion é uma técnica, onde as imagens capturadas por um equipamento fotográfico 
são exibidas em sequência em um intervalo de tempo, o que cria a ilusão do movimento. (MAIA; 
GRAÇA, 2014).
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o  campo  como  fornecedor  de mão-de-obra para a indústria e a escola como ferra-

menta de lapidação dessa mão-de-obra. “A orientação politico educacional capitalista 

fica bem explícita, sugerindo a preparação de um contingente maior de mão-de-obra 

para as novas atividades abertas no mercado da industrialização”. (FERREIRA e 

BRANDÃO, 2011, p. 6).  

O campo é mais que uma concentração espacial geográfica: É ponto de par-
tida para uma série de reflexões sociais, é espaço culturalmente próprio, de-
tentor de tradições, místicas e costumes singulares. O homem e a mulher do 
campo, nesse contexto, são sujeitos historicamente construídos a partir de 
determinadas sínteses sociais específicas e com dimensões diferenciadas 
em relação aos grandes centros urbanos. Assumir essa premissa pressupõe 
corroborar com a afirmação da inadequação e insuficiência da extensão da 
escola urbana para o campo (MARTINS, 2009, p.5).

Educação no campo é um termo utilizado para referir-se a uma modalidade de 

ensino, que ocorre em espaços considerados rurais, prioritariamente, com as pes-

soas que ali vivem.

Em 1930 surgiu o ruralismo pedagógico que objetivava fixar o homem ao cam-

po. Sete anos após, em 1937, foi criada a Sociedade Brasileira de Educação Rural, 

para expandir o ensino e preservar a cultura do homem no campo. Em 1940, foi cria-

da a Imprensa de Assistência Técnica em expansão rural. Na década de 1960, a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (LDB n. 4024/61) deixou a educação rural a cargo 

dos municípios. Nesta década, Paulo Freire ofereceu contribuições significativas à 

educação popular, com os movimentos de alfabetização de adultos (LEITE, 1999). 

[...] a sociedade brasileira somente despertou para a educação rural por oca-
sião do forte movimento migratório interno dos anos 1910 - 1920, quando um 
grande número de rurícolas deixou o campo em busca das áreas onde se 
iniciava um processo de industrialização mais amplo. (LEITE, 1999, p. 28).

Com a aprovação da Constituição de 1988, a educação se destacou como 

um direito de todos. Com a aprovação da LDB nº. 9394/96, há o reconhecimento da 

diversidade do campo. Mesmo com esses avanços na legislação educacional, a rea-

lidade das escolas para a população rural continuava precária (BRASIL, 1996). Em 

seu artigo 28, a LDB estabelece as seguintes normas para a educação do campo. 

Na oferta da educação básica para a população rural, os sistemas de ensino 
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proverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da 
vida rural e de cada região, especialmente: I - conteúdos curriculares e meto-
dologia apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona 
rural; II - organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - adequação à 
natureza do trabalho na zona rural. (BRASIL, 1996).

De forma geral, o artigo supracitado expõe sobre a importância de ocorrer uma 

inter-relação entre educação, campo, trabalho e espaço de vivência. Contudo, na 

materialidade a lei em sua amplitude pouco se aplica. Ainda que a educação seja um 

direito universal ela não está disponível para todos. 

No que se refere especificamente às escolas do campo, a restrição de recur-

sos, as políticas adotadas, o consequente fechamento das escolas do campo, entre 

outros, vem produzindo um campo com muitas desigualdades, um campo que não 

permite o acesso a um direito universal, ou seja, o acesso ao ensino para a popula-

ção em seu espaço de vivência. A esse respeito Caldart (2011) enfatiza que o campo 

ainda é visto como sinônimo de atraso e desconexão com o atual modelo de desen-

volvimento, o que ocasiona reflexos negativos para a educação destinada ao meio 

rural.

Até o início do século XX, todas as escolas, independente de sua localiza-

ção rural ou urbana, recebiam o mesmo tipo de ensino. De acordo com Damasceno 

(2004) e Leite (1999) os interesses do capitalismo na educação buscavam alunos 

“qualificados” para pleitear vagas em trabalhos urbanos, fato que contribuiu para o 

êxodo rural e a falta de sucessão familiar nas propriedades rurais. Apesar dos avan-

ços nas políticas públicas destinas à educação do campo, essa visão ainda está pre-

sente e muitas escolas do campo na atualidade acabam reproduzindo os conteúdos 

das escolas da cidade para as escolas do campo. 

A esse respeito Caldart (2011, p.151), salienta que, “na história do Brasil, toda 

vez que houve alguma sinalização de política educacional ou de projeto pedagógico 

específico, isto foi feito para o meio rural e muito poucas vezes com os sujeitos do 

campo”. A autora na sequência ainda expressa que “sucessivos governos, além de 

não reconhecer o povo do campo como sujeito da política e da pedagogia, tentaram 

sujeitá-lo a um tipo de educação domesticadora e atrelada a modelos econômicos 

perversos”. 
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Também ressalta que,

A Educação do Campo se constitui a partir de uma contradição que é a pró-
pria contradição de classe no campo: existe uma incompatibilidade de origem 
entre a agricultura capitalista e a Educação do Campo, exatamente porque a 
primeira sobrevive da exclusão e morte dos camponeses, que são os sujeitos 
principais da segunda. Em nosso debate isto tem sido referido como a princi-
pal oposição com a educação rural ou para o meio rural, que historicamente 
tem sido o nome dado às iniciativas do Estado de pensar a educação da po-
pulação trabalhadora do campo, de modo a escamotear esta contradição e 
fazê-la de objeto e instrumento executor de políticas e de modelos de agricul-
tura pensados em outros lugares, e para atender a outros interesses que não 
os seus como grupo social, classe e pessoas (CALDART, 2005, p 20).

Segundo as diretrizes curriculares da educação no campo da Secretaria Esta-

dual de Educação do Paraná, somente a partir de 1990, começou a haver debates 

em espaços públicos sobre a educação no campo. Entende-se que este avanço na 

legislação quanto à questão específica da oferta de educação para a população rural 

foi o resultado da articulação dos movimentos sociais e do acúmulo das várias ex-

periências já existentes. No final dos anos 90, os movimentos sociais do campo con-

seguem articular o movimento “Por uma Educação Básica do Campo” que teve na I 

Conferência, em julho de 1998, em Luziânia-Go, seu ponto alto e desencadeou todo 

um processo que vem crescendo, possibilitando o aprofundamento e a construção de 

um projeto de educação do campo (GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, 2006).

Em 2002 foram aprovadas as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 

nas Escolas do Campo (Resolução CNE/CEB n. 1, de 3 de abril de 2002).

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões 
inerentes a sua realidade, ancorando-se na sua 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 por essas questões à qualidade 
social da vida coletiva no país (MEC, 2002, p.37).

Cabe ressaltar que a definição de escola do campo tem sentido somente quan-

do pensada a partir das particularidades dos povos do campo. A Educação do campo 

nasceu como crítica à realidade da educação brasileira, particularmente à situação 

educacional do povo brasileiro que trabalha e vive no/do campo, como uma forma 

de valorização e resgate histórico e uma maneira de garantir a escolarização às pes-
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soas que moram e trabalham no campo (CALDART, 2009). 

Pensar em Educação do Campo dentro de uma política educacional demanda 

um reconhecimento adequado da identidade da escola do campo definida nas Dire-

trizes Operacionais para a Educação do Campo, a partir das peculiaridades inerentes 

a ela. É imprescindível que se considere, dessa forma, os sujeitos do campo, o modo 

como se organizam e transformam seu cotidiano, transmutando em conhecimento 

toda a experiência vivida diariamente de acordo com as especificidades do ambiente 

em que vivem, e que geram um acervo tão importante na história causal entre campo 

e cidade, visto que estes complementam-se na sua diversidade cultural (BRASIL, 

1996). 

Com a publicação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas 

escolas do campo, em 2002, a orientação estabelecida, assim como nas demais di-

retrizes, foi haver a responsabilidade com atendimento escolar, respeitando as dife-

renças e a política de igualdade. A educação no campo, tratada como educação rural 

na legislação brasileira, neste momento passa a ter um sentido além de uma escola 

em um perímetro não urbano, mas sim um campo de possibilidades, oportunizando a 

ligação entre os seres humanos com a própria produção das condições da existência 

social. Conforme o art. 1º, da Resolução CNE/CEB 1 de 3 abril de 2002:

Art. 1º A presente Resolução institui as Diretrizes Operacionais para a Educa-
ção Básica nas escolas do campo a serem observadas nos projetos das insti-
tuições que integram os diversos sistemas de ensino. Art. 2º Estas Diretrizes, 
com base na legislação educacional, constituem um conjunto de princípios e 
de procedimentos que visam adequar o projeto institucional das escolas do 
campo às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, para 
o Ensino Fundamental, para o Ensino Médio, para a Educação de Jovens e 
Adultos, para a Educação Especial, para a Educação Indígena, para a Edu-
cação Profissional de Nível Técnico e para a Formação de Docentes da Edu-
cação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em nível médio, 
na modalidade Normal. Parágrafo único. A identidade da escola do campo 
é definida pela sua vinculação às questões inerentes a sua realidade, anco-
rando-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.282).

Para a legislação, os docentes das escolas do campo terão formações adequa-
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das à realidade do ensino, de modo que todos possam estar habilitados e consigam 

promover uma educação de qualidade, respeitando o que dizem as diretrizes:

Art. 12 O exercício da docência na Educação Básica, cumprindo o estabeleci-
do nos arts. 12, 13, 61 e 62 da LDB e nas Resoluções CNE/CEB nº 3/97 e nº 
2/99, assim como os Pareceres CNE/CP nº 9/2001, nº 27/2001 e nº 28/2001, 
e as Resoluções CNE/CP nº 1/2002 e nº 2/2002, a respeito da formação de 
professores em nível superior para a Educação Básica, prevê a formação ini-
cial em curso de licenciatura, estabelecendo como qualificação mínima, para 
a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
o curso de formação de professores em Nível Médio, na modalidade Normal. 
284. Parágrafo único. Os sistemas de ensino, de acordo com o art. 67 da LDB 
desenvolverão políticas de formação inicial e continuada, habilitando todos os 
professores leigos e promovendo o aperfeiçoamento permanente dos docen-
tes. (BRASIL, 2002, p.283).

A constituição do Rio Grande do Sul merece um destaque no que se refere a 

adaptações nas questões curriculares referentes às escolas do campo:

É a única unidade da federação que inscreve a Educação do Campo no 
contexto de um projeto estruturador para o conjunto do país. Neste sentido, 
ao encontrar o significado do ensino agrícola no processo de implantação 
da reforma agrária, supera a abordagem compensatória das políticas para 
o setor e aponta para as aspirações de liberdade política, de igualdade 
social, de direito ao trabalho, à terra, à saúde e ao conhecimento dos(as) 
trabalhadores(as) rurais. (BRASIL, 2002, p.274)

Segundo a mesma resolução, as instituições de ensino no meio rural, mesmo 

sendo escolas pequenas, ainda são a única presença do poder público nas comu-

nidades e também é um forte elemento na preservação dos valores da população 

rural, […] a manutenção das escolas no campo, com qualidade, sempre que possível 

e desejável, é condição para se assegurar a educação como direito de todos e, evi-

dentemente, dever do Estado. (BRASIL, 2002).

Tal como noutros períodos de transição, difíceis de entender e de percorrer, 
é necessário voltar às coisas simples, à capacidade de formular perguntas 
simples, pergunta que, como Einstein costuma dizer, só uma criança pode 
fazer, mas que, depois de feitas, são capazes de trazer uma luz nova à nossa 
perplexidade (BOAVENTURA SANTOS, 2009, p.46).

Para Caldart, se quisermos um país mais justo e com dignidade, precisamos 

nos preocupar em transformar instituições históricas, como é o caso das escolas em 
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lugares que ajudem a formar os sujeitos, responsáveis por essas transformações 

(CALDART, 2000, p.94). Ou seja, possibilitar ao homem do campo o acesso a uma 

educação de qualidade, vinculada ao seu espaço de vivência. 

 A educação pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento so-

cioeconômico e o fortalecimento das comunidades residentes no campo, oportuni-

zando perpectivas que possibilitem sua permanência e reprodução. No mais, o es-

paço rural não pode estar vinculado somente ao locus de um espaço produtivo e sim 

de um espaço de produção de conhecimento (CALDART, 2011). E a escola passa 

a ocupar um papel central nesse processo, contudo precisa desenvolver como bem 

aponta Fernandes (2011), um projeto educativo contextualizado, que trabalhe a pro-

dução do conhecimento a partir de questões relevantes para intervenção social nesta 

realidade.

Outra modalidade de ensino no campo está vinculada à pedagogia da alternân-

cia. Segundo Pinho (2008) “ao alternar períodos na escola e na vivência de sua comu-

nidade, o jovem constrói conhecimento no diálogo entre o saber cotidiano, fomentado 

na prática e no trabalho passado de gerações a gerações e o saber escolarizado”. 

Essa relação pode possibilitar a apropriação de saberes historicamente defendidos e 

o acesso às técnicas cientificamente comprovadas. Assim, a pedagogia da alternân-

cia pode contribuir com a formação dos jovens da seguinte maneira: desenvolvendo 

a reflexão crítica, a responsabilidade individual e coletiva e fortalecendo as famílias 

do campo na tentativa de envolver os sujeitos na busca de um mundo mais solidário, 

justo, humano e ético. Esses avanços, retrocessos e reivindicações históricas para 

a educação do campo presentes na Constituição de 1988, na LDB, em legislações, 

decretos e pareceres, contribuem para o acúmulo de forças e fortalecimento dos su-

jeitos envolvidos nesse processo de formação.

2.2 Tecnologias da Informação e Comunicação versus Educação

Na década de 1980, vários países do Primeiro Mundo, como Estados Unidos, 

em 1983, França, através do “Plano Informática para todos”, e Espanha, com o “Pro-

jeto Atenea”, tornaram-se os precursores estrangeiros no tocante à inserção dos 

computadores no ambiente escolar (DERVAL 1986, apud OLIVEIRA, 2002 p.27-8).

Junto com eles vieram as impressoras, scanners e outros periféricos da época. 
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O conjunto desses elementos passou a ser chamado de tecnologia de informação. 

Quando a internet juntou-se a esse grupo nas escolas, nasceu a expressão TICs, 

tecnologias de informação e comunicação (ANDERSON, 2010). Com o passar do 

tempo, as ferramentas foram se inovando, e cada vez tornando-se mais acessíveis 

nos ambientes escolares.

As TICs são um fenômeno muito comum da sociedade atual, em virtude do ba-

rateamento dos aparelhos eletrônicos e a facilidade de compra. Nas escolas também 

é possível deslumbrar dessas ferramentas tecnológicas, possibilitando ao educador 

incorporar ao processo de ensino aprendizagem, tornando as aulas mais atraentes 

aos olhos dos educandos e potencializando de forma significativa a construção do 

conhecimento.

De acordo com Barros et al., 

No espaço escolar, a utilização e integração cada vez maior das tecnolo-
gias da informação e da comunicação (TIC), em geral, coloca novos desafios 
pedagógicos e obriga à redefinição dos papéis dos diferentes parceiros no 
processo educativo. Neste sentido, as TIC podem ser encaradas como um 
reforço aos métodos tradicionais de ensino ou como uma forma de renovação 
das oportunidades de aprendizagem. O que se discute aqui é exactamente a 
integração das tecnologias no currículo escolar, enquanto potenciadoras de 
novas possibilidades de êxito no processo de ensino e aprendizagem. São 
disto exemplo, os recursos educacionais abertos com diversos tipos e forma-
tos de materiais de ensino que estão surgindo e permitindo que os utilizado-
res possam (re) construir e partilhar conhecimento (2011, p. 8).

Os conceitos de educação e aprendizagem defendidos por Paulo Freire em 

suas obras baseiam-se, fundamentalmente, no ser humano, em suas relações com o 

mundo e com o contexto no qual está inserido. Em seus textos, é claramente percep-

tível que, para o autor, o processo educativo deve estabelecer uma relação de orga-

nicidade com o indivíduo, pois é este que dará sentido ao mundo e às coisas. Nesse 

sentido, em uma perspectiva freireana, a educação deve propiciar ao ser humano 

experiências que culminem em atitudes reflexivas acerca de sua realidade para que, 

a partir disso, ele possa agir sobre ela e transformá-la. 

O compromisso com a mudança advém do processo crítico reflexível, realizado 

pelo sujeito em sua prática diária, uma vez que, “[...] é pensando criticamente a prá-

tica de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 2016, 
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p.40).

Uma das maneiras de se obter melhores resultados a partir da prática docente 

é oportunizar aos alunos recursos diferenciados para a evolução dos mesmos em 

seu processo de ensino aprendizagem. 

Na sociedade contemporânea, os sujeitos estão, continuamente, recebendo 

uma grande quantidade de informações, sobre os mais diversos assuntos e oriundos 

das mais diversas fontes. Com isso, as tecnologias da informação e comunicação 

foram alavancadas a um papel de destaque e, torna-se cada vez mais indispensável 

que as pessoas consigam manejá-las, a fim de não ficar à margem da sociedade 

onde vivem.

Muito já se tem discutido acerca da inclusão digital da população. O Brasil, 

como um país repleto de contrastes, apresenta muitos problemas no que concerne 

ao acesso igualitário das pessoas às novas tecnologias principalmente no segmento 

da informática. Enquanto alguns possuem acesso diário ao computador e à internet, 

outros vivem bem distantes dessas ferramentas. Portanto, a escola cumpre um dever 

social ao aproximar os educandos às tecnologias. Ao agregar o uso de aplicativos 

e plataformas digitais no cotidiano das aulas, não só se diversifica as metodologias 

didáticas, como se amplia as formas de desenvolver as múltiplas inteligências dos 

educandos ao mesmo tempo em que são colocados em contato com ferramentas 

extremamente necessárias na sociedade atual, que correspondem ao vasto mundo 

digital e suas tecnologias. Parafraseando Santos et al, destaca-se que,

Em plena Era da Informação vivemos numa sociedade desigual, na qual gran-
de parte da população não possui as condições necessárias para ter acesso 
às novas tecnologias. Nessa Era, a informação é, sem dúvida, um dos maio-
res recursos econômicos, tendo como aliados o computador e a internet. O 
acesso a esses recursos não é democrático, uma vez que parte da população 
não possui condições financeiras de obter e manter esses recursos. Nesse 
sentido, pode se dizer que são indivíduos excluídos social e digitalmente [...] 
(SANTOS, 2008, p. 726).

Sabe-se da enorme relevância que a educação tem em qualquer processo de 

mudança. A escola é um canal de inserção dos sujeitos nas tecnologias da informa-

ção, uma vez que um de seus principais objetivos é auxiliar o aluno para que, de 

forma consciente e preparada, consiga atuar no meio que vive e no caminho profis-
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sional que pensa em seguir. No Brasil é urgente que se promova a qualificação dos 

professores para que possam satisfatoriamente fazer uso de toda a tecnologia dispo-

nível como recursos docentes. Neste sentido, destaca-se o papel importantíssimo do 

Estado, pois quando se fala em educação pública remete-se à competência pública 

da manutenção e aprimoramento do recurso material e humano. As TICs estão sen-

do vistas nas escolas como um modismo, e será necessária uma transformação para 

que a escola abrace essas iniciativas, contribuindo para que a proposta inicial de seu 

uso seja atingida de forma significativa no processo de ensino aprendizagem dos 

educandos. (FREIRE, 1998). O uso adequado das tecnologias por parte dos edu-

cadores perpassa por vários pontos, que vai desde a capacitação destes para que 

tenham o domínio necessário do recurso utilizado, até o fornecimento e manutenção 

– por parte das mantenedouras - de computadores, aparelhos, laboratórios adequa-

dos para a implementação do ensino através das TICs. Para tanto, seria necessário 

um plano de aperfeiçoamento adequado às condições e horários dos professores a 

fim de contemplar a todos com tais condições de aprendizagem.

2.3 Uso de ferramentas audiovisuais na educação

A sociedade atual rege-se por uma cultura tecnológica e audiovisual possibi-

litando o aproveitamento destes meios como recursos didáticos nas escolas, tanto 

para enquadrar o sistema de ensino nas exigências da nova sociedade como criar 

um ambiente mais próximo do quotidiano dos alunos inserindo motivação e entusias-

mo à sala de aula.

Um dos primeiros recursos audiovisuais a ser utilizado na educação foi o filme. 

A exemplo de outros recursos como a televisão e o computador, o filme foi inicialmen-

te apontado como possível solução para diversos problemas educacionais, tendo 

mais tarde sido alvo de críticas por não alcançar a melhoria esperada.  

A introdução de ferramentas audiovisuais na educação brasileira seguiu, em 

linhas gerais, caminhos muito semelhantes do restante do mundo, apesar das gran-

des diferenças no que diz respeito a aspectos sociais, políticos e econômicos. As 

primeiras iniciativas concretas da utilização de recursos audiovisuais pela escola são 

registradas na década de 1930, e precisaram contar com investimentos governamen-

tais diretos para que fossem superados os obstáculos econômicos que inviabiliza-
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vam a produção privada (MORRONE, 1997). 

 No contexto em que Getúlio Vargas tinha interesse em lançar mão do cinema 

para ampliar seu projeto político de educação em seu Estado Novo e para formar um 

novo imaginário do Brasil como um país moderno, que desenvolvia a indústria e a 

ciência, foi criado o INCE (Instituto Nacional de Cinema Educativo), em 1936 (SCH-

VARZMAN, 2004).

Com a abertura política, de 1970 a 1980, a tecnologia chega ao Brasil e os equi-

pamentos eletrônicos, passam a ser mais utilizados pela população. Por um lado, os 

fabricantes de eletrodomésticos buscam popularizar as câmeras de vídeo, venden-

do-as a preços populares, por outro, a população brasileira, com interesse em recu-

perar o tempo perdido com a ditadura militar, começa a produzir vídeos domésticos 

como festas de aniversário, casamentos, dentre outros.

Já em 1974, Paulo Freire foi grande influenciador das produções audiovisuais 

no país, por meio da obra Pedagogia do Oprimido, onde buscava com a câmera 

aberta, os próprios sujeitos da ação – os excluídos, os trabalhadores, etc – os ato-

res para a construção da nova sociedade brasileira. Com isso, em diversos estados 

brasileiros, tornou-se comum a produção de vídeos com a participação da própria 

população, apresentando os problemas sociais vividos pela comunidade.

Atualmente, observamos claramente a aproximação entre educação e as tec-

nologias da informação e comunicação (TICs), ou como prefere chamar Tedesco 

(2004), as novas tecnologias de informação e comunicação (NTICs).

Segundo SANFELICE e ARAÚJO (2010) “as novas tecnologias, como a inter-

net são aliadas na disseminação de informação, enquanto elementar na construção 

do conhecimento”.

 O acesso à informação é completamente distinto. Ele é cada vez mais abun-

dante e fácil de obter. Os meios de difusão de informação hoje em dia são imensos: 

a internet, a televisão, o rádio, os jornais, as revistas. O problema desta inundação 

da informação para a educação na atualidade não é onde procurar a informação, 

mas como oferecer o acesso à informação sem excluir ninguém e, ao mesmo tempo, 

aprender e ensinar a selecioná-la da forma mais coerente possível.

Em torno deste assunto, existe hoje um verdadeiro fervilhar de conceitos e 

iniciativas, de políticas e práticas, de associações e organismos, de artigos e livros. 
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Os recursos audiovisuais estão muito ligados à televisão, à internet e a um 

contexto de lazer, de entretenimento, de onde vem o grande desafio docente: fixar a 

atenção dos alunos no aprendizado em tela, visto que cinema, série televisiva, do-

cumentário, na cabeça dos alunos, significa descanso e não aula propriamente. O 

professor deve atuar de forma a atrair o aluno para a temática que irá ser abordada 

na aula, fornecendo um fator motivacional.

Os recursos audiovisuais partem do concreto, do visível, permitem sensações 

e nos aproximam do outro. Exploram o ver, o visualizar, o ter diante de nós as situa-

ções, as pessoas, os cenários, as cores, as relações espaciais: próximo-distante, al-

to-baixo, direita-esquerda, grande-pequeno, equilíbrio-desequilíbrio. São sensoriais, 

visuais, linguagem falada, musical e escrita. Linguagens que interagem sobrepostas, 

interligadas, somadas, não separadas. Daí a sua força. Atingem-nos por todos os 

sentidos e de todas as maneiras. Meios audiovisuais seduzem-nos, informam, entre-

têm, projetam outras realidades, outros tempos e espaços.

2.4 Stop Motion como Tecnologia de Informação e Comunicação na Educação

Stop Motion é uma técnica de animação que utiliza a disposição sequencial de 

fotografias diferentes de um mesmo objeto parado, para simular o seu movimento, 

assim criando uma animação. Segundo Purves (2008), “o termo ‘stop motion’ poderia 

ser usado para qualquer animação, já que o processo é basicamente o mesmo. Al-

guma coisa é manipulada, movimentada com a mão, e a imagem é capturada, quer 

seja um boneco, desenho, [...]”.  Essa técnica surge no final do século XIX em Paris, 

inicialmente através de filmes, se desenvolvendo e tornando-se mais presente nos 

dias atuais, inclusive como recurso pedagógico. 

Entende-se por animação stop motion, uma técnica de filmagem que funda-
menta-se na captura da movimentação de um objeto ou boneco através de 
uma sucessão de fotografias. Quando as fotografias são exibidas em sequên-
cia, obtêm-se a ilusão de que o objeto, ou boneco, movimenta-se e “ganha 
vida” (PRIEBE, 2007).

Com o auxílio de uma máquina fotográfica e de um computador, ou um celular, 

é possível desenvolver essa técnica de animação. A animação é desenvolvida qua-

dro a quadro, e normalmente as imagens são tiradas de um mesmo ponto, com o ob-



211

jeto sofrendo uma leve mudança de lugar, afinal é isso que dá a ideia de movimento. 

As animações são uma apresentação rápida de uma sequência de imagens estáticas 

que cria a ilusão de movimento (HARRISON & HUMMELL, 2010). O que parece ser 

apenas brincadeira pode contribuir na construção do conhecimento.

No cinema, o material utilizado tem de ser mais resistente e maleável, visto que 

os modelos precisam durar meses, pois para cada segundo de filme são necessários 

aproximadamente 24 quadros (frames) para que se tenha um resultado mais realísti-

co e para que o público não perceba o “pular” dos frames. Segundo Purves: 

[...] se um objeto estiver posicionado à esquerda de um quadro e, no seguinte, 
tiver se movido ligeiramente para a direita, o cérebro do espectador poderá 
compreender facilmente que o objeto se moveu um pouco para a direita. Há 
uma suposição de que o objeto percorreu o caminho mais curto entre as duas 
posições. Contudo se o segundo quadro mostrasse o objeto na extremidade 
direita da cena, o espectador não teria informações suficientes para presumir 
um movimento regular; não haveria encadeamento entre as posições do ob-
jeto. Para permitir que o espectador receba um movimento fluído, precisamos 
fazer todos os esforços para criar essa ilusão. (PURVES,2011, p. 20).

 

A possibilidade de realizar Stop Motion a partir de matérias e técnicas simples 

até as mais sofisticadas é umas das distinções que favorece essa técnica como re-

curso educacional. Possibilita ao educando contato com fatores atuais estimulando 

várias habilidades, através dos recursos disponíveis. O seu desenvolvimento vai de-

pender muito da criatividade e metodologia usada para um desenvolvimento efetivo 

da proposta, mesmo diante da falta de materiais que muitas instituições de ensino so-

frem, essa técnica é acessível. Segundo Ostrower (2013), o homem cria, não apenas 

porque quer, ou porque gosta, e sim porque precisa; ele só pode crescer, enquanto 

ser humano, coerentemente, ordenando, dando forma, criando.

 É a possibilidade de desenvolver uma atividade atrativa, que ao mesmo tempo 

transmita conhecimento e permita aos estudantes a utilização dos recursos tecnoló-

gicos que, além de ser apreciada pelos mesmos, é a realidade e o futuro dessa ge-

ração. Na sequência será apresentado o percurso metodológico, os procedimentos e 

as técnicas que foram utilizadas nessa pesquisa.
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na construção de uma nova escola, que atenda aos anseios do mundo con-

temporâneo, novas maneiras de ensinar são necessárias. Não é possível mudar a 

realidade que ora se apresenta sem um repensar da prática. E é sabido que a prática 

pedagógica de qualidade pressupõe uma metodologia adequada às necessidades 

do educando. Assim, aulas bem planejadas, com objetivos claros, com metodologias 

criativas, onde o educando passe de sujeito passivo a construtor de seu próprio sa-

ber, fazem toda a diferença na melhoria da qualidade da educação.

A pesquisa mostra que é possível e é importante o uso de tecnologia dentro de 

escolas do campo. Assim, percebe-se que a técnica de animação Stop Motion é um 

excelente recurso pedagógico para ser utilizado em escolas do campo, pois a tec-

nologia está presente no campo nas mais variadas formas, desde a televisão até os 

computadores, tablets, celulares, internet. Isso mostra que os sujeitos do campo não 

estão imersos em um território de atraso, uma vez que tem acesso e usam aparelhos 

tecnológicos para se comunicarem e trabalhar.
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1. INTRODUÇÃO 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Intendente Manoel Ribas - EMEFIMR 

localiza-se no 10º Distrito de Santo Antão, na Estrada de São Martinho da Serra, 

pertencendo à localidade de Santa Terezinha/Santo Antão. Conforme o histórico de 

fundação, a data de criação da Escola é de 02 de maio de 1953, através da Lei Mu-

nicipal nº255/1953. E as atividades escolares tiveram início em 20 de setembro de 

1954. Na década de 70 houve um incidente e a escola foi destruída pelo fogo, sendo 

posteriormente reconstruída e oficialmente criada em 02/04/1974, pelo Decreto Mu-

nicipal n°021/74. 

Registra-se que a origem da criação da escola está ligada aos anseios e mobi-

lização da comunidade em ter acesso ao ensino neste período. Tanto que entre 1930 

e 1940, a escola funcionava em uma sala feita de madeira, de propriedade do Sr. 

Lourenço Borin, em conjunto com a capela e todos os acontecimentos importantes 

da comunidade. Mais tarde, a escola passou a funcionar em outra casa de madeira, 

de propriedade de Marques da Rocha, cuja professora foi a Srª Eufrasena Fiore, sob 

a direção da professora Célia, época que originou a “Sociedade 1º de Julho”, a qual 

funcionou até mais ou menos o ano de 1980, passando a funcionar com a escola no 

mesmo local, na propriedade do Sr. Lourenço Borin.

No governo do Sr. Heitor Campos, a prefeitura construiu uma sede própria para 

a escola, passando a se chamar “Grupo Escolar Manoel Ribas” e mais tarde, “Escola 

Intendente Manoel Ribas”. Após, construíram a capela Santa Terezinha e o Salão 

paroquial, sob a supervisão do Sr. Mateus Borin e esposa. Durante a gestão do Sr. 

Evandro Behr na prefeitura, foi construída a estrutura atual de alvenaria, na época 

sob a direção da Srª Dalva Bortolazza, sendo que a primeira professora de escola foi 

Srª Soeli Balen. Atualmente, a Escola atende aproximadamente 101 alunos distribuí-

dos desde a Educação Infantil até o 9º ano. 

Na comunidade em que está localizada a Escola, as famílias contam com uma 

associação de moradores, uma unidade de saúde e a sede de uma subprefeitura 

para tratar das demandas e assuntos específicos da comunidade. O transporte pú-

blico passa em quatro horários pré-determinados todos os dias. Sendo que a maioria 

das casas possuem saneamento básico e iluminação. Porém, evidencia-se um con-
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junto de famílias que vivem em condições de vulnerabilidade social, principalmente 

aquelas que residem no entorno do depósito de lixo municipal, que fica situado na 

área de abrangência da Escola. Além disso, nessa área também está localizado o 

presídio.

Considerando o contexto apresentado acima, o presente capítulo tem a fina-

lidade de socializar alguns resultados que foram encontrados durante a aplicação 

de um exercício investigativo, realizado como Trabalho avaliativo final, da disciplina 

intitulada “Terra, Trabalho e Saúde”, cursada no 5º semestre do Curso de Licencia-

tura em Educação do Campo, modalidade à distância, pela Universidade Federal de 

Santa Maria – UFSM. 

Este exercício teve como objetivo principal realizar um levantamento sobre a 

história do território de uma escola do campo escolhida para estudo, utilizando para 

isso uma conversa formal com a direção da escola, professores, funcionários e edu-

candos, no sentido de buscar informações que nos permitissem conhecer e analisar 

a realidade estudada a partir da relação entre o debate sobre a questão agrária, da 

trajetória histórica da saúde no país e da educação do campo, conteúdos estes min-

istrados na disciplina.

2. DESENVOLVIMENTO

 Para a realização do levantamento de informações na Escola, por meio de uma 

conversa formal, foi disponibilizado um instrumento contendo 10 (dez) questões a 

serem respondidas pela direção da Escola, um educador, um funcionário e um ed-

ucando. A escolha dos participantes deu-se de maneira aleatória e fizeram parte do 

levantamento aqueles que mediante convite manifestaram interesse em participar. 

No quadro abaixo consta o roteiro de questões que foram aplicadas durante a 

realização das conversas:

Quadro 1 – Roteiro orientativo para a conversa na Escola

QUESTÕES RESPOSTAS

1. Para você o que é ter saúde?

2. Há quanto tempo estão na escola? 
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3. Reside na comunidade em que a escola está 
inserida?

4. Como está constituída a comunidade escolar? 
Quantos professores, funcionários e educandos?

5. Como é a participação dos pais ou responsáveis 
nas atividades da escola?

6. Quais são os principais problemas de saúde 
apresentados na escola? E como são encaminhadas 

para serem resolvidas?

7. Tem unidade de saúde na área de
 abrangência da escola?

8. Quais são os profissionais que atuam 
na unidade de saúde?

9. Na escola há atividades integradas com os 
profissionais que atuam na unidade de saúde? Quais?

10. A escola participa das reuniões do Conselho 
Municipal de Saúde? 

Você já participou dessas reuniões?

Fonte: Elaborado pela disciplina de DCG: Terra, Trabalho e Saúde

 As conversas foram realizadas na Escola conforme agendamento prévio. Na 

conversa realizada com a direção, educador, funcionário e um educando do 9º ano 

escolar do ensino fundamental da EMEFIMR, ao serem questionados sobre “O que 

é ter saúde?” eles manifestaram as seguintes respostas, relatadas abaixo:

“Saúde é um conjunto que compõe o bem-estar, sendo fisicamente 
e emocionalmente” (Diretora).

“É bem estar físico e mental. É seu corpo e cabeça reagir de acordo 
com a situação: ficar cansado em um dia exaustivo, conseguir 
relaxar em momentos de lazer, etc.” (Educador).

“Para mim, ter saúde, é ter boa disposição física e mental” 
(Funcionário).

“É o bem estar da pessoa, estar bem e a pessoa estar sempre em 
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disposição” (Educando).

 Percebe-se com as respostas obtidas que eles demonstraram um pensamento 

sobre saúde alinhado ao conceito formulado pela Organização Mundial de Saúde – 

OMS em 1946, que traz em seu contexto a importância de se aliar os aspectos físico, 

mental e social, destacando o equilíbrio entre estes. 

Em relação ao temporalidade quando questionados sobre “Há quanto tempo 

estão na escola?” as respostas foram: 

“Atuo como diretora da EMEFIMR há 10 anos” (Diretora).

“Sou professora há 25 anos, porém atuo na escola há 8 meses.” 
(Educador).

“Trabalho na escola há 03 anos e meio, na função é auxiliar de 
limpeza” (Funcionário).

“Eu, estudo há 09 anos na escola. Estou no 9º ano” (Educando).

 Portanto, partindo da análise do tempo identifica-se que com exceção do ed-

ucador, os demais possuem um tempo considerável de envolvimento com a escola, 

permitindo um amplo conhecimento acerca da dinâmica da Escola e das famílias da 

área de abrangência. Porém, quando questionados sobre se residem na comunidade 

em que se encontra a Escola, de acordo com as respostas abaixo, apenas o educan-

do que reside

“Não” (Diretora).

“Não” (Educador).

“Não” (Funcionário).

“Sim, moro” (Educando).

 A quarta pergunta “Como está constituída a comunidade escolar (professores, 

funcionários e educandos)?” obteve-se as seguintes respostas:

“Os funcionários que compõe a EMEFIMR são 01 diretora, 01 vice-
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diretora, 02 coordenadoras, 01 educador da Educação Infantil, 03 
educador dos Anos Iniciais e do turno integral, 01 educador de 
ciências e ensino religioso, 01 educador de matemática, 01 educador 
de história, 01 educador de geografia, 01 educador de inglês, 01 
educador de artes, 01 educador de português e 01 educador de 
educação física, 01 educadora especial, 01 merendeiro, 01 serviços 
gerais terceirizado, totalizando 18 funcionários. Na escola existe 
de equipe de apoio com auxílio de um monitor para um educando 
portador de síndrome de Down, e uma educadora especial, para 
atender os educandos com dificuldades de aprendizagem. Em 
relação aos educandos são 102 no total da escola” (Diretora).

“Um serviço geral, um merendeiro, 17 educadores e 01 educadora 
especial, e 102 educandos” (Educador).

“Sim a escola esta constituída por, 01 funcionário 01 merendeiro, 
18 professores e 102 alunos” (Funcionário).

“Acho que são 17 professores, um merendeiro, um da limpeza, 
na minha turma são 05 alunos, o restante, não sei informar” 
(Educando).

 A educação do campo propõe-se aos seus indivíduos a possibilidade de uma 

educação diferenciada, permitindo-lhes um engajamento diferenciado, e uma atu-

ação com representatividade (FREIRE, 1997). Ainda Freire, (1997) retrata que o con-

hecimento referente a educação do campo construído seja útil para a sua formação 

humana e política, ou seja, descobrindo-se e conquistando-se como sujeito da sua 

própria destinação histórica.

Neste contexto, de debate sobre representação, foi realizada a quinta pergunta 

“Como é a participação dos pais ou responsáveis nas atividades da escola?” e a par-

tir daí deu-se as seguintes respostas:

“A escola e a comunidade e a comunidade incluindo os pais, 
responsáveis, amigos, familiares andam juntos para colaborarem 
Ao ocorrer pequenos reparos necessários a escola conta com o 
auxílio voluntário dos membros da comunidade escolar, os fundos 
monetários específicos da EMEFIMR são destinados somente 
para compra de alimentação para os educandos” (Diretora).

“A escola e a comunidade atuam em conjunto sempre que 
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necessário” (Educador).

“Nas atividades da escola são participativos, mas no dia-a-dia 
do aluno a maioria dos pais não são participativos, alguns pais 
participam diariamente da vida do aluno, mas outros nunca 
aparecem na escola nem quando são chamados, são bem 
negligentes” (Funcionário).

“Alguns pais participam outros não, os meus pais sempre estão 
presentes” (Educando).

  Na sequência de perguntas, adentramos no universo da saúde e a sexta 

pergunta constituiu-se de “Quais são os principais problemas de saúde apresenta-

dos na escola? E como são encaminhadas para serem resolvidas?”. E assim foram 

expressas as seguintes respostas:

“Os problemas de saúde enfrentados raramente são gripes, piolhos, 
um ou outro tombo, tropeço, escorregada que algum educando 
comete, e assim quando ocorre são encaminhados ao posto de 
saúde que é a referência da escola e sempre esta pronto para 
auxiliar no que for preciso” (Diretora).

“Há unidade muito próxima à escola, inclusive os alunos são 
encaminhados em caso de febres, resfriados, entre outras 
intercorrências do cotidiano” (Educador).

“Na escola são enfrentados bastantes problemas em relação ao 
piolho, por mais que a escola cobre, mande aviso para os pais 
revisarem o cabelo dos filhos, o problema não é resolvido, também 
já teve episódios de alunos com doença de pele, gripes mal 
tratadas, mas o problema maior resume-se em relação ao piolho” 
(Funcionário).

“Não tem problemas de saúde na minha sala, mas em outras salas 
tem alunos que tem piolhos, a escola pede através de bilhetes 
e reuniões sobre como os pais devem cuidar para os filhos não 
terem piolhos, mas alguns cuidam como a minha mãe, outros não” 
(Educando).

 



223

Ainda sobre saúde, ao solicitar a sétima pergunta “Tem unidade de saúde na 

área de abrangência da escola?” as respostas obtidas foram:

“Sim, a unidade de saúde ESF São Antão fica bem próxima da 
escola, e é utilizada como referência quando ocorre algum problema 
recorrente de saúde em âmbito escolar” (Diretora).

“Sim” (Educador).

“Sim tem uma unidade de saúde que é muito participativa na 
escola, hoje eles estiveram na escola para conferir a carteira de 
vacinação, se estavam com as vacinas em dia, orientam os pais 
quando falta alguma vacina” (Funcionário).

“Sim, tem o Posto de Saúde” (Educando).

 E sobre o contexto de atuação da equipe que compões a unidade de saúde, a 

oitava pergunta discorria sobre “Quais são os profissionais que atuam na unidade de 

saúde?”, sendo emitidas as seguintes respostas:
 

“Atuam 01 enfermeiro, 01 técnico de enfermagem, 01 médico, e 01 
agente de saúde” (Diretora).

“Não tenho certeza, mas sei que atuam uma enfermeira e um 
clínico. Também vi que fazer atendimento a gestantes, por isso, 
deduzo, que há obstetra, não sei se todos dias como clínico e 
enfermeira” (Educador).

“Por ser uma estratégia da saúde na família, o posto tem o clínico 
geral, o enfermeiro, o técnico em enfermagem e os agentes de 
saúde, mas o especialista mais requisitado é o clínico geral, pois ele 
que faz o encaminhamento para as especialidades de tratamento” 
(Funcionário).

“A Tati que é agente de saúde, o Marcelo é o enfermeiro, Wagner 
médico, a Dani que é técnica de enfermagem” (Educando).

 E a partir das informações coletadas sobre a saúde, passou-se para a nona 

pergunta, com o interesse de conhecer a articulação que ocorre entre a escola e a 

unidade de saúde, sendo questionado: “Na escola há atividades integradas com os 

profissionais que atuam na unidade de saúde? Quais?” e as respostas constituíram?
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“O posto de saúde participa das festas da escola, onde auxilia na 
organização das mesmas, e quando necessário participa atuando 
com palestras na reeducação alimentar, e em relação a prevenção 
de doença” (Diretora).

“Vacinação é uma ação que conheço, e atuamos solicitando 
autorização de pais e reforçando e valorizando a campanha, mas 
pelo que percebo a escola e o posto têm parceria ativa” (Educador).

“Sim há atividades integradas com os profissionais que atuam na 
unidade, a equipe da unidade é muito participativa” (Funcionário).

“Sim, o Posto de Saúde faz palestras com os alunos. Fizeram esses 
dias sobre as vacinas, sobre lavar as mãos, cuidar dos dentes. Eu 
assisto à palestra” (Educando).

 A décima pergunta constitui-se em “A escola participa das reuniões do Consel-

ho Municipal de Saúde? Você já participou dessas reuniões?” as respostas dadas 

foram:

“Sim, a escola já participou e participa. Sim já participei, acredito que 
a saúde é necessária, e acredito ser fundamental sua participação 
na escola. Porém muito importante seria se o posto tivesse mais 
tempo para participar da rotina escolar e incluir testes de diabetes 
nas crianças, hipertensão arterial, acompanhamento em relação a 
obesidade infantil, entre outros pois a escola funciona em período 
integral e os alunos realizam as refeições na mesma” (Diretora).

“Realmente não sei. Nunca participei desses conselhos pelo menos 
nas outras escolas de onde eu trabalhei” (Educador).

“Eu nunca participei, mas a vice-diretora, o ano passado ia com 
a gente no posto de saúde para as reuniões, mas este ano teve 
as novas eleições e agora ainda não foi definido quem vai, mas a 
direção está sempre presente” (Funcionário).

“Sim, já participei” (Educando).
 

 Partido do levantamento de informações acerca da realidade que envolve a 

Escola, ora em estudo, e a sua área de abrangência, entende-se que a educação 

abrange mais do que a proporção entre a relação com o saber dentro do espaço 
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escolar, envolvendo também a socialização com outros espaços, a fim possibilitar a 

convivência interdisciplinar e enriquecimento da formação educacional. Nestes ter-

mos essa interação torna-se extraordinária, permitindo que os alunos interajam e 

também construam conhecimentos através das trocas de experiências nos diferentes 

espaços que configuram o território em que a escola se insere (FERREIRA; et al., 

2017). 

3. CONCLUSÃO 
 

Portanto, o exercício ofertado pela Disciplina Curricular de DCG: Terra, Tra-

balho e Saúde, nos proporcionou o contato direto com a escola do campo, por meio 

das conversas com a direção, de um educador, um funcionário e um educando e 

também indiretamente com os outros equipamentos sociais que compõem a área de 

abrangência da Escola, permitindo uma compreensão mais clara sobre a dinâmica 

de vida no território. 

 Deste modo, compreende-se que esta vivência na escola do campo proporcio-

nou o entendimento de que o ensino é o resultado de um compartilhamento de sa-

beres, e que educar nesta perspectiva torna-se um ato grandioso influenciando posi-

tivamente o futuro dos educandos. Além disso, essa experiência na Escola contribuiu 

de forma muito positiva para a nossa futura atuação como educadoras do campo.
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1. INTRODUÇÃO

A formação inicial e continuada de professores da educação básica está entre 

as prioridades do Ministério da Educação, que por meio do Plano de Desenvolvi-

mento da Educação (PDE) tem fomentado o desenvolvimento de uma educação de 

qualidade e democrática, reconhecendo-a como um processo dialético que se es-

tabelece entre socialização e individualização pautada na construção da autonomia 

possibilitando a formação de cidadãos críticos, éticos e criativos.

É nesse contexto que apresentamos este projeto, que tem como finalidade a 

contribuição para a formação continuada dos professores que atuam no sistema pú-

blico de ensino, levando a uma efetiva apropriação do conhecimento em tecnologia 

da informação e comunicação (TIC), imbricada com a formação de um cidadão ético 

e comprometido com o desenvolvimento sustentável. O presente Curso visa ainda o 

fortalecimento das bases epistemológicas da educação ambiental, na construção e 

expansão de novos saberes socioambientais, numa mudança nas atitudes e valores 

dos atores sociais em relação à conservação dos recursos naturais, incorporando 

dimensões mais amplas e complexas, que incluem tanto variáveis econômicas e so-

ciais, como variáveis culturais, políticas e éticas da sustentabilidade.

Os recursos tecnológicos (computador, máquina fotográfica, telefones celu-

lares, etc...) estão cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia, fazendo parte da 

realidade dos indivíduos. Logo, o acesso a essas novas tecnologias resultam em for-

mas diferentes de pensar, aprender, dialogar e interagir, para professores e alunos, 

propiciando o pleno desenvolvimento de todos os indivíduos.  Para que este desen-

volvimento seja efetivo é necessário que o professor seja um orientador e não um 

mero transmissor de conhecimentos. E o estabelecimento de novas relações entre 

professor e aluno, e as novas tecnologias podem ajudar ao professor no desenvolvi-

mento de atividades e provocar uma mudança significativa na sua práxis pedagógica. 

Portanto, a capacitação de professores na utilização de tecnologias de infor-

mação e comunicação é imprescindível para envolver os alunos de forma significa-

tiva, auxiliando o professor de forma efetiva na motivação dos alunos ao trabalho 

pedagógico. A associação do uso dos recursos das TIC a educação ambiental, pro-

porciona novas significações para a busca do conhecimento que deve se estender 
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para além dos muros da escola e durar por toda a vida. Pois, em um mundo em con-

stante mudança a educação escolar tem de ser mais do que uma mera assimilação 

certificada de saberes, neste sentido a Educação Ambiental surgem como partes 

indissociáveis de uma educação problematizadora que visa à formação de cidadãos 

capazes de desvelar criticamente e transformar a realidade onde vivem. O tema de 

Educação Ambiental é um tema atual, que deve possibilitar grandes debates nas es-

colas, e em vários outros setores da sociedade.

A configuração tradicional do ensino-aprendizagem na forma de disciplinas iso-

ladas dificulta a integração de conteúdos, neste sentido à transversalidade surge 

como possibilidade de facilitar a relação de saberes, evocando a complementaridade 

e sugerindo a integração e construção conjunta do conhecimento. Assim, o Curso 

proposto tem como pilares os temas transversais da ética, meio ambiente, mercado 

de trabalho e pluralidade, previsto nos parâmetros curriculares nacional (PCN), ob-

jetivando formar cidadãos críticos e éticos que possam compartilhar conhecimento, 

rompendo com o paradigma no âmbito do ensino básico. 

Segundo ainda o PCN, o mundo do trabalho e do consumo e a preservação do 

meio ambiente são temas que ganham destaque, numa conjuntura em que os refer-

enciais tradicionais, não são mais vistos como questões locais ou individuais, mas de 

uma forma globalizada. Nesse sentido, é papel preponderante da escola propiciar o 

domínio dos recursos capazes de levar à discussão dessas formas e sua utilização 

crítica na perspectiva da participação social e política.

O reequacionamento do papel da educação no mundo, permitindo para a es-

cola um horizonte mais amplo e diversificado do que aquele, que antigamente, orien-

tava a concepção e construção dos projetos educacionais, faz com que a tecnologia 

de informação e comunicação seja um recurso importante, pois permite ao educador 

o desenvolvimento do espírito critico favorecendo a criatividade, a compreensão dos 

limites e alcances lógicos das explicações propostas, além de favorecer um dinamis-

mo de ensino que favorece não só apenas o descobrimento das potencialidades do 

trabalho individual, mas, sobretudo o do trabalho coletivo. Resultando no estímulo à 

autonomia do sujeito, desenvolvendo segurança em relação às suas próprias capaci-

dades, a interação e integração no trabalho em equipe, e conseqüentemente, sendo 

capaz de atuar em níveis de interlocução mais complexos e diferenciados.
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No entanto, segundo Almeida (2003), a implementação das TIC, no âmbito es-

colar representa um dos maiores desafios de inovação pedagógica e tecnológica 

enfrentado pelos sistemas de educação mundial. Pois, as TIC, ao mesmo tempo em 

que possibilita a criação de novas formas de mediatização e acrescentam inovado-

ras dinâmicas ao processo de ensino-aprendizagem, podem gerar dificuldades na 

apropriação destas técnicas no campo educacional e em sua domesticação para 

utilização pedagógica (BELLONI, 2005). 

A simples presença do aparato tecnológico na escola, não representa mu-

danças significativas na forma de ensinar e aprender; a mudança só será perceptível 

se os recursos oriundos dos aparatos tecnológicos sejam utilizados de maneira ade-

quada e motivadora. Por isso a capacitação dos professores é de suma importância 

para que as tecnologias cumpram seu papel como auxiliar do desenvolvimento das 

habilidades de leitura, pesquisa, comunicação, interpretação, além de possibilitar o 

conhecimento de novas realidades por meio da internet. O professor que detém as 

habilidades no uso das novas tecnologias deixa de assumir o papel de dono do saber 

e passa a ser um mediador da aprendizagem.

A tecnologia não deve ser considerada como a salvação da educação, mas 

como um instrumento que gera possibilidades para novos direcionamentos met-

odológicos e pedagógicos, resultando na internalização de saberes e constituindo 

relações sociais fundamentais para o desenvolvimento humano coletivo, além do 

processo formativo. A adoção das TIC, em sala de aula, faz com que os estudantes 

deixem de ser um agente passivo para assumir o papel de ativo no processo de en-

sino-aprendizagem. Assim surge a necessidade de que os profissionais da educação 

discutam e aperfeiçoem constantemente as suas práticas pedagógicas, acompan-

hando o processo de progresso tecnológico constante, tornando a arte de ensinar 

divertida para os alunos, uma vez que são estes os principais atores no processo de 

transformação social.

A reafirmação da utilização do lúdico como metodologia de ensino, aliada ao 

uso das TIC, demonstra que é possível mudar os espaços e tempos educacionais. 

Pois, o espírito lúdico expressa uma qualidade de transitar ou percorrer os modos – 

impossível, circunstancial, necessário e possível – do ser das coisas, lembrando que 

quando se considera e valoriza o lúdico nos processos de aprendizagem, significa 
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trabalhar dentro da perspectiva das crianças e dos jovens, vez que para as primei-

ras apenas o lúdico faz sentindo e é necessário para uma boa formação integral e, 

para os demais, representa liberdade de interação, de criatividade, de reflexão e 

criticidade, autoconhecimento, tudo vivenciado de forma motivacional e desafiadora, 

características essenciais para a construção de uma educação efetiva.

A prática docente de qualidade tem exigido do professor formação continuada 

e habilidades que estão para além da dimensão curricular, as quais incluem o uso 

das TIC como um conteúdo de aprendizagem. São habilidades capazes de auxiliar o 

docente a romper com modelos existentes em prol da adoção crítica de tecnologias 

inovadoras (ENRICONE, 2006). O uso criativo das tecnologias pode auxiliar os pro-

fessores a transformar o isolamento, a indiferença e a alienação com o que costu-

meiramente os estudantes frequentam as salas de aula, em interesse e colaboração, 

por meio dos quais eles aprendem a aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas 

melhores e cidadãos participativos (KENSKI, 2010). Em contrapartida, a escola ao 

incorporar a tecnologia no âmbito escolar, pode, em alguns casos, esbarrar no de-

spreparo do professor e na própria estrutura escolar para lidar e explorar pedagogi-

camente os recursos disponíveis.

Desta forma a necessidade de qualificação, capacitação e formação profis-

sional e pessoal dos professores é importante, pois como irão mudar sua maneira 

de ensinar e incluir as TIC em suas aulas, se não tiverem em sua formação capaci-

tação para tal atividade. Sendo assim, a capacitação continuada de professores irá 

capacitar nas especificidades pedagógicas e tecnológicas, e, introduzir as TIC em 

seu método de ensino, não apenas como ferramenta facilitadora e sim como princípio 

educativo fundamental para transformar e criar novos espaços de aprender e en-

sinar e sua continuidade é indispensáveis tendo em vista as evoluções e inovações 

tecnológicas-educacionais. Além de auxiliar na elaboração de um projeto, junto aos 

professores, alunos e comunidade local, que contemplem o Programa Nacional de 

Apoio à Inclusão Digital nas Comunidades – Telecentros.BR com os órgãos do Gov-

erno Federal e do município que possibilite a oferta, implantação e manutenção de 

Telecentro Comunitário na escola rural que atende o assentamento.

Com base neste contexto, fomentar a importância da TIC no processo educa-

cional associado à Educação Ambiental, e a capacitação dos professores torna-se 
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fundamental na promoção do conhecimento cientifico ecológico, permitindo colaborar 

na visão socioambiental, onde o meio ambiente é um espaço de interações cultural 

e natural. Dessa forma, a necessidade de desenvolver a capacidade de pensamento 

crítico dos educandos para que os mesmo sejam capazes de olhar o mundo de forma 

sustentável se faz presente, e para isso, o estímulo que pode ser acrescentado no 

processo de ensino-aprendizagem por meio das TIC, é fundamental para o desen-

volvimento da responsabilidade ambiental nos assentamentos. O presente projeto 

também visa a reafirmação da utilização do lúdico como metodologia de ensino, ali-

ada ao uso das

Em contrapartida, este projeto visa também reafirmar a utilização do lúdico 

como metodologia de ensino, aliada ao uso das TIC, demonstrando que é possível 

mudar os espaços e tempos educacionais. O espírito lúdico expressa uma qualidade 

de transitar ou percorrer os modos - impossível, circunstancial, necessário e pos-

sível - do ser das coisas, lembrando que quando se considera e valoriza o lúdico nos 

processos de aprendizagem,  significa trabalhar dentro da perspectiva das crianças 

e dos jovens, vez que para as primeiras apenas o lúdico faz sentido e é necessário 

para uma boa formação integral e, para os demais, representa liberdade de inter-

ação, de criatividade, de reflexão e criticidade, de auto-conhecimento, tudo vivencia-

do de forma motivacional e desafiadora, características essenciais para a construção 

de uma educação efetiva.

Oportunizar um quadro de saberes teórico-práticos que ampliem a compreensão 

dos professores do Ensino Básico, preparando-os para elaborarem projetos de usem 

o laboratório de informática em suas aulas.

2. DESENVOLVIMENTO  

2.1 Mudanças dos paradigmas da educação

O caminho para a educação perpassa por todas as atividades humanas, por 

isso seu objetivo maior deve ser propiciar o pleno desenvolvimento de todos os in-

divíduos. Em um mundo em constante mudança, a educação escolar tem de ser mais 

do que uma mera assimilação certificada de saberes, mas proporcionar à formação 

de cidadãos capazes de desvelar criticamente e transformar a realidade onde vivem. 
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No entanto, não é fácil mudar paradigmas consolidados há séculos dentro das esco-

las, por isso, discussões entre os agentes envolvidos devem ser realizadas a fim de 

estimular as mudanças na maneira de aprender e pensar, estimulando um aprendiza-

do interativo, colaborador, motivador e autônomo.

A motivação no aprender surge como uma necessidade, uma força dinâmica e 

persistente que modifica o estado de equilíbrio, resultando em uma necessidade rel-

acionada ao contexto social do aprendiz e conseqüentemente um aprendizado signif-

icativo e construtivo por parte dos envolvidos. Em contrapartida a falta de motivação 

na execução de tarefas, não promove um aprendizado eficaz e consolidado, além de 

praticarmos uma prática pedagógica engessada (ALMEIDA, 2011).

Por tanto, a consolidação de uma prática pedagógica construtivista, baseada 

na realização concreta de uma ação que produz um produto palpável (um artigo, um 

projeto, um objeto de interesse pessoal de quem produz) (VALENTE, 1999). A partir 

da realização de um projeto, os indivíduos passam a ser envolver em algo que possa 

estar contextualizado e possui um sentido real e o envolvimento durante a produção 

produz um interesse pessoal. Sendo assim, o aprendizado ocorre de forma mais 

eficaz do que nas aulas meramente expositivas. Partindo do principio que aprender 

corresponde uma mudança de atitude, quando relações entre conteúdos são criados 

entre si ou com a vida, realiza-se a reconstrução do conhecimento, compreensões e 

descobertas e conduz a um processo que incentivam novas buscas, um levantam-

ento de dúvidas que encaminha-se para novas pesquisas, criando-se assim um ciclo 

de aprendizagem. Neste sentindo o professor assume o papel de mediador e incen-

tivador na busca do conhecimento do aluno (VALENTE, 1999).

A educação é um processo formativo que inclui o acesso ao conhecimento, 

assim como a constituição de relações sociais fundamentais para o desenvolvimento 

humano coletivo, não apenas de forma mecânica ou de instrumentação tecnológica, 

mas para a internalização destes saberes. A perspectiva de trabalhar com temas 

transversais apontam para uma transformação da prática pedagógica, pois rompe o 

confinamento da atuação dos professores às atividades pedagogicamente formaliza-

das e amplia a responsabilidade com a formação dos alunos. Os temas transversais 

permeiam necessariamente toda a prática educativa que abarca as relações entre 

os estudantes, entre os professores e estudantes e entre diferentes membros da co-
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munidade escolar. Por tais razões, muitos educadores estão dando ênfase para as 

mudanças que estão ocorrendo na vida cotidiana dos educandos e de que forma a 

escola está acompanhando essas transformações. 

Assim surge a necessidade de que os profissionais da educação discutam e 

aperfeiçoem constantemente as suas práticas pedagógicas, acompanhando o pro-

cesso de progresso tecnológico constante, tornando a arte de ensinar divertida para 

seus alunos, uma vez que são estes os principais atores no processo transformação 

sociais. De acordo Castro com et al. (2011) “a escola deve ser mais ousada, inova-

dora e prazerosa, para que o aluno construa seus saberes, com alegria e prazer, 

possibilitando a criatividade e o pensar criticamente”. As aulas devem transpor os 

limites do ensino tradicional, das aulas condutivistas e livrescas e permitir aos alunos 

vivenciar os conteúdos além das salas de aula. 

Ao professor cabe também conhecer o aluno, sua história, o contexto de sua 

vida, seu universo cognitivo emocional, além da cultura em que o aluno está inserido. 

Possuir clareza da intencionalidade pedagógica para que saiba onde e como interfer-

ir de forma que os conceitos trabalhados sejam compreendidos, fixados, sistematiza-

dos e formalizados pelos alunos. Com base nesse contexto surgem os quatro pilares 

da educação, segundo Delors (1999, pg 89): (i) aprender a conhecer; (ii) aprender a 

fazer; (iii) aprender a viver juntos e (iv) aprender a ser, trazem como proposta a im-

portância de estar atento aos reais objetivos de aprender, e de como aprender deve 

ser uma ação conjunta, muito diferente do aprender isolado e fragmentado que a 

escola tradicional pregava.

2.2  Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) 

Estamos vivendo em um mundo em constantes mudanças, aceleradas nos úl-

timos anos, principalmente pelos avanços científicos e tecnológicos que, juntamente 

com as transformações sociais e econômicas, revolucionaram as formas como nos 

comunicamos, nos relacionamos com as pessoas, os objetos e com o mundo ao re-

dor (DIZARD, 1998; ALMEIDA, 2005).

Diante da necessidade de serem diversificadas as possibilidades e formas de 

agir e aprender, as tecnologias de informação e comunicação (rádio, televisão, vídeo, 

computadores e todas as suas combinações) ampliam as possibilidades de ação dos 
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indivíduos e a diversificação e transformação nos ambientes de ensino-aprendiza-

gem (MARTINSI, 2008). 

Libâneo (2007, p.309), relata que as escolas devem ter por objetivo a aprendiza-

gem dos estudantes e a organização da escola é necessária para melhoria da quali-

dade de aprendizagem. Entretanto, para as escolas e educadores, a necessidade cri-

ada pelo uso da tecnologia de informação e comunicação promove a necessidade de 

saber como aplicar todo o potencial existente no sistema educacional, especialmente 

nos seus componentes pedagógicos e processos de ensino e de aprendizagem, pois, 

não basta somente a utilização da tecnologia, é necessário inovar em termos de 

prática pedagógica (HAMZE, 2010). Além disso, é importante ao professor conhecer 

as possibilidades metodológicas que as tecnologias trazem para trabalhar o conteú-

do, através de atividades criativas, de um processo de desenvolvimento consciente e 

reflexivo do conhecimento, usando pedagogicamente os recursos tecnológicos, com 

perspectiva transformadora da aprendizagem escolar (PEREIRA; FREITAS, 2010).

Toda a aula tem uma informação que precisa ser transformada em conheci-

mento e a tecnologia pode reduzir o tempo deste processo de aprendizado, logo a 

otimização do tempo é uma das principais vantagens que a tecnologia vem propor-

cionando ao mundo (ANTUNES, 2010). Além disso, o autor ressalta que os métodos 

de ensino convencionais já não agradam muito os alunos de hoje, para conseguir 

despertar a atenção dos estudantes é preciso estar atento ao seu cotidiano e, mais, 

integrado com as mudanças tecnológicas. 

A tecnologia enriquece a aula, mas não pode ser colocada à frente do conteúdo 

(LAZARINI, 2010). Entretanto, muitos professores acabam abusando do uso das tec-

nologias para encobrir a ineficiência e a falta de preparo, porém, nenhuma ferramenta 

é capaz de substituir a informação e o professor. Logo, a tecnologia é uma alternativa 

viável, desde que esteja fundamentada no princípio de facilitar a aprendizagem e a 

motivação do aluno. 

O uso das tecnologias por si só não representa mudança pedagógica, se for us-

ada somente como suporte tecnológico para ilustrar a aula, o que se torna necessário 

é que ela seja utilizada como mediação da aprendizagem para que haja uma melhoria 

no processo ensino-aprendizagem. A facilidade de acesso à tecnologia, em si, não é 
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o aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes de aprendizagem 

e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas ferramentas educacionais.

2.3 Educação Ambiental

A Educação Ambiental pode ser definida como um processo que consiste em 

propiciar às pessoas uma compreensão crítica e global do meio ambiente, procurando 

elucidar valores e atitudes na adoção de posturas éticas e participativas nas questões 

relacionadas à conservação e adequada utilização dos recursos naturais (NEVES, 

2003).

Reconhecer que a diversidade biológica e os recursos naturais são finitos, que 

deles dependem a humanidade e que esta tem a responsabilidade do crescimento 

econômico sustentável eleva a importância da Tecnologia como conhecimento 

de técnicas que não agridam, mas que conservam a natureza. Dessa forma, a 

necessidade de desenvolver a capacidade de pensamento crítico dos educandos 

para que os mesmo sejam capazes de olhar o mundo de forma sustentável se faz 

presente, é fundamental para o desenvolvimento da responsabilidade ambiental. 

Carvalho (2009, p.27) destaca que quando o educando é estimulado a “pensar 

por si mesmo e a cooperar sem coerção, desenvolve meios para construir sua própria 

razão moral e sua autonomia”.

A Educação ambiental e a TIC desenvolvem uma parceira que enriquece a 

capacidade de ação e de reflexão do individuo, possibilitando uma aprendizagem de 

forma coletiva, integrada, articulando informações, natureza e pessoas num contexto 

amplo social/ambiental e de sustentabilidade. Incentivar a utilização da TIC na 

divulgação dos resultados e na disseminação do conhecimento científico adquirido 

de forma a esclarecer uso adequado desses meios de informação bem como a 

alfabetização digital poderá sensibilizar os alunos na valorização do ambiente onde 

estão inseridos e sua preservação sustentável.

Nesse sentido, o grande desafio atualmente é encontrar educadores 

capacitados para desenvolver um trabalho no âmbito da Educação Ambiental aliado 

às TIC, principalmente nas comunidades rurais. Frente à crise socioambiental em 

que a sociedade atual está inserida, a consciência ambiental dos sujeitos se torna 

extremamente relevante no sentido de serem capazes de reconhecer os desafios 
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que se fazem presentes por meio do desequilíbrio ambiental mundial. 

A busca de uma Educação Ambiental numa lógica emancipatória, capaz de 

pensar e repensar a realidade e o senso critico necessário para analisar o seu papel 

como ator social capaz de se transformar e transformar o seu lugar, é importante 

para uma transformação individual e local, conseqüentemente, leva à transformação 

social e regional/global, através da tomada de consciência dos agentes envolvidos e a 

comunidade. A tomada de consciência, por sua vez, caminha junto com a emancipação 

humana que proporciona a reflexão crítica individual e social, compondo um ciclo de 

tamanha complexidade que somente a educação pode fundamentar todo o processo.

A educação ambiental deve ser trabalhada organicamente, se fragmentada 

dentro de seus contextos não leva à uma lógica sistêmica, de interrelação, na qual seria 

capaz de fazer o indivíduo pensar e compreender toda a complexidade do tema, não 

basta apenas utilizar as metodologias aplicadas e seus resultados, o sujeito-cidadão 

precisa entender a essência da crise ambiental. A partir da reflexão das causas e 

motivos, acontecerá então, a sensibilização e ação pautada no entendimento destas 

mesmas causas e motivos e no pensamento construtivo de metodologias, práticas e 

resultados satisfatórios.

Portanto, a educação seria um instrumento de superação da opressão exercida 

pela razão instrumental, além disso, promover a emancipação, a reflexão crítica e a 

formação cultural dos sujeitos formam a base dos seus objetivos, buscando a trans-

formação social. Nesse sentido, as vivências e experiências dos educandos devem 

estar na base das ações pedagógicas da educação ambiental emancipatória, que 

preza o conteúdo político e ético das questões ambientais, mediante uma efetiva for-

mação, transformação e emancipação dos indivíduos. 

2.4  Capacitação e formação de professores

 A formação inicial e continuada de professores da educação básica está entre 

as prioridades do Ministério da Educação, que por meio do Plano de Desenvolvimen-

to da Educação (PDE) tem fomentado o desenvolvimento de uma educação de quali-

dade e democrática, reconhecendo-a como um processo dialético que se estabelece 

entre socialização e individualização pautada na construção da autonomia que pos-

sibilite a formação de cidadãos críticos, éticos e criativos. As ações de formação são 
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definidas por meio dos Planos de Ações Articuladas – PAR com a colaboração entre 

os governos estaduais, municipais e instituições de ensino superior, com o intuito de 

aumentar o número de professores formados por instituições públicas de educação 

superior e garantir um padrão de qualidade para os Cursos de formação, ao adaptar 

os currículos à realidade da sala de aula.

A Educação, e em especial a educação escolar, necessita estar integrada às 

TIC para acompanhar essa dinâmica do (re)fazer humano e permitir a inclusão de 

educadores e educandos no mundo cada vez mais conectado e tecnológico. Assim 

surge a necessidade de que os profissionais da educação discutam e aperfeiçoem 

constantemente as suas práticas pedagógicas, acompanhando o processo de pro-

gresso tecnológico constante, tornando a arte de ensinar divertida para os nativos 

digitais, uma vez que são estes os principais atores no processo das transformações 

sociais.

Lévy (1993) aponta três categorias de conhecimento existentes nas socie-

dades – a oral, a escrita e a digital, e afirma que a digital enquadra, obrigatoria-

mente, não apenas o uso de novos equipamentos para a produção e a apreensão 

de conhecimentos, mas também novos comportamentos de aprendizagem, novas 

racionalidades, novos estímulos perceptivos. Seu rápido alastramento e sua rápida 

multiplicação obrigam-nos a não mais ignorar sua presença e sua importância. Logo, 

uma prática docente de qualidade exige do professor uma formação continuada e 

habilidades que estão além da dimensão curricular, as quais incluem o uso das tec-

nologias de informação e comunicação como um conteúdo de aprendizagem. O uso 

criativo das tecnologias pode auxiliar os professores a transformar o isolamento, a 

indiferença e a alienação com o que costumeiramente os estudantes frequentam 

as salas de aula, em interesse e colaboração, por meio dos quais eles aprendem a 

aprender, a respeitar, a aceitar, a serem pessoas melhores e cidadãos participativos 

(KENSKI, 2010).

Logo, a capacitação continuada visa capacitar professores nas especificidades 

pedagógicas e tecnológicas e, introduzir as TIC em seu método de ensino, não ape-

nas como ferramenta facilitadora, mas como princípio educativo fundamental para 

transformar e criar novos espaços de aprender e ensinar convém ressaltar que, a 

capacitação e sua continuidade são indispensáveis tendo em vista as evoluções e 
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inovações tecnológicas-educacionais. Ressalta-se também a possibilidade da social-

ização do conhecimento acadêmico além do limites da escola, conhecimento este 

construído de forma interdisciplinar, agregado em áreas de conhecimentos focados 

no interesse do público alvo e no desenvolvimento regional.

Desta forma, a formação contínua de profissionais de educação é promovida 

para quem procura um caminho que não seja a ciência dominante, mas sim o con-

hecimento da humanidade por meio da “educação para a liberdade”, sempre aliando 

métodos já consagrados na educação às novas tecnologias. Oferecer inclusão digital 

aos estudantes das escolas públicas rurais significa prover as crianças e jovens de 

condições mínimas à garantia de ampliação de suas oportunidades e redução da 

distância entre as oriundas de famílias economicamente mais favorecidas e aquelas 

originárias de comunidades infoexcluídas como as dos assentamentos.

2.5 Aprendizagem Lúdica

O modelo educacional vigente não provocou mudanças efetivas de comporta-

mento para construir uma cidadania solidária, responsável e comprometida com o 

país e com seu futuro. 

Conforme Nóvoa (1995) a escola tem de ser encarada como uma comunidade 

educativa, permitindo mobilizar o conjunto dos atores sociais e dos grupos profis-

sionais em torno de um projeto comum. No entanto, o que se vê é que o aluno não 

problematiza, não questiona, recebe passivamente o conhecimento, conhecimento 

este que muitas vezes está desvinculado da realidade em que vive.

Para que a aprendizagem seja significativa é necessário que o indivíduo perceba 

a relação entre o que está aprendendo e a sua vida. Isso envolvendo seu raciocínio, 

análise, imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos. Segun-

do Rodrigues (1999), a concepção tradicional considera o aluno como um recipiente 

vazio que deve o professor enchê-lo. No entanto, sabe-se que essa concepção não 

motiva o aluno, e que o desenvolvimento construtivista assume importância por cos-

niderar o simbólico enquanto processo de aprendizagem. O faz de conta mostra a 

realidade e são formas encontradas para assimilar, atuar e mudar, contribuindo para 

seu desenvolvimento psíquico.
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Segundo Winnicott (1995), o lúdico é considerado prazeroso, devido a sua ca-

pacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e total, criando um clima de en-

tusiasmo. É este aspecto de envolvimento emocional que torna uma atividade de 

forte teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e euforia. Por meio 

do lúdico, ocorre a canalização das energias, que permite vencer suas dificuldades, 

modificar sua realidade e proporcionar o desenvolvimento da linguagem, do pensa-

mento e da concentração. 

A ludicidade pode ser utilizada como forma de sondar, introduzir os conteúdos, 

fundamentados nos interesses daquilo que pode levar o aluno a sentir satisfação em 

descobrir um caminho interessante no aprendizado. Com relação à socialização, os 

alunos exercem a liderança ou a passividade, desenvolvem a personalidade e o con-

trole da mesma, exercício de competir e vencer é motivo, de orgulho e prazer, bem 

como age diretamente na cooperação do grupo e da participação coletiva.

Tendo em vista, que o professor assume responsabilidade para estimular o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, a integração dos conteúdos curricu-

lares propostos associados a uma aprendizagem lúdica, resulta em um aprendizado 

baseado no estimulo na construção do conhecimento humano e na progressão das 

diferentes habilidades operatórias, além de proporcionar um progresso pessoal e de 

alcance de objetivos institucionais. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A capacitação dos professores permitirá desenvolver estratégias para um en-

sino de qualidade mediado pelos recursos da Tecnologia da Informação e Comuni-

cação, potencializando a integração de áreas do conhecimento, e preferencialmente, 

Educação Ambiental. 

A capacitação dos professores vai fortalecer a interiorização e democratização 

do ensino através da inserção de métodos e práticas inovadoras de ensino-apren-

dizagem mediado pela tecnologia de informação e comunicação, trabalhando colab-

orativamente e interativamente valorizando a realidade vivenciada na construção do 

conhecimento formando estudantes mais autônomos.

As estratégias de ação da capacitação visarão o fortalecimento da interação 

dos professores e estudantes durante os processos ensino-aprendizagem, apoiando 
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a produção e elaboração de materiais didáticos com uso de TIC para contextos dis-

ciplinares, ampliando o universo cultural possibilitando diálogos-problematizadores 

para além do tempo didático previsto de capacitação. Os diálogos estabelecidos po-

dem ser estendidos após o término da capacitação fortalecendo a interação entre 

corpo docente e alunos, além de refletirem na comunidade. 
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