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SITUAÇÃO DE ESTUDO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS DO 
CAMPO DE COARACI/BA 

 
RESUMO 

 
O contexto do campo, considerando a biodiversidade, território natural, cultura e experiências 
da vivência dos alunos indicam a necessidade de um Ensino de Ciências que esteja 
comprometido com os princípios da educação do campo e as especificidades desse contexto 
educacional.Neste trabalho objetivou-se analisar as contribuições que a vivência de atividades 
da proposta de reorganização curricular denominada Situação de Estudo (SE) pode trazer para 
formação continuada de professores de escolas do campo de Coaraci/BA. Um dos fatores a 
ser considerado diante da realidade de desenvolvimento da Educação do Campo é a existência 
da multisseriação, que segundo Pinho (2004) é uma realidade que é apontada pelos estudiosos 
das escolas do meio rural como sendo a principal característica das escolas rurais.Desta 
forma, na promoção da formação desses docentes é necessário que a multisseriação das 
escolas do campo não seja ignorada. Trata-se de uma pesquisa participante, norteada por uma 
abordagem qualitativa na qual os dados foram obtidos diretamente com os participantes por 
meio de questionários, análise do Projeto Político Pedagógico das Escolas do Campo de 
Coaraci/BA realização de encontros de formação, um curso de formação continuada e 
entrevistas semiestruturadas. Os encontros e o curso de formação foram videogravados e as 
entrevistas foram audiogravadas e transcritas compondo o corpus de análise. Na análise das 
informações tomou-se como referencial, os passos da Análise Textual Discursiva (MORAES; 
GALIAZZI, 2011). A partir das etapas desenvolvidas neste estudo considera-se que as 
atividades vivenciadas pelos professores nos encontros de formação e no curso de formação 
continuada possibilitaram aos professores participantes uma oportunidade de reflexão sobre a 
prática docente a partir da SE enquanto proposta de reconfiguração curricular. Em síntese, 
constatou-se nos critérios de seleção e escolha dos temas a serem trabalhados nas turmas 
multisseriadas das escolas do campo de Coaraci, a necessidade de delimitação de temas que 
considerem a vivência dos estudantes.Além do rompimento com a definição de temas pela 
coordenação pedagógica das escolas do campo, caracterizando então a potencialidade da SE 
comoproposta que pode contribuir nareconfiguração curricular das turmas multisseriadas no 
campo, especialmente por considerar as situações de alta vivência dos alunos, bem como a 
construção coletiva e interdisciplinar. 
 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Educação do Campo. Situação de Estudo. Turmas 
Multisseriadas. 

 

 
 
 
 
 
 



STUDY SITUATION IN TEACHER TRAINING INFIELD SCHOOLS OF 
COARACI/BA 

 
ABSTRACT 

 The context of the field, considering the biodiversity, natural territory, culture and experiences 
of the students' experience indicates the need for a Science Education that is committed to the 
principles of the education of the field and the specificities of this educational context.This 
work aimed to analyze the contributions that the experience of activities of the proposed of 
curricular reorganization called Study Situation can bring to continued training of science 
teachers from a school in Coaraci field /BA.One of the factors to be considered in view of the 
reality of the development of Education of the Countryside is the existence of multiseriate 
education, which according to Pinho (2004) is a reality that is pointed out by the scholars of 
rural schools as the main characteristic of rural schools.Thus, in the promotion of the training 
of these teachers it is necessary that the multiseriation of the rural schools is not ignored.It is a 
participant search, guided by a qualitative approach in which the data were obtained directly 
with the participants through questionnaires, analysis of the Political Project Pedagogical of 
the schools of the field of Coaraci/BA, realization of encountersof formation, a course training 
and semi-structured interviews.The encounters and the formation course were videotaped and 
the interviews were audio-taped and transcribed composing the corpus of analysis. In the 
analysis of the information, the steps of Discursive Textual Analysis (MORAES; GALIAZZI, 
2011) were taken as reference.From the steps developed in this study it is considered that the 
activities experienced by teachers in training encounters and continued formation course 
enabled the participating teachers an opportunity to reflect on teaching practice and in the 
Study Situation as proposed of curriculum reconfiguration.In summary it was found that, the 
criteria for selecting and choosing the themes to be worked in the multisseries classes of the 
schools of the Coaraci field, the need for delimitation of topics that consider the students' 
experience, as well as the disruption with the definition of themes by the coordination 
pedagogical of the rural schools, thus characterizing the potential of the SE as a proposal that 
can contribute to the curricular reconfiguration of the multisseries classes in the field, 
especially considering the situations of high experience of the students, as well as the 
collective and interdisciplinary construction. 
 
Keywords: Teaching of the Science. Field Education. Study Situation.Multisseries Classes. 
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INTRODUÇÃO  
 
 O meu interesse em desenvolver este estudo no contexto das escolas do 
campotem origem em minha vivência familiar, especialmente na história de meus avós 
e meus pais que tem suas trajetórias marcadas pelo trabalho no campo e, como 
consequência da ausência de possibilidades à educação formal na infância, carregaram 
consigo as marcas do analfabetismo que historicamente tem caracterizado em grande 
parte os trabalhadores e trabalhadoras do campo.  
 Ao iniciar a minha trajetória acadêmica no curso de Pedagogia da UESC tive a 
oportunidade de participar como bolsista de iniciação científica de um projeto de 
pesquisa, orientado pelo professor Marcos Augusto de Castro Peres que tinha como 
título: Velhice e analfabetismo nas áreas rurais dos municípios de Ilhéus e Itabuna. 
Participei ainda de outro projeto também orientado pelo professor Marcos Peres: A 
exclusão educacional no semiárido baiano e as redes institucionais de articulação em 
Juazeiro/BA.            
 A minha participação nestes projetos de pesquisa foi marcada por experiências 
significativas para o início do trabalho de investigação científica e, especialmente, 
foram determinantes para uma aproximação ainda maior com a realidade da Educação 
do Campo na Região Cacaueira do Sul da Bahia. Assim, o meu trabalho de conclusão 
de curso esteve relacionado à realidade da Educação do Campo no município de 
Coaraci/BA.É desta caminhada pela realidade da Educação do Campo na região 
cacaueira e mais especificamente no município de Coaraci/BA que emerge a 
inquietação para analisar nesta pesquisa, as possíveis contribuições que estudos na área 
de Ensino de Ciências podem oferecer para a formação continuada de professores de 
ciências de escolas do campo de Coaraci/BA. 

Um dos fatores que justifica a realização dessa pesquisa no contexto do campo é 
a precária realidade de atendimento educacional dos alunos do campo que de acordo 
com estudos realizados por Peres (2013) torna o campo uma tradicional área de 
exclusão ondeprevalece um desrespeito a direitos socialmente instituídos, dentre eles o 
direito a educação, além da necessidade do estabelecimento de uma educação científica 
que contemple a diversidade e a peculiaridade do camponês. 
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 A realização desta pesquisa no contexto das escolas do campo busca considerar 
também, a necessidade que se estabelece na contemporaneidade, de uma proposta 
educacional que esteja vinculada à realidade dos camponeses. Cabe destacar que o 
cenário educacional das áreas rurais brasileiras historicamente tem se caracterizado pela 
precariedade no atendimento educacional, vem gradativamente se transformando e nas 
últimas décadas tem conquistado avanços significativos na construção de uma proposta 
educacional que se constitua a partir das necessidades e da realidade de vida do 
camponês, tais como: Cursos de Pedagogia da Terra, Programa de Apoio as 
Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo), Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (Pronera) e o Projovem Campo Saberes da Terra. 
 Entretanto, um dos fatores a ser considerado diante da realidade 
dodesenvolvimento da Educação do Campo é a existência da multisseriação, que 
segundo Pinho (2004) é uma realidade que é apontada pelos estudiosos das escolas do 
meio rural como sendo a principal característica das escolas rurais. Considerando que as 
classes multisseriadas continuam presentes no contexto de muitas escolas do campo no 
Brasil, justifica-se, então, a necessidade de aprofundar estudos que contemplem esse 
contexto escolar, como apontado por Pinho (2004, p. 99) “o trabalho feito por tais 
escolas, ao invés de ser negado, requer estudos específicos, visando pensar um currículo 
para a formação do professor”. 
 É perceptível que, apesar dos avanços que têm sido alcançados na luta por uma 
Educação do Campo, ainda prevalecem pontos que necessitam ser considerados na 
proposição da formação dos professores do campo. Desta forma, na promoção da 
formação desses docentes é necessário que a multisseriação das escolas do campo não 
seja ignorada. Torna-se necessário então, pensar uma formação específica de 
educadores e educadoras do campo que contemple as especificidades desse contexto. 
 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Ciências 
(BRASIL, 1998), o ensino de Ciências é um contexto privilegiado em que as diferentes 
explicações sobre o mundo, os fenômenos da natureza e as transformações produzidas 
pelo homem podem ser expostos e comparados.Atualmente, ao pensar no ensino de 
ciências é indispensável que se estabeleça, como objetivo primordial deste ensino, a 
possibilidade de um aprendizado que seja significativo e considere a participação ativa 
das crianças na construção do conhecimento científico. 
 Nesta perspectiva torna-se fundamental a atuação docente como possibilitadora e 
facilitadora do processo de aprendizagem da ciência, ou seja, ensino que não seja 
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baseado em uma mera transmissão de conceitos científicos, mas simque oportunize as 
crianças expressarem seus modos de pensar, de questionar e explicar o mundo, através 
de uma experiência compartilhada entre professores e alunos na construção do 
conhecimento, que é essencial para uma maior autonomia do educando, bem como um 
posicionamento crítico diante de uma sociedade cada vez mais tecno-científica. 
 Diante da necessidade cada vez mais urgente de busca por alternativas de ensino 
quevenham favorecer a aprendizagem dos alunos de modo significativo e 
contextualizado, especialmente no que se refere as Ciências da Natureza,destaca-se o 
desenvolvimentoda Situação de Estudo (SE)como uma proposta de organização do 
ensino de Ciências. Segundo Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007) a SE tem 
origem no contexto do Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em 
Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(Gipec-Unijuí), ao fazer a proposição de uma reestruturação curricular do ensino de 
ciências por meio de sucessivas SE, envolvendo o grupo de pesquisadores do Gipec-
Unijuí e professores da educação básica da rede pública. 
 Para Maldaner e Zanon (2006) a SE é uma orientação para o ensino e uma 
prática escolar que objetiva a articulação entre os saberes e os conteúdos de ciências 
entre si e com os demais saberes dos alunos advindos das vivências e experiências fora 
do ambiente escolar, permitindo assim um ensino pautado por uma abordagem inter e 
transdiciplinar.  
 As características dessa proposta de reconfiguração curricular apresentam-se em 
alinhamento com princípios inerentes a Educação do Campo, principalmente com 
relação acontextualização(SILVA, 2003) na qual a construção de conhecimento precisa 
ser vista de modo integrado e a partir do contexto local. Segundo Maldaner e Zanon 
(2006, p. 58) a SE pode contribuir com o trabalho pedagógico escolar, uma vez que 
parte da vivência social dos alunos “facilitando a interação pedagógica necessária à 
construção da forma interdisciplinar de pensamento e à produção da aprendizagem 
significativa”. 
 Torna-se então pertinente questionar: Quais as contribuições que a vivência de 
atividades da SE, enquanto proposta de organização curricular pode trazer para a 
formação continuada de professores deescolas do campo de Coaraci/BA? 
 A hipótese central deste trabalho é que a SE enquanto proposta de organização 
curricular no ensino de ciências é uma alternativa que pode favorecer um ensino-
aprendizagem de ciências mais contextualizado. Dessa forma espera-se que a vivência 
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de atividades dessa proposta por docentes de escolas do campo possa contribuir no 
processo de formação continuada desses professores. 
 Nesta pesquisa intencionamos analisar as contribuições que a vivência de 
atividades da proposta de reorganização curricular denominada Situação de Estudo (SE) 
pode trazer para formação continuada de professores de escolas do campo de 
Coaraci/BA. Com esse fim destacamos os seguintes objetivos específicos de nossa 
investigação: 
 Analisar como a vivência de atividades da Situação de Estudo (SE)pelos 

docentes pode influenciar na compreensão dessa proposta de reorganização 
curricular. 

 Verificar as possibilidades e limitações da Situação de Estudo (SE) na formação 
continuada de docentes dos anos iniciais de turmas multisseriadas no campo. 

 Investigar as possíveis contribuições da Situação de Estudo (SE) na organização 
curricular das turmas multisseriadas das escolas do campo. 

 Esta pesquisa está organizada em quatro capítulos que se apresentam descritos 
da seguinte forma: 
 No primeiro capítulo são apresentados aspectos inerentes a Educação do Campo 
e seu desenvolvimento no Brasil. Elencam-se aspectos relativos à trajetória desta 
proposta político educacional, suas concepções e fundamentos, além dos seus marcos 
legais e a realidade das turmas multisseriadas, como uma característica presente na 
realidade das escolas do campo. 
 O segundo capítulo consiste em abordar aspectos referentes à relação entre 
ensino de ciências e a Educação do Campo, apontando especialmente para a 
potencialidade da SE na organização curricular de turmas multisseriadas de escolas do 
campo. 
 No terceiro capítulo são apresentados aspectos referentes à caracterização e 
contextualização da pesquisa, considerando as etapas desenvolvidas durante o processo 
de obtenção e análise das informações e o desenvolvimento de atividades adaptadas da 
SE, que foram voltadas a vivência por parte dos professores participantes. 
 O quarto capítulo apresentaa análise das informações obtidasatravés da 
participação dos docentes das escolas do campo de Coaraci na vivência de algumas 
atividades da SE que foram propostas nos encontros e no curso de formação continuada, 
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bem como considerações sobre o questionário inicial, o Projeto Político Pedagógico das 
escolas do Campo de Coaraci/BA e as entrevistas semiestruturadas que foram realizadas 
após a participação dos professores no curso de formação. 
 Na finalização da pesquisa são apresentadas algumas considerações sobre os 
resultados alcançados. Retoma-se o objetivo inicial da investigação: analisar as 
contribuições que a vivência de atividades da SE propiciou a formação continuada dos 
professores das escolas do campo de Coaraci. Em síntese destacou-se a necessidade de 
delimitação de temas na SE, que considerem a vivência dos alunos no campo. 
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CAPÍTULO 1 - O CONTEXTO DE LUTAS POR UMA EDUCAÇÃO DO 
CAMPO NO BRASIL 
 
             Neste capítulo objetiva-se destacar alguns aspectos relacionados àEducação do 
Campo considerando a sua trajetória no Brasil,seus marcos históricos e legais, as suas 
concepções, avanços edesafios, principalmente, quanto à realidade das turmas 
multisseriadas, como uma característica presente na realidade das escolas do campo e 
que ainda compõe o cenário de construção dessa proposta político-educacional. 
 
1.1 Os movimentos sociais e a luta por uma Educação do Campo 

 
            A Educação do Campo pode ser entendida no Brasil como um movimento 
político-educacional que para Santos (2008) está fundamentado em dois eixos: o 
primeiro deles é a realidade da educação no meio rural brasileiro marcada fortemente 
pelos elevados índices de analfabetismo e pequenos índices de escolaridade; o segundo 
é uma concepção de educação que surge das experiências educacionais por iniciativa 
dos movimentos sociais, na luta por políticas públicas que contemplem um conteúdo e 
uma metodologia que atendam à identidade, à cultura e aos interesses dos sujeitos do 
campo. 
           A luta em defesa da Educação do Campo, seguindo um modelo educacional que 
respeite as especificidades e o modo de vida do camponês, tem sido defendida pelos 
movimentos sociais e, em especial, pelos movimentos de luta pela terra, como apontado 
em diversos trabalhos nos últimos anos a exemplo de Caldartet al. (2013),Caldartet 
al.(2012), Arroyo, (2015), entre outros. 
           Conforme apontado por Faccio (2012) a partir da década de 1990, tem-se início 
no Brasil a mobilização de camponeses e integrantes de movimentos sociais que se 
articulam para cobrar do poder público uma política educacional que atenda as 
especificidades e as demandas daqueles que vivem no e do campo. Um fator que merece 
atenção na perspectiva de busca por uma Educação do Campo é que a mesma nasce em 
uma conjuntura de pressão dos movimentos sociais articulados e engajados na 
reivindicação de políticas públicas educacionais para os povos do campo (FACCIO, 
2012). 
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  Segundo Fonseca e Mourão (2012) a escola pensada a partir da perspectiva da 
Educação Rural assenta-se em um projeto político-pedagógico que segue um modelo 
urbano-industrial. A Educação do Campo em contrapartida vem se constituindo como 
uma proposta educacional que se contrapõe a ideia de Educação Rural uma vez que esta 
tem em seu bojo uma educação pensada pelas elites e que desconsidera os saberes do 
camponês, sua cultura e sua vida ademais os autores destacam que: 

Nessa perspectiva, não cabe mais o termo “Educação Rural”, já que 
este subentende uma educação pensada e executada pelas elites 
dominantes. O termo educação do campo propõe o 
redimensionamento da educação do trabalhador no campo, a partir do 
próprio trabalhador que cria e recria os processos educativos 
(FONSECA; MOURÃO, 2012, p. 289). 

 Cabe pontuar que o desenvolvimento da Educação do Campo tem ocorrido em 
uma trajetória histórica na qual vem se destacando a participação dos movimentos 
Sociais, principalmente o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra. Nesse 
sentido Tavares e Borges (2012) pontuam uma série de momentos decisivos na luta 
por uma Educação do Campo, a exemplo, da articulação do Movimento dos 
Trabalhadores Rurais sem Terra e demais movimentos sociais que realizaram o I 
Encontro Nacional de Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I Enera) em 
1997 e contou com a parceria de outras organizações tais como o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco), a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a 
Universidade de Brasília (UnB). 
        Outro momento importante a ser destacado foi a realização da I Conferência 
Nacional por uma Educação Básica do Campo no ano de 1998. Para Tavares e Borges 
(2012) essa conferência contribuiu na assunção do compromisso da construção de 
uma proposta de Educação do Campo, dando origem a partir desse momento ao 
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera) tendo como um de 
seus principais objetivos a superação dos elevados índices de analfabetismo entre 
jovens e adultos no campo. 
 Destaca-se também a II Conferência Nacional por uma Educação do Campo, em 
Luiziânia/GO, no ano de 2004 e contou com a participação de representantes de 
Movimentos Sociais, Movimento Sindical, Organizações Sociais de Trabalhadores e 
Trabalhadoras do Campo e da Educação, das Universidades, ONG’S e de Centros 
Familiares de Formação por Alternância; de Secretarias Estaduais e Municipais de 
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Educação e de outros órgãos de gestão pública que tem vinculação com a Educação 
do Campo. A II CNEC teve como um de seus objetivos a defesa por políticas públicas 
de educação, articuladas ao conjunto de políticas públicas que busquem garantir o 
conjunto de direitos sociais e humanos aos povos que vivem no e do campo. 
 Mais recentemente ocorreu o II Encontro Nacional das Educadoras e Educadores 
da Reforma Agrária (II Enera)1,  em Luiziânia/GO, no período de 21 a 25 de setembro 
de 2015. O II Enera teve como foco o debate em torno da construção da unidade na 
busca por uma educação pública e popular. 
        A partir do desenvolvimento da trajetória dos movimentos sociais na luta por 
uma educação que contemple as demandas dos camponeses é imperativo que sejam 
apresentadas algumas das principais concepções que norteiam essa proposta política 
educacional para a população camponesa. 
 

1.2 Concepções que fundamentam a Educação do Campo 
 

Faccio (2012) chama atenção para o fato de que a luta dos movimentos sociais por uma 
Educação do Campo ultrapassa o anseio apenas pelo acesso da população camponesa a 
efetivação do direito à escola, o que denota pensar em uma escola que tenha origem nas 
demandas da população camponesa, ou seja, não se busca garantir apenas que as 
crianças camponesas, filhas e filhos dos trabalhadores e trabalhadoras possam ir à 
escola.Luta-se por uma escola que considere aspectos culturais e as concepções de vida 
do camponês, ressaltando que: 

Além da luta pelo acesso, ele vem sistematizando uma proposta de 
Educação adequada aos anseios dos sujeitos da terra, calcada em 
fundamentos históricos, filosóficos, políticos e pedagógicos que se 
orientam por uma visão crítica, que tem origem no pensamento 
educacional socialista, na Pedagogia do Oprimido de Freire (1987) e 
na denominada Pedagogia do Movimento (FACCIO, 2012, p. 196). 

            Cabe apontar que a luta por uma educação que atenda aos anseios e as demandas 
                                                           1Passados quase 20 anos desta primeira experiência, os desafios continuam neste 2° Enera, mas num 
contexto ainda mais complexo, de avanço e hegemonia do agronegócio, disputando os territórios 
materiais e imateriais com os sujeitos que vivem e reproduzem a vida no campo. O segundo encontro está 
colocado neste contexto de avanço da disputa do capital também pela educação pública do nosso país. 
(Disponível em:http://www.mst.org.br/2015/09/21/abertura-2-enenra-construimos-a-ideia-de-que-a-
libertacao-depende-do-povo-controlar-em-primeiro-lugar-o-conhecimento.html>; acesso em: 
15/01/2016.). 
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da população camponesa nasce dentro dos movimentos sociais, mas especialmente, no 
âmbito do MST, atrelada a luta pela terra por meio da reforma agrária, que é uma das 
principais bandeiras defendidas pelos movimentos sociais e em especial o Movimento 
dos Trabalhadores Rurais sem Terra (BEZERRA NETO, 2009). Os camponeses ligados 
ao MST que conquistam a terra sentem a necessidade de escolas para seus filhos.Há 
então, uma preocupação por parte do movimento em como garantir às crianças dos 
assentamentos uma proposta de educação que atenda a determinados princípios, como 
destacado por Bezerra Neto (2009): 

Ainda segundo o MST, o movimento quer assegurar o direito à 
educação básica e à construção de uma escola, de uma pedagogia, de 
metodologias e de práticas educativas adequadas à realidade do meio 
rural e dos assentamentos (p.12). 

            Ao destacarem a Educação do Campo como um projeto político-pedagógico que 
tem se construído historicamente e tem na sua origem as lutas dos movimentos sociais 
contra o latifúndio e a opressão dos camponeses, Fonseca e Mourão (2012) apontam 
para os princípios que fundamentam e orientam a Educação do Campo: 

A Pedagogia Socialista que nos remete à relação trabalho/educação, 
considerando o trabalho como atividade que os homens e as mulheres 
executam em relações recíprocas e, ao fazê-lo, estão modificando a si 
mesmo e aos outros. A Pedagogia do Oprimido é a outra referência 
pedagógica em que a escola do campo se referencia, decorrente das 
experiências acumuladas em educação popular. A Pedagogia do 
Movimento que se constrói nos movimentos sociais, especialmente no 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, referenciando-se na 
realidade do campo brasileira e nos processos de resistência e luta. 
(FONSECA; MOURÃO, 2012, p. 290 grifo meu). 

             Fica evidente que os movimentos sociais têm desenvolvido grande influência na 
construção da Educação do Campo no Brasil, especialmente o MST2 , constituindo 
assim uma das concepções que orienta essa proposta político-pedagógica por meio da 
Pedagogia do Movimento,  

A Pedagogia do Movimento afirma os movimentos sociais como um 
lugar, ou um modo específico, de formação de sujeitos sociais 
coletivos que pode ser compreendida como um processo intensivo e 
historicamente determinado de formação humana (CALDART et al., 
2012 p.548). 

                                                           
2 Conforme informações apresentadas no site do MST, no que se refere a educação: são mais de 2 mil 
escolas públicas construídas em acampamentos e assentamentos; 200 mil crianças, adolescentes, jovens e 
adultos com acesso à educação garantida; 50 mil adultos alfabetizados; 2 mil estudantes em cursos 
técnicos e superiores; mais de 100 cursos de graduação em parceria com universidades públicas por todo 
país. (Disponível em: http://<www.mst.org.br/educacao/>; acesso em: 15/01/2016). 
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           Vale ressaltar que, no âmbito do MST, tem ocorrido ao longo dos anos uma 
intensa preocupação no que se refere à construção de uma proposta de educação que 
considere os anseios dos camponeses, na qual se destacam os princípios filosóficos e 
pedagógicos da Educação no MST: 

Princípios filosóficos da educação no MST: 
1) Educação para transformação social. 

Educação de classe, massiva, orgânica ao MST, aberta para o mundo, 
voltada para ação, aberta para o novo. 

2) Educação para o trabalho e a cooperação. 
3) Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana. 
4) Educação com/para valores humanistas e socialistas. 
5) Educação como um processo permanente de formação e 

transformação humana (CADERNOS DE EDUCAÇÃO, 1996, p. 10). 
              Acrescentam-se, ainda, a esses, os princípios pedagógicos, que, para Bezerra 
Neto (2009, p.13), se referem “ao jeito de fazer e de pensar a educação, como 
mecanismo de concretização dos princípios filosóficos”. 

Princípios pedagógicos da educação no MST:  
1) Relação entre prática e teoria. 
2) Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação. 
3) A realidade como base da produção do conhecimento. 
4) Conteúdos formativos socialmente úteis. 
5) Educação para o trabalho e pelo trabalho. 
6) Vínculo orgânico entre os processos educativos e processos políticos. 
7) Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos. 
8) Vínculo orgânico entre educação e cultura. 
9) Gestão democrática. 
10) Auto-organização dos/das estudantes. 
11) Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos 

educadores/das educadoras. 
12) Atitude e habilidades de pesquisa. 
13) Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais.  

(CADERNO DE EDUCAÇÃO, 1996, p. 24). 
  De modo geral observa-se que a Educação do Campo traz em seu bojo uma 
perspectiva crítica de educação que é influenciada diretamente pela trajetória de luta dos 
movimentos sociais. A Educação do Campo é, portanto, resultado da reivindicação dos 
movimentos sociais, dos trabalhadores, camponeses e camponesas por uma proposta de 
educação popular. A seguir serão apresentados alguns avanços e conquistas dos 
movimentos sociais que tem se materializado por meio dosdocumentos que normatizam 
os programas e ações vinculados àEducação do Campo no Brasil. 
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1.3 Marcos legais e os programas vinculados à Educação do Campo no Brasil 

 
           A educação, de acordo com a Constituição Federal (BRASIL, 1988), é um direito 
de todos os cidadãos, inclusive daqueles que vivem no campo. A Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, (BRASIL, 1996) cita avanços importantes no sentido da 
efetivação de uma educação de qualidade, que respeite as especificidades e o modo de 
vida daqueles que vivem e produzem no campo. 
           Embora a Constituição Federal (BRASIL, 1988) estabeleça que a educação seja 
um direito de todos os cidadãos de modo que o ensino seja realizado com igualdade de 
condições para o acesso e a permanência na escola, nota-se que ao longo da história, a 
educação brasileira tem se caracterizado pelo atendimento dos interesses da classe 
dominante e de modo muito claro fica evidenciada a ausência do caráter universal que 
deveria fazer-se presente na educação do Brasil (FERREIRA; BRANDÃO, 2011). 
           Santos (2008), ao tratar da relação entre direito e democracia, enfatiza que o 
direito é geral e universal e então, válido para todos os indivíduos, grupos e classes 
sociais.Sendo desta forma a educação um direito humano, não há direitos humanos sem 
democracia e tampouco democracia sem direitos humanos e, consequentemente, o fim 
último da democracia é a luta pelos direitos. Defende ainda que compete ao estado, 
universalizar os direitos sociais por meio de políticas públicas, ou seja, passar de 
direitos abstratos a direitos concretos, de letras mortas a práticas efetivas, por meio de 
políticas públicas específicas para os sujeitos do campo.  
           De acordo com Ferreira e Brandão (2011) a Educação do Campo somente veio a 
ser contemplada de forma mais explícita na Constituição Federal de 1988, que traz a 
educação como direito de todos os cidadãos, inclusive dos cidadãos do campo. 

Somente a partir da Constituição de 1988 foi que a legislação 
brasileira relativa à educação passou a contemplar as especificidades 
das populações identificadas com o campo. Antes disso, a educação 
para essas populações foi mencionada apenas para propor uma 
educação instrumental, assistencialista ou de ordenamento social 
(BRASIL, 2007, p.15). 

           Vieira (2001) também destaca que, pautada constitucionalmente, a educação 
brasileira deve acima de tudo converter-se em direito público subjetivo e que deve ser 
assegurada a todos os cidadãos, com a possibilidade de se responsabilizar a autoridade 
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competente. Desta forma torna-se imprescindível pensar a educação como um direito 
que necessita ser efetivado em um contexto de respeito à diversidade e a cultura do 
camponês, de modo que o campo seja entendido como espaço de vida: 

Pensar o campo como território significa compreendê-lo como espaço 
de vida, ou como um tipo de espaço geográfico, onde se realizam 
todas as dimensões da existência humana. O conceito de campo como 
espaço de vida é multidimensional e nos possibilita leituras e políticas 
mais amplas do que o conceito de campo ou de rural somente como 
espaço de produção de mercadorias (FERNANDES, 2006, p. 28). 

           Há, portanto, uma série de intensas desigualdades históricas que afetam 
gravemente o panorama educacional dos povos do campo, o que pode ser observado, 
por exemplo, na violência sofrida pelos sujeitos do campo ao serem forçados a 
abandonar a terra, sua cultura e seu modo de vida para atender a exploração no 
perímetro urbano mostrando que na prática a escola brasileira produziu historicamente o 
cenário de exclusão social das camadas desfavorecidas como destaca Ribeiro (2010): 

Diferentes das que ocorrem na escola urbana, as atividades das 
crianças que vivem no meio rural e frequentam uma escola 
multisseriada são determinadas pelas condições de classe que as 
colocam em posição de inferioridade em comparação com os alunos 
que vivem nas sedes dos municípios, tendo mesmo de assumir tarefas 
desde tenra idade apesar de estarem estudando (p. 182). 

           É preciso superar a triste realidade educacional das crianças camponesas, que, 
geralmente, tem sido marcada por uma série de fatores que as colocam em situação 
marginal: fechamento, ausência, precariedade, nucleação e deslocamento para 
atendimento educacional na zona urbana.O fechamento de escolas do campo contribui 
para a manutenção de um modelo educacional descontextualizado e que empurra as 
crianças do campo para exclusão educacional, fazendo-as seguir pelos caminhos da 
evasão e repetência nas escolas da cidade e, o que é pior, atribuindo às próprias 
crianças, vítimas da exclusão, a culpa, rotulando os alunos do campo de 
“desinteressados” e responsáveis pela sua própria condição (ALMEIDA, 2015). 
           Segundo Brandão (2006), ao abordar aEducação do Campo, é necessário 
considerar a singularidade e as peculiaridades dos sujeitos do campo.Ademais o autor 
destaca que: 

Para pensar uma educação do campo deve-se ter noção de quem é a 
população do campo. Que tempo as pessoas dispõem, considerando 
que levantam às 3, 4 ou 5 horas da madrugada para trabalhar e não 
tem horas de retorno para descanso. Parcela da população trabalhadora 
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rural já desejou estudar ou tentou participar de processos de 
aprendizagem. As tentativas geralmente são seguidas de evasão por 
não haver reconhecimento das especificidades da população da cidade 
e população do campo quanto às suas possibilidades de tempo e 
espaço de vida (BRANDÃO, 2006, p. 41). 

            Como resultado da luta constante dos camponeses, contando com um apoio 
intenso dos movimentos sociais e diversos segmentos da sociedade na articulação por 
uma educação pensada a partir do trabalho e do modo de vida do camponês ao longo 
dos anos, tem ocorrido alguns avanços que são fundamentais para a materialização do 
direito a educação atendendo aos anseios dos povos do campo3. 
            A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) define em 
seu artigo 28 alguns marcos significativos no que diz respeito, especialmente, ao 
atendimento educacional da população camponesa, abrindo a possibilidade de que as 
necessárias adequações sejam realizadas no âmbito da organização dos conteúdos 
escolares e demais aspectos relacionados a cultura e ao modo de vida do camponês. 

Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de 
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às 
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente: 
I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III - adequação à natureza do trabalho na zona rural 
(BRASIL, 1996, art.28). 

             Outro ponto importante contemplado na LDB diz respeito ao fechamento de 
escolas do campo. Essa é uma prática recorrente em diversos municípios brasileiros e 
contribui diretamente para que os alunos do campo sejam forçados a deslocar-se para 
estudar nos centros urbanos. 
 No seu artigo 28 a LDB estabelece no parágrafo único: 

O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será 
precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema 
de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria 
de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a 
manifestação da comunidade escolar. (BRASIL, 1996). 

                                                           
3Relacionado à diversidade do campo. Como destacado nas Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo (BRASIL, 2001) ao tratar da Educação do Campo incorporam-se os 
espaços da floresta, da pecuária, das minas e da agricultura, além de acolher os espaços pesqueiros, 
caiçaras, ribeirinhos e extrativistas. 
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            Como um apontamento importante no sentido de garantir a efetivação de uma 
educação de qualidade que respeite as especificidades e o modo de vida dos sujeitos do 
campo, destacamos também a aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo, aprovada em 04 de dezembro de 2001. O artigo 4º do 
referente marco legal sinaliza que as propostas pedagógicas das escolas do campo 
deverão contemplar a diversidade do campo em todos os seus aspectos: sociais, 
culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia, em consonância com a 
LDB: 

Especificamente para a área rural, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional determina que as escolas realizem adaptações às 
peculiaridades das crianças em relação aos conteúdos, às 
metodologias, à organização escolar e à adequação do trabalho 
pedagógico (BRASIL, 1996), uma premissa endossada pelas 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 
Campo (YAMIN; SILVEIRA; RODRIGUES, 1998, p. 157). 
 

            Para Caldartet al.(2012) a conquista da implementação de políticas públicas de 
Educação do Campo é resultado da articulação dos movimentos sociais de trabalhadores 
rurais que tem disputado frações do estado para garantir benefícios a classe 
trabalhadora. Na busca pela efetivação da garantia de uma Educação do Campo alguns 
avanços têm sido conquistados com a materialização de programas e ações voltadas ao 
fortalecimento da educação para a população camponesa. 
 Dentre essas conquistas destacam-se alguns programas que têm sido 
fundamentais para implementação da Educação do Campo no Brasil: “Programa 
Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), Residência Agrária, Licenciatura 
em Educação do Campo, entre outros, todos eles resultado de longos processos de 
negociação e disputa com o Estado” (CALDART et al., 2012, p. 575). 
            O Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária foi criado em 1998 e foi 
resultado da discussão dos representantes das instituições de ensino superior em torno 
da atuação dessas no processo educacional nos assentamentos da reforma agrária. Para 
Tavares e Borges (2012) o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 
(Pronera) é um programa de educação voltado para os trabalhadores de assentamentos 
da reforma agrária que é desenvolvido pelo governo federal em parceria com 
instituições de ensino, movimentos sociais, além de governos estaduais e municipais. 



28  
            Outro avanço significativo se deu por meio do Programa Nacional de Educação 
de Jovens Agricultores/as Familiares – Projovem Campo Saberes da Terra que é 
implementado pelo Ministério da Educação por meio da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) e da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC). Segundo informações do Projeto Base (BRASIL, 
2009) o programa se destina ao desenvolvimento de uma política que busca o 
fortalecimento e a ampliação ao acesso de jovens agricultores e agricultoras e seus 
familiares que se encontram inclusos na faixa etária de 18 a 29 anos ao sistema formal 
de ensino buscando-se a conclusão do Ensino Fundamental atrelada a qualificação 
social e profissional. 
            Destacam-se, também, as ações que têm sido desenvolvidas no âmbito do 
Programa de Apoio as Licenciaturas em Educação do Campo (Procampo) que tem como 
objetivo apoiar a implementação de cursos regulares de Licenciatura em Educação do 
Campo em instituições públicas de ensino superior que estejam voltados para formação 
de educadores para docência nos anos finais do ensino fundamental e médio em escolas 
rurais. Também é objetivo do programa promover a formação superior dos professores 
em exercício na rede pública das escolas do campo e dos educadores que atuam em 
experiências alternativas em Educação do Campo por meio de formação por área do 
conhecimento. 
           Apesar dos avanços alcançados por meio de programas e ações que estão 
direcionados para a implementação de uma educação que contemple as demandas da 
população camponesa ainda existem muitos desafios a serem considerados, como por 
exemplo, a realidade das turmas multisseriadas que é uma realidade ainda presente nas 
escolas do campo e que não pode ser ignorada (PINHO, 2004). 
 
1.4 Turmas multisseriadas: uma realidade presente nas escolas do campo 
 
 Na busca por uma aproximação com a implementação da oferta educacional nas 
áreas rurais das regiões brasileiras é certo deparar-se com as turmas multisseriadas. Para 
Santos (2015) as turmas multisseriadas podem ser assim definidas: 

Uma forma de organização escolar caracterizada pela oferta do ensino 
a um grupo de estudantes constituído de vários níveis de 
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aprendizagem (ano, série, grau, ciclo, etc) e diferentes idades, 
reunidos em um mesmo espaço (uma sala de aula), geralmente sob a 
responsabilidade de apenas uma professora ou professor (SANTOS, 
2015, p. 87). 
 

           Essa forma de organização escolar,no entender de Santos (2015), também é 
conhecida no Brasil como: escola multisseriada, classe multisseriada, escola isolada, 
escola unidocente, sala multisseriada, sala unidocente ou até mesmo turma unidocente. 
O autor destaca que todas essas expressões estão relacionadas a uma mesma “forma de 
organização escolar que comporta em um mesmo espaço alunos de diferentes idades e 
níveis de conhecimento (série ou ano escolar)” (SANTOS, 2015, p.94). 
           Para diversos pesquisadores, a exemplo de Pinho (2004), D’Agostini, Taffarel e 
Santos Júnior (2012) e Santos (2015),as turmas multisseriadastêm sofrido 
historicamente com o preconceito e a desqualificação, principalmente por não tomarem 
como referência a seriação como a lógica mais adequada à aprendizagem, sendo então 
consideradas como escolas de segunda classe.Esses autores também chamam a atenção 
para a ausência de ações, principalmente propostas curriculares, que considerem a 
heterogeneidade e busquem efetivamente olhar para as classes multisseriadas como uma 
alternativa viável para o desenvolvimento da Educação no Campo. 
         Com base nos estudos de Pinho (2004), nota-se que as turmas multisseriadas 
acabam por existir como uma improvisação na oferta educacional a população 
camponesa, ou seja, deixam de ser consideradas como uma possibilidade na 
organização do ensino no campo e são encaradas pelo poder público como um problema 
que precisa ser superado, como aponta Pinho (2004) “sempre que os sistemas 
educacionais se referem a essas escolas, insinuam seu caráter de transitoriedade e, 
consequentemente, sua superação” (p. 95). 
 Para Pinho (2004), apesar da busca pela superação da organização das escolas do 
campo em turmasmultisseriadas, essa é uma prática que ainda prevalece em muitas 
regiões do Brasil, principalmente nas regiões Nordeste e Norte. Santos (2015), com base 
em dados do Ministério da Educação (BRASIL, 2013), aponta que em 2013 a região 
Nordeste já apresentava 49.518 turmas multisseriadas seguida da região Norte com 
21.237 configurando, respectivamente, 56% e 24% do total geral dessas turmas no país.  
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 Cabe destacar que as turmas multisseriadas que estão presentes em maior 
número nas áreas rurais são,em grande parte dos casos, a única forma de acesso dos 
camponeses à educação formal.Conforme apontam D’Agostini, Taffarel e Santos Júnior 
(2012), as turmas multisseriadas alcançaram em 2011 um quantitativo de 51 mil 
escolas, das quais 50% estavam localizadas no campo.  
            A organização das turmas multisseriadas nas áreas rurais, em muitos dos casos, 
está relacionada com a realidade de baixa densidade demográfica de determinadas 
localidades, o que acaba contribuindo para organização de turmas multisseriadas, como 
destacado por Pinho (2004): 

Vale salientar que frente ao número reduzido de alunos em cada 
comunidade, as crianças das áreas rurais isoladas são inseridas em 
classes multisseriadas, nas quais o professor atende simultaneamente 
às diferenças de idades, séries, interesses e níveis de conhecimento 
(PINHO, 2004, p. 27) 
 

           Constata-se então que,apesar de serem consideradas como uma representação de 
escola arcaica, atrasada e que precisa ser superada (PINHO, 2004), as turmas 
multisseriadas são nas áreas rurais uma alternativa para que os alunos camponeses 
possam ter acesso à educação formal e ao conhecimento historicamente produzido pela 
sociedade. Destaca-se, portanto, a necessidade de redirecionar o olhar para as turmas 
multisseriadas reconhecendo a multisseriação como uma das principais características 
das escolas das áreas rurais, como apontado por Pinho (2004), e que precisa ser 
reconhecida considerando especialmente a sua heterogeneidade. 
           É diante dessa realidade que se apresentam as classes multisseriadas como uma 
organização escolar que ainda prevalece, principalmente nas áreas rurais e que tem 
como uma de suas características a heterogeneidade “idade, série, nível de 
conhecimento, variantes culturais (língua, crenças, valores e etc) gênero, etnia, 
territorialidade” (PINHO, 2004, p. 25). Tal situação, evidencia a necessidade de olhar 
para essa forma de organização escolar considerando sua complexidade.Verifica-se 
também a primordialidadedede se estabelecer uma organização do currículo e das 
práticas pedagógicas que busquem contemplar as necessidades das turmas 
multisseriadas no campo. 
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 Pinho (2004), ao tratar das turmas multisseriadas chama a atenção para as 
limitações estruturais que ainda caracterizam as turmas multisseriadas nas áreas rurais, 
revelando uma lógica de total descaso para com essas turmas, que existem por força das 
circunstâncias, ou seja, elas não são tidas como uma real possibilidade de 
desenvolvimento de aprendizagem significativa para os camponeses. É como se essas 
turmas existissem por não haver outro jeito de se resolver o atendimento educacional no 
campo e, por isso, são consideradas como “um mal necessário”. 
           Para além dos fatores que estão relacionados com as necessidades de uma 
atenção especial para o currículo e as práticas pedagógicas desenvolvidas no âmbito 
heterogêneo das classes multisseriadas, também é imperioso destacar os aspectos que 
estão relacionados com as condições estruturais das escolas multisseriadas e as 
condições de trabalho as quais estão submetidos os docentes que atuam nessas escolas 
no campo. Pinho (2004) aponta que: 

Uma análise qualitativa desses dados, a partir da constatação empírica, 
impõe uma reflexão em torno das condições em que se encontram tais 
escolas: prédios degradados, com apenas uma sala de aula, na 
maioria das vezes muito pequena para atender o número de alunos 
matriculados; professores trabalhando em condição de isolamento; 
falta de acompanhamento pedagógico, ausência de uma política de 
formação continuada de professores, respeitando suas demandas, 
baixos salários; acúmulo de funções, por parte do professor, que 
assume além da docência, a função de diretor, zelador, merendeira e 
secretario escolar (PINHO, 2004, p. 110, grifo meu) 
 

            Pinho (2004), ao fazer referência às condições da estrutura física das escolas 
multisseriadas no campo, chamando atenção para uma situação de total descaso com a 
oferta educacional para a população camponesa, focaliza um descaso que é histórico. 
Assis (2006), ao realizar um estudo sobre a organização escolar no município de 
Itabuna-BA, no período de 1906 a 1930, já apontava para situação dessas escolas: 

As condições das escolas da roça eram as piores possíveis. Além do 
que não se distinguia diferenciação do ensino urbano para o rural, a 
não ser no que se refere às deficiências quantitativas e qualitativas, ou 
seja, precárias condições dessas escolas; falta de materiais escolares, 
localizações inadequadas, professores despreparados, dentre outros. 
Às vezes a pessoa morava na própria casa não tinha sanitário, água 
de beber e espaço para recreação. O professor era quem varria a sala 
com os alunos (ASSIS, 2006,p. 87, grifo meu). 
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        Com base em Assis (2006), nota-se que as condições de precariedade quanto às 
instalações e as condições de ensino-aprendizagem nas escolas do campo já eram as 
piores possíveis desde as primeiras décadas do século XX.Segundo apontado pela 
autora,já ocorria o desenvolvimento de múltiplas funções por parte do professor.             
Entende-se, então, que considerando toda complexidade e heterogeneidade que são 
aspectos inerentes às turmas multisseriadas, há necessidade de redirecionar o olhar para 
esse contexto de ensino, o que demanda a superação da negação de uma realidade que 
persiste ao longo dos anos e que precisa ser efetivamente considerada. Nesse sentido, 
destaca-se o estabelecimento de propostas curriculares que busquem viabilizar um 
diálogo entre realidade vivenciada pelos alunos no campo e os conteúdos escolares. 
 No que tange a SE, enquanto uma proposta de reconfiguração 
curricular(ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007), ela pode ser entendida como uma 
alternativa para a organização curricular das turmas multisseriadas, uma vez que 
possui características pautadas pela interdisciplinaridade, riqueza conceitual e 
valorização de aspectos inerentes a situações de vivência dos alunos, sendo então, uma 
possível alternativa para a organização curricular em turmas multisseriadas no campo, 
possibilitando o diálogo entre o contexto de vivência dos alunos no campo e a 
aprendizagem do conhecimento científico. 
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CAPITULO 2 - A SITUAÇÃO DE ESTUDO COMO PROPOSTA DE 
REORGANIZAÇÃO CURRICULAR EM CLASSES MULTISSERIADAS NO 
CAMPO 
 
            O objetivo deste capítulo é abordar aspectos referentes à relação entre ensino de 
ciências e a Educação do Campo, apontando especialmente para a potencialidade da SE 
na organização curricular de turmas multisseriadas de escolas do campo. 
 
2.1 O Ensino de Ciências e a Educação do Campo 
 
 Nos últimos anos, novas propostastêm surgido naárea do Ensino de Ciências, 
havendo a possibilidade de serem implementadas para o desenvolvimento de um ensino 
de ciências vinculado a realidade dos camponeses. Cabe destacar que o cenário 
educacional das áreas rurais brasileiras, que historicamente tem se caracterizado pela 
precariedade no atendimento educacional, vem gradativamente se transformando e nas 
últimas décadas tem conquistado avanços significativos na construção de uma proposta 
educacional que se constitua a partir das necessidades e da realidade de vida do 
camponês (PINHO, 2004; CALDART et al., 2012; TAVARES; BORGES, 2012; 
ARROYO, 2015). 
            Um dos fatores a ser considerado diante da realidade de desenvolvimento da 
educação no campo é a existência damultisseriação. Pinho (2004) apontaque essa é uma 
realidade indicadapelos estudiosos das escolas do meio rural como sendo a principal 
característica dessas escolas. Considerando que as classes multisseriadas continuam 
presentes no contexto de muitas escolas do campo no Brasil, justifica-se então, a 
necessidade de aprofundar estudos que contemplem esse contexto escolar, como 
apontado por Pinho (2004): 

Diante do exposto, importa admitir que o trabalho feito por tais 
escolas, ao invés de ser negado, requer estudos específicos, visando 
pensar um currículo para a formação do professor, no qual esses 
sujeitos se sintam contemplados e não excluídos (p.99). 

 Verifica-se que, apesar dos avanços que têm sido alcançados na luta por uma 
Educação do Campo, ainda prevalecem pontos que necessitam ser considerados na 
proposição da formação dos professores do campo. Desta forma, na promoção da 
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formação desses docentes é necessário que a multisseriação das escolas do camponão 
seja ignorada. 
          Atrelada a Educação do Campo como um projeto de educação que vem se 
constituindo ao longo dos anos, também é importante considerar de que forma as 
pesquisas na área de Ensino de Ciências têm apontado contribuições com a 
materialização da proposta da Educação do Campo, como indicado por Bricket al. 
(2014): 

Isso significa assumir o desafio de mobilizar os resultados de pesquisa 
em EC (Ensino de Ciências) no sentido de contribuir com a 
concretização das finalidades da Educação do Campo e, inclusive, a 
partir da qual, novas pesquisas e práticas em EC estão sendo 
demandadas, considerando a contemporaneidade desses novos 
enfrentamentos e as especificidades e pluralidade inerentes aos 
contextos do campo (BRICK, et al., 2014, p. 23) 
 

            Os autores também chamam atenção para os novos desafios colocados à área de 
ensino de ciências no que se refere à formação de professores de ciências, 
principalmente considerando as políticas públicas no âmbito da Educação do Campo, a 
exemplodo Programa de Apoio as Licenciaturas em Educação do Campo, que se 
estrutura em habilitações por área de conhecimento tendo em vista o atendimento das 
especificidades sociais e culturais da população camponesa: 

A partir do contexto exposto, é possível dimensionar as inovações 
necessárias e enfrentamento de desafios realizados pelos cursos de 
Licenciatura em Educação do Campo que formam professores na área 
de Ciências da Natureza e Matemática. Formar professores de ciências 
não apenas para atuar no campo, usando o campo meramente para fins 
de contextualização do ensino, mas para atuar na Educação do Campo 
– considerando efetivamente seus princípios, especificidade e 
demandas – exige necessariamente a articulação entre a constituída 
área de Educação em Ciências e a emergente área de Educação do 
Campo (BRICK, et al. 2014, p. 30). 

 
             É relevante que se busque então obter informações referentes às pesquisas na 
área de ensino de ciências que estejam relacionadas à Educação do Campo, uma vez que 
é notório que esse projeto político pedagógico está se constituindo e conta, inclusive, 
com ações e programas direcionados à formação de professores nessa perspectiva. 
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Compreende-se que a área de ensino de ciências pode contribuir no que se refere à 
busca de alternativas que contribuam com a formação de professores de ciências no 
contexto da Educação do Campo, como já apontado anteriormente (BRICK,et al. 2014). 
A seguir, busca-se apresentar algumas pesquisas da área de Ensino de Ciências e como 
os pesquisadores envolvidos abordaram o Ensino de Ciências na Educação do Campo.  
 
2.2 O Ensino de Ciências nas Escolas do Campo: apontamentos sobre algumas 
pesquisas 
 
            A Educação do Campo, como um projeto político pedagógico que está se 
constituindo historicamente, tem buscado consolidar uma proposta educacional que 
contemple a realidade e as necessidades do camponês. Nesse sentido busca-se relacionar 
os conhecimentos produzidos historicamente e a valorização dos saberes locais dos 
trabalhadores e trabalhadoras do campo brasileiro. Estabelecer a relação entre o 
conhecimento científico e a necessidade de mudanças no contexto do ensino de ciências 
nas escolas do campo tem sido o objetivo de alguns pesquisadores na área deEnsino de 
Ciências, tais como Lindemann, 2010; Oliveira, 2012; Silva, 2014; Sassi, 2014 e 
Novais, 2015. 
 Lindemann (2010) investigou as implicações pedagógicas e epistemológicas do 
ensino de química em escolas do campo que adotam a perspectiva agroecológica, 
apontando para a necessidade de inserção da dimensão dialógica e problematizadora, 
baseada em Paulo Freire, como eixo teórico-metodológico em seu ensino. Um dos 
aspectos elencados pela pesquisadora diz respeito à contextualização no ensino de 
química chamando atenção para a importância da problematização entre a vivência dos 
alunos e o conhecimento científico. 
       Com relação ao campo, a pesquisadora destaca que o mesmo é permeado por 
situações e práticas que podem ser problematizadas no ensino de química, a exemplo do 
uso indiscriminado de agrotóxicos. Lindemann (2010) também aponta para a 
necessidade de estruturação dos currículos das escolas do campo a partir de temas que 
estejam relacionados às contradições da comunidade escolar como uma alternativa para 
o ensino de ciências nas escolas do campo, tendo como objetivo a formação de sujeitos 
críticos, autônomos e participativos: 
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Enfim, destacamos que a abordagem temática freireana, difundida 
pelas pesquisas, particularmente da área de ensino de ciências, pode 
ser uma alternativa ao ensino à escola do campo, uma vez que se 
encontra em sintonia com seus princípios, como um ensino que tem 
como ponto de partida a realidade dos estudantes (LINDEMANN, 
2010, p. 150). 

 Oliveira (2012) analisou a abordagem do ensino de ciências em uma escola do 
campo, no município de Terra Novado Norte, no estado de Mato Grosso, que organiza 
suas práticas pedagógicas a partir da pedagogia da alternância. Um dos aspectos de 
destaque nessa investigação é a busca pela compreensão da abordagem do ensino de 
ciências, ou seja, como o ensino de ciências está organizado no projeto Político 
Pedagógico da escola estudada e como as ações pedagógicas são desenvolvidas no 
cotidiano escolar. 
           Outro fator que Oliveira (2012) apresenta na análise do Projeto Político 
Pedagógico da escola investigada quanto ao ensino de ciências, é que a escola tem 
buscado desenvolver a organização e a prática pedagógica por meio da 
interdisciplinaridade e dialogicidade com a comunidade escolar, apontando para a 
importância que o tempo comunidade possui para definição dos conteúdos que serão 
trabalhados no tempo escola. 
            Cabe aqui destacar que, a organização do ensino nas escolas do campo por meio 
da alternância em tempo comunidade e tempo escola é uma recomendação do Decreto 
7.532/2010 em seu artigo 7.  Apresenta-se, então, a necessidade de pensar um ensino de 
ciências que esteja alinhado com a especificidade da organização do ensino no campo 
em seus diferentes espaços e tempos. 
 Um estudo de Silva (2014) buscou tratar da relação entre o ensino de ciências e a 
Educação do Campo a partir do enfoque CTS. Em sua pesquisa de mestrado a autora 
buscou produzir uma proposta de conceitos de Rede Temática no ensino de ciências 
para a Educação do Campo, sob o enfoque CTS, a partir do tema “agriculturas”. 
            Segundo Silva (2014), o ensino de ciências no modelo que tem vigorado não dá 
conta de atender as demandas da Educação do Campo que buscam trazer o 
conhecimento escolar para a vida dos educandos, de modo que os mesmos possam 
tornar-se participantes e não receptores de conhecimentos descontextualizados de sua 
realidade. Um aspecto a ser destacado na pesquisa da autora é a busca pela construção 
de uma proposta para o ensino de ciências nas escolas do campo que contemple uma 
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abordagem temática, inspirada nos pressupostos freireanos de educação, muito embora 
não tenha adotado os passos da Investigação Temática propostos por Freire: 

Neste intuito cabe ressaltar que os passos da investigação temática 
(FREIRE, 1987) não foram realizados como o estudo da realidade por 
meio das falas significativas e redução temática. Todavia, realizar uma 
construção de conceitos com base em um tema a partir da realidade 
tem muita inspiração nos pressupostos freireanos (SILVA, 2014, p. 
47). 

            Seguindo essa perspectiva de pesquisas que tem buscado investigar e propor 
subsídios que venham contribuir para o desenvolvimento de um ensino científico, que 
seja capaz de fazer a ligação entre as questões inerentes à realidade vivenciada pelos 
educandos em suas comunidades e o conhecimento de ciências, destaca-se a pesquisa de 
Sassi (2014) que buscou compreender as implicações pedagógicas do Ensino de 
Ciências no trabalho com hortas na escola do campo que problematiza as questões 
locais. 
            Para Sassi (2014), o ensino de ciências por meio da produção de hortas em 
escolas do campo pode favorecer a constituição de atividades que tenham como objetivo 
a problematização da realidade rural, pois segundo a pesquisadora a horta proporciona a 
ação reflexiva contemplando atitudes e valores, além de favorecer o desenvolvimento 
pessoal e intelectual do educando, especialmente no que se refere a compreensão de 
conteúdos científicos. 
           Um aspecto importante a ser destacado no estudo de Sassi (2014) é a busca por 
um diálogo com a comunidade escolar participante da pesquisa na busca por situações 
significativas do contexto local que pudessem subsidiar a construção de uma proposta 
de ensino pautando-se também pela perspectiva freireana de educação. Apesar de a 
autora propor o ensino de ciências por meio do tema agricultura, ela aponta que: 
“Destacamos a Agricultura como uma temática central e não como um Tema Gerador, 
pois esta foi uma construção individual, embora tenha ocorrido contato com a Roda de 
Diálogo” (p.134). 
           As pesquisas de Silva (2014) e Sassi (2014) apresentam como semelhança a 
busca por um ensino de ciências no contexto do campo que contemple situações 
significativas da realidade dos educandos. Porém em ambos os estudos não houve a 
realização do processo de Investigação Temática, tal como proposta por Freire (1987) e 
adaptada para o contexto da educação formal por Delizoicov (1991).  O mesmo 
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acontece na pesquisa de Oliveira (2012) que na análise do PPP da escola investigada 
aponta para a organização curricular da escola com base nos “Temas Geradores”, porém 
não apresenta aspectos relacionados a escolha dos mesmos: 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico da escola os conteúdos 
são definidos por temas geradores mediados pelos saberes escolares e 
populares, onde a realidade passa a ser o próprio conteúdo - as 
situações vividas se convertem em temas-problemas do processo 
educativo que, de forma desafiadora, ajudam a pensar na realidade 
(OLIVEIRA, 2012, p.37) 

 O estudo de Novais (2015), aborda o ensino de ciências nas escolas do campo 
considerando especificamente as contribuições da Abordagem Temática Freireana 
(ATF) na construção de atividades didático pedagógicas para o ensino de ciências em 
uma escola do campo de Iguaí/Ba.  A pesquisadora também enfatiza a necessidade de 
cursos de formação continuada para os professores que atuam em escolas do campo, 
além da importância de inclusão da realidade dos alunos do campo no planejamento 
pedagógico: 

Nesse sentido, advoga-se que a organização curricular e o 
planejamento pedagógico para o Ensino de Ciências precisam estar 
em consonância com a realidade dos alunos do campo, para assim, 
contribuir no desenvolvimento do seu pensar crítico e com a busca de 
novos saberes. Assim, há indicativos de que o desenvolvimento de 
propostas didático-pedagógicas para o Ensino de Ciências baseadas na 
ATF, promovem a reflexão dos sujeitos do campo ao estudar sobre 
sua realidade, permitindo que o indivíduo se perceba como parte do 
processo e não mero receptores (NOVAIS, 2015, p.98-99). 

 
            As pesquisas desenvolvidas por Lindemann (2010) e Novais (2015), ambas 
fundamentadas na Abordagem Temática Freireana, destacam como aspecto 
fundamental, a realidade dos alunos do campo, ou seja, a partir de problemas 
relacionados ao cotidiano desses alunos do que Lindeman (2010) considera como 
“contradições da comunidade escolar”, tem-se o ponto de partida para a estruturação 
dos conteúdos das diferentes áreas de conhecimento e a organização do trabalho 
pedagógico em sala de aula.  
            Nos trabalhos aqui destacados constata-se uma tendência dos pesquisadores na 
utilização da concepção freireana de educação para a fundamentação das investigações 
envolvendo o ensino de ciências e a Educação do Campo. Apesar disso, existem outras 
propostas de organização curricular para o ensino de ciências tais como as propostas 
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que se baseiam no enfoque da Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) (SANTOS; 
MORTIMER, 2002), a qual tem discutido a relação entre Ciência, Tecnologia e 
Sociedade e suas contribuições para a formação de um pensamento crítico frente ao 
desenvolvimento científico e tecnológico e seus impactos ambientais, e a Situação de 
Estudo (SE)(MALDANER; ZANON, 2001) com foco na reorganização curricular do 
ensino de ciências, a partir de uma situação contextual, e que também podem ser 
utilizadas no desenvolvimento de propostas de organização curricular que relacionem o 
ensino de ciências e a Educação do Campo. 
 
2.3 Características da Situação de Estudo e seu desenvolvimento em sala de aula 
 
            Ao pensar-se a estruturação de uma SE é necessário que se considere a 
construção coletiva e o desenvolvimento de um trabalho que envolva professores das 
diferentes áreas de conhecimento e níveis de ensino, organizados em torno de um 
planejamento pedagógico interdisciplinar. Para Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner 
(2007), essa construção coletiva de uma SE deve atender a algumas orientações básicas. 
A primeira delas diz respeito ao envolvimento de três categorias de sujeito, 
caracterizando o envolvimento de uma tríade de sujeitos no processo de sua 
estruturação: 

Três categorias de sujeitos: I. professores universitários, considerados 
formadores de professores; II. Professores de escola (em formação 
continuada), que trazem suas experiências e vozes, bem como as dos 
seus estudantes, ainda que; e, III. licenciandos (formação inicial de 
professores)  (p. 167). 

            Além da construção coletiva da SE envolvendo a tríade de sujeitos citados, 
Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007) também destacam algumas etapas que são 
necessárias nesse processo, que seriam: o planejamento coletivo no grupo de pesquisa 
no âmbito da universidade, o desenvolvimento da SE com os estudantes em formação 
inicial (licenciandos da área de ciências), desenvolvimento da proposta comprofessores 
da educação básica (Química, Física e Biologia) e a reelaboração do material pela tríade 
de sujeitos considerando as contribuições dos diferentes grupos de sujeitos que 
desenvolveram a SE. 
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            Destacam-se ainda algumas características inovadoras que podem ser 
desenvolvidas no processo de construção e desenvolvimento da proposta (PANSERA-
DE-ARAÚJO, AUTH; MALDANER, 2007): 

I. situação de alta vivência e, sob o ponto de vista da ciência, 
conceitualmente rica; 
II. caráter interdisciplinar, inter-relacional e intercomplementar 
fundamentado no conhecimento disciplinar não cristalizado; 
III. formação inicial e continuada de professores numa interação das 
três categorias de sujeitos envolvidos no processo;  
IV. evolução da compreensão conceitual e aprendizagem significativa; 
V. compreensão da relação entre conhecimento científico, 
desenvolvimento científico e tecnológico e cotidiano dos cidadãos 
(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente); 
VI. visão de mundo globalizante instituída entre os sujeitos 
participantes do processo. (p. 170) 

            No que se refere ao desenvolvimento da SE no contexto de sala de aula,Frisonet. 
al (2007, p. 342) apontam algumas etapas: inicialmente deve-se buscar o entendimento 
da vivência dos estudantes e a ampliação dos significados, sendo necessário para isso 
que os alunos sejam estimulados a manifestar suas compreensões sobre o tema tratado 
“Suas ideias iniciais precisam ser consideradas para que a construção dos conceitos 
científicos aconteça, a partir da situação real identificada por eles”. 
 A segunda etapa a ser desenvolvida na implementação da SE em sala de aula é o 
aprofundamento das discussões iniciadas na etapa anterior com a utilização de leituras 
de textos, pesquisas bibliográficas, além de atividades experimentais na busca por 
estabelecer as relações entre os conhecimentos cotidianos e o conhecimento científico 
(FRISON et  al., 2007).  É nessa etapa que são realizadas as discussões referentes aos 
conteúdos e conceitos necessários a compreensão do tema. 
 Segundo Frisonet. al (2007), na terceira etapa desenvolve-se  com os estudantes 
a sistematização da SE na forma de seminários, relatórios escritos, além da produção de 
textos que servem como instrumentos para a avaliação da compreensão produzida 
durante o desenvolvimento da SE.  Para Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007) ao 
final da SE é necessário que ocorra uma produção coletiva e individual que deve ser 
apresentada e defendida com o intuito de estimular a capacidade de comunicação, 
argumentação, convivência e escrita.  
 Um dos exemplos de SE que foi produzida no âmbito do Grupo 
Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências (GIPEC) da Universidade 
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Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÌ) é a SE “Conhecendo o 
câncer, um caminho para a vida” que segundo Frisonet. al (2007) a delimitação do tema 
envolveu todo o coletivo escolar e considerou as informações divulgadas sobre os 
elevados índices de pessoas que conviviam com o câncer, bem como os dados sobre o 
câncer fornecidos pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA). 
 Esta SE foi escolhida para as primeiras séries do Ensino Médio e,segundo 
Frisonet. al (2007),promoveua reorganização de conteúdos das áreas de: Biologia, 
Física, Química, Matemática e Geografia, possibilitando a compreensão de um 
problema que era vivenciado por várias pessoas da comunidade. 
 Além da SE “Conhecendo o câncer, um caminho para vida” o GIPEC-Unijuí 
também desenvolveu e implementou outras, a exemplo da SE “Alimentos: produção e 
consumo” que segundo Boff et al. (2006) tem sido trabalhada desde 2001 nos diferentes 
âmbitos, sendo acompanhada por pesquisas sobre os mais variados aspectos, inclusive, 
quanto aos resultados referentes a evolução conceitual obtida por meio das atividades 
propostas. 
 Para Boff et al. (2006) a escolha pelo tema “Alimentos: produção e consumo” 
justifica-se pela sua importância para a vida das pessoas, além da riqueza conceitual 
inerente a esta temática. Outro fator apontado como significativo para a escolha da SE 
sobre os alimentos, está relacionado com as possibilidades de contribuição na vida das 
pessoas no que se refere ao bem estar e ao envelhecimento saudável, consequências que 
estão diretamente relacionadas com a questão alimentar.  
 No contexto da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), situada no Sul da 
Bahia, algumas propostas de SEforam desenvolvidas por pesquisadores do Grupo de 
Pesquisa em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Santa Cruz 
(GRUPEC)4.Uma das propostas de SE desenvolvidas no contexto da UESC teve como 
objetivo analisar a SE no processo de formação inicialde professores de Química da 
UESC, e contou com a participação de quinze licenciandos e um formador de 

                                                           4O GRUPEC foi um Grupo Interdisciplinar de pesquisa em Ensino de Ciências da UESC, que existiu no 
período de 2010 a 2015 e era formado por pesquisadores e alunos dos cursos de Licenciatura em 
Química, Física e Biologia. Dentre as atividades desenvolvidas pelo GRUPEC, destaca-se a elaboração, 
implementação e avaliação de propostas curriculares a partir de temas, como por exemplo, propostas 
envolvendo a Situação de Estudo e a Abordagem Temática Freireana. 
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professores que desenvolveram as atividades de elaboração da SE e sua execução 
durante os Estágios Supervisionados em Química II, III e IV nos anos de 2012 a 2013. 
 A elaboração e implementação da SE durante as disciplinas de estágio 
supervisionado em Química contou com algumas etapas. Segundo Santoset al. (2016) 
os licenciandos tiveram o contato inicial com o referencial teórico da SE  durante as 
atividades semestrais do Estágio Supervisionado II e realizaram o desenvolvimento da 
produção de textos e a elaboração de projetos envolvendo a SE. Na etapa seguinte foi 
realizada a escolha do tema da SE. O tema “Produtos de limpeza” foi definido a partir 
da observação da turma de ensino médio de uma escola pública e do estabelecimento do 
perfil da turma: maioria do gênero feminino, adultos e casados. Na etapa final foi 
realizada a implementação da SE em sala de aula. 
          Percebe-se que na definição do tema da SE“Produtos de limpeza” buscou-se 
considerar alguns fatores como determinantes para escolha do tema: perfil da turma e 
temas propostos pelos alunos, de modo que se definiu como tema da SE, aquele que 
apresentou uma relação mais direta com o perfil da turma, que em sua maioria era do 
gênero feminino. 
           Para Santoset al. (2016) a participação dos licenciandos no desenvolvimento e 
execução de uma SE durante o processo de formação inicial de professores contribuiu 
para que eles tivessem contato com uma proposta de reconfiguração curricular, além de 
favorecer uma nova compreensão acerca da construção dos conteúdos. 
            Outra experiência com a SE no âmbito da UESC envolveu bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID) de Química, e se deu 
no contexto de uma turma de 30 alunos de Curso Técnico em Enfermagem do Centro 
Estadual de Educação Profissional em Biotecnologia e Saúde (CEEP) que fica 
localizado em Itabuna/BA. Segundo Pinto et al. (2013) a SE “Automedicação um mal 
necessário?” se deu em seis etapas e foi realizada em um período de seis aulas de 80 
minutos cada. Destaca-se que a SE buscou o estabelecimento de discussões em torno de 
um tema bastante discutido na sociedade “automedicação”.  Nota-se que o critério de 
escolha do tema da SE foi o fato de ser um tema atual e que propiciava o ensino de 
conteúdos de química que seriam vivenciados na prática dos futuros profissionais 
(técnicos em enfermagem). 
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             A partir dos exemplos de SE desenvolvidas nos contextos da UESC e da 
UNIJUÍ nota-se que os critérios para delimitação do tema da SE apresentam aspectos 
variados, como destacado por Halmenschlager (2014, p. 183) “Assim, a natureza do 
tema na SE assume distintas dimensões”, de modo que conforme observado 
anteriormente, ora baseiam-se em problemas do contexto local, como no caso da SE 
sobre o câncer, em outro momento fundamentam-se em aspectos observados no perfil 
dos alunos que compõe uma determinada turma, conforme mostrado na SE dos produtos 
de limpeza, e já em outras situações tomam por base aspectos mais centrados nos 
conteúdos relacionados à futura atuação profissional dos alunos e em sua qualidade de 
vida, como nos casos das SEsobre a automedicação e alimentação, respectivamente.  
 Considerando então, os desafios enfrentados pelos docentes no contexto das 
escolas do campo, que tem como uma de suas características a organização em classes 
multisseriadas, compreendemos que a SE enquanto proposta de reorganização curricular 
possa contribuir para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e 
contextualizado com a vivência dos alunos no campo. 
 
2.4 A Situação de Estudo como proposta de organização curricular na Educação 
do Campo 
 
 Ao tratar-se da Situação de Estudo enquanto uma proposta de organização 
curricular e do modo como essa proposta pode ser desenvolvida no ensino de ciências 
em escolas do campo, destaca-se, que o contexto das escolas do campo no Brasil ainda 
caracteriza-se pela multisseriação, e segundo Santos(2015) com basenas informações do 
Censo de 2013, o Brasil já apresentava um total de 88.261 turmas multisseriadas, sendo 
que a maior parte localizava-se nas regiões Norte e Nordeste e o estado da Bahia se 
configurava entre os estados que reuniam o maior número dessas turmas. 
           No município de Coaraci/BA, segundo informações do Projeto Político 
Pedagógico das Escolas do Campo (COARACI, 2013), no que tange a caracterização 
das escolas municipais localizadas na zona rural do município, aponta-se que em sua 
maioria são escolas isoladas e de pequeno porte que estão localizadas na região do 
entorno do município de Coaraci/BA e que ofertam ensino desde a Educação Infantil, 
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Ensino Fundamental de noveanos e Educação de Jovens e Adultos, de modo que as 
turmas são organizadas em classes multisseriadas (COARACI, 2013). 
           Torna-se perceptível que a organização em turmas multisseriadas ainda prevalece 
como uma das principais alternativas na organização do ensino em escolas do campo, e 
Pinho (2004) aponta a necessidade de investigações que venham a contribuir com a 
organização do currículo e a formação de professores dessas turmas. Considerando a 
necessidade de um currículo que estabeleça a relação entre o conhecimento que os 
alunos já possuem advindos de sua vivência no campo e o conhecimento científico, 
destaca-se a SEcomo uma proposta que tem a possibilidade de contribuir na organização 
do currículo das turmas multisseriadas, principalmente por ter como foco a 
interdisciplinaridade. 
 A proposta de reorganização curricular denominada SE, segue a dinâmica de 
desenvolvimento da área de ensino de ciências que tem buscado nos últimos anos 
alternativas de ensino que possibilitem uma reconfiguração do currículo escolar e a 
implementação de um ensino científico que atenda as novas demandas sociais da 
contemporaneidade.Diante dessa realidade de busca por alternativas que visem 
contribuir para um ensino-aprendizagem de ciências relacionado a vivência dos alunos e 
ao desenvolvimento de uma postura reflexiva dos mesmos frente às ciências e 
tecnologias,grupos de pesquisa têm trabalhado na elaboração de propostas de 
reorganização curricular para o ensino de ciências, a exemplo do Grupo 
Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências – GIPEC, que segundo 
Maldaner e Zanon (2006) tem desenvolvido uma proposta de organização do ensino de 
Ciências, concebida como SE.  

Estudos sobre ideias pré-científicas, alternativas ou errôneas, 
passaram a ser realizados, suscitando a elaboração de orientações 
curriculares que permitissem superar dificuldades de ensinar e 
aprender os conceitos científicos ou de significá-los na direção 
desejada (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH e MALDANER, 2007, p. 
162). 
 

          Para Maldaner e Zanon (2006), a SE pode ser entendida como uma orientação que 
objetiva contribuir com o ensino e a formação escolar, buscando superar visões 
anteriores, uma vez que busca a articulação entre os saberes e os conteúdos de ciências, 
bem como a relação com os demais saberes advindos do cotidiano dos alunos, além da 
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tentativa de um ensino pautado pela interdisciplinaridade, intercomplementaridade e 
pela transdisciplinaridade. 

[...] conceitualmente rica, identificada nos contextos de vivência 
cotidiana dos estudantes fora e dentro da escola, sobre a qual eles têm 
o que dizer e, no contexto da qual, eles sejam capazes de produzir 
novos saberes expressando significados e defendendo seus pontos de 
vista. (MALDANER; ZANON, 2001, p. 53). 
 

          Um dos fatores apontados por estudiosos da área de ensino de ciências que 
contribui para um ensino científico descontextualizado é o modelo fragmentado de 
ensino que está pautado por uma lógica disciplinar, na qual não existe nenhuma relação 
entre os conteúdos disciplinares tão pouco aos aspectos relacionados aos problemas do 
cotidiano dos alunos. Como resultado desse modelo de organização do ensino de 
ciências tem-se um ensino marcado pela mera transmissão de conceitos científicos. 
           No intuito de superar essa organização fragmentada de ensino de ciências 
Maldaner e Zanon (2006), destacam a inserção do trabalho com temas amplos de estudo 
que são originários da vivência social dos alunos e articulação dos mesmos aos 
aprendizados escolares, de modo que a utilização de temas amplos é uma alternativa na 
busca por superar a disciplinaridade e contribuir para uma melhor articulação dos 
conteúdos entre e si e com os contextos de vivencia dos educandos. 
            A lógica disciplinar de ensino que prevalece no ensino de ciências na educação 
básica segue a lógica de um modelo disciplinar que também perpassa a formação de 
professores e os demais níveis da carreira acadêmica, como destacado por Tardif 
(2000), em que o ensino é idealizado por um modelo aplicacionista do conhecimento, 
seguindo uma lógica monodisciplinar, especializada e altamente fragmentada. 
           A proposta de organizar o ensino de ciências a partir de temas amplos de estudo 
que sejam significativos e originários do contexto de vivência dos educandos sustenta-
se na perspectiva histórico-cultural de Vigotski, na qual a interação social assume 
caráter determinante para o desenvolvimento da aprendizagem: 

O caminho do objeto até a criança e desta até o objeto passa através de 
outra pessoa. Essa estrutura humana complexa é o produto de um 
processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações 
entre história individual e história social (VIGOTSKI, 1998, p. 40). 
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          De acordo com Maldaner e Zanon (2006), o desenvolvimento de pesquisas 
educacionais relacionadas ao ensino de ciências a partir dos anos 70 tem mostrado que 
os alunos levam para o convívio escolar, várias ideais e explicações acerca dos 
fenômenos naturais, bem como dos artefatos tecnológicos, e essas ideias são 
fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem de ciências desejada pela 
escola.  

Tomemos como ponto de partida o fato de que a aprendizagem da 
criança começa muito antes da aprendizagem escolar. A aprendizagem 
escolar nunca parte do zero. Toda aprendizagem da criança na escola 
tem uma pré-história. Por exemplo, a criança começa a estudar 
aritmética, mas já muito antes de ir a escola adquiriu determinada 
experiência referente a quantidade, encontrou já várias operações de  
divisão e adição, complexas e simples (VIGOTSKI, 1988, p. 109).  

          Para Vigotski (1998), os conceitos iniciais que foram construídos pela criança no 
decorrer de sua vida e em seu ambiente social, chamados de “espontâneos”, durante o 
processo de escolarização são deslocados para o novo processo e então, nesse novo 
processo, os conceitos da criança são transformados e sua estrutura é modificada. 
          Ao tratar do ensino de ciências a partir de uma perspectiva interdisciplinar, 
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2009) destacam a existência de propostas 
curriculares de muitas Secretarias Estaduais de Educação e do Ministério de Educação 
Nacional (MEC), como por exemplo, os Parâmetros Curriculares Nacionais, nos quais é 
proposto um conjunto de eixos temáticos para o ensino de ciências, o que não deve ser 
entendido como uma forma de forçar a aparente integração de conteúdos, mas sim um 
trabalho real com vários conteúdos que se manifestam inter-relacionados. 
           Acredita-se que a proposta de organização do ensino de ciências a partir da SE 
no que tange aos PCNs, possibilite a inserção contextualizada e inter-relacionada, dos 
eixos temáticos e dos conceitos centrais da área, além dos temas transversais como 
eixos articuladores de abordagens que extrapolem o âmbito conceitual do ensino de 
ciências (MALDANER e ZANOM, 2006, p. 59).  
          Como exemplo de SE desenvolvidas pelo Grupo Interdepartamental de Pesquisa 
sobre Educação em Ciências, no território de atuação da Universidade Regional do 
Noroeste do estado do Rio Grande do Sul – UNIJUÌ destacam-se a produção de 
propostas de alternativas de ensino de ciências baseadas nos seguintes temas: 
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alimentação, saúde, energia, universo e ambiente, além da produção de livros didáticos 
publicados com o intuito de atender as novas recomendações para o ensino de ciências. 
            A SE como uma proposta de reconfiguração curricular tem como potencialidade 
o desenvolvimento de um ensino que contemple a vivência dos estudantes e promova a 
interação pedagógica necessária à construção da forma interdisciplinar de pensamento, 
além da produção de aprendizagem significativa e contextualizada (GIPEC-UNIJUÍ, 
2003).  
 A seguir serão apresentados os desdobramentos que envolveram um processo de 
formação com professores de turmas multisseriadas de escolas do campo e que teve 
como base a vivência de atividades adaptadas da SE “Geração e gerenciamento dos 
resíduos sólidos provenientes das atividades humanas”(GIPEC-UNIJUÍ, 2003). 
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CAPITULO 3 - VIVENCIANDO A SITUAÇÃO DE ESTUDO NA FORMAÇÃO 
CONTINUADA DE PROFESSORES DE ESCOLAS DO CAMPO DE 
COARACI/BA 
 
            Neste capítulo pretende-se apresentar os aspectos referentes à caracterização e 
contextualização da pesquisa, considerando as etapas desenvolvidas durante o processo 
de obtenção e análise das informações e o desenvolvimento de atividades adaptadas da 
SEque foram voltadas a vivência por parte dos professores participantes. 
 
3.1 Caracterização da pesquisa 
 
            Na realização desta investigação nos norteamos por uma abordagem de caráter 
qualitativo. Os dados desta pesquisa foram construídos a partir de questionários, 
realização de encontros de formação, entrevista semiestruturada e um curso de formação 
continuada,os encontros e o curso foram videogravados e as entrevistas foram 
audiogravadas. As informações obtidas foram transcritas, compondo o corpus de 
análise. Para Bogdan e Biklen (1994), a pesquisa qualitativa envolve a obtenção de 
dados descritivos, advindos do contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, 
enfatizando mais o processo do que o produto e preocupando-se mais em retratar a 
perspectiva dos participantes. 
           Trata-se também de uma pesquisa participante que conforme Thiolent (1998) se 
baseia em uma metodologia de observação participante, na qual os pesquisadores 
estabelecem relações comunicativas com as pessoas ou grupos da situação investigada 
objetivando serem mais bem aceitos. No desenvolvimento desta investigação destaca-se 
a interação direta do pesquisador com os sujeitos participantes, no contexto escolar do 
campo e em espaços de formação na zona urbana. 
 
3.2 Contexto da pesquisa 

 
           Esta pesquisa foi desenvolvida no contexto das escolas do campo do municípiode 
Coaraci, localizado na região Sul da Bahia, historicamente marcada pela monocultura 
do cacau e pela agricultura de exportação. Territorialmente o município de Coaraci 
limita-se com os municípios de Itajuipe, Almadina, Itapitanga, Ibicaraí, Ilhéus e Ibicuí. 
É atravessado pelo rio Almada que desemboca na cidade de Ilhéus (Figura 1). 
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Figura 1-Localização Regional do município de Coaraci. 

  Quanto ao histórico do município, segundo informações do IBGE5, no final do 
século XIX o território do hoje município de Coaraci era integrante do município de 
Ilhéus, sendo coberto por matas espessas e inexploradas. Laudelino Monteiro e João 
Maurício edificaram uma casa à margem esquerda do rio Almada para servir de 
residência e comércio. Algum tempo mais tarde, procedente de Santo Amaro, chegou 
Manoel Pereira, que iniciou o desbravamento das terras, conseguindo formar uma 
fazenda de cacau, denominada Berimbau. A partir da Fazenda Berimbau formou-se uma 
povoação que recebeu a denominação de Macacos, posteriormente alterada para Itacaré 
do Almada.  
            Quando formado, o distrito teveo nome simplificado para Itacaré, integrando o 
Município de Ilhéus. Em 1938, o topônimo é alterado para Guaraci, e mais uma vez 
alterado em 1943 para Coaraci, como destacam Santos e Carvalho (2002, p. 11), “no 
inicio da década de 1950, Guaraci e Coaraci eram nomes que se confundiam para 
designar um dos distritos de Ilhéus”. O topônimo Coaraci é um vocábulo tupi que 
significa O Sol.  Atualmente o município tem como slogan: Terra do Sol. A Figura2 
mostra a localização do município de Coaraci no mapa do Brasil: 

                                                           
5 Disponível em: 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=290800&search=bahia|coaraci|inf
ograficos:-historico> acesso em: 03/02/2016 
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Figura 2. Localização de Coaraci no mapa do Brasil. 

 
 
             O município de Coaraci possui características e uma identidade rural que é 
originária de sua formação baseada na cultura do cacau que sustentou a economia local 
e regional por muitos anos. Atualmente a economia do município baseia-se na 
agricultura6 e no comércio local e apesar das dificuldades econômicas advindas da crise 
do cacau, que assolou a região cacaueira com o advento da praga da vassoura de bruxa, 
a economia do município ainda depende fortemente desta cultura. Na Figura-3 
apresenta-se a imagem aérea do município de Coaraci: 

                                                           6Destaca-se também como participantes da agricultura local e importantes contribuintes para economia 
local a existência de cooperativas e associações de produtores rurais, tais como: Associação dos 
Produtores Rurais São Domingos, Associação dos Produtores Rurais Corcovado e a Cooperativa de 
Produtores de Leite das Bacias do Almada e Gongogi. 
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Figura 3-Imagem aérea do município de Coaraci 

 
 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, Censo 
2010), o município apresenta uma população de 20.964 habitantes, com um percentual 
de 23,55% de analfabetos considerando a população de 15 anos ou mais e uma taxa de 
25,16% de analfabetos da população de 18 anos ou mais. Desse percentual 59% é 
população da zona rural. 
            De acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação, a rede municipal de 
educação conta atualmente com 37 escolas e possui 3.904 alunos matriculados, sendo 
que na zona rural do município existem 10 escolas em funcionamento, conforme 
mostrado na tabela 1: 
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Tabela 1 – Escolas da zona rural do município de Coaraci/BA 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Coaraci. 
 
.          Para delimitação da unidade escolar que serviu como lócusinicialda pesquisa 
foram realizadas visitas às escolas do campo no município de Coaraci para uma 
primeira aproximação com o contexto das unidades escolares. A partir dessas visitas 
definiu-se a escola Jerônimo Jasmineiro de Santana como lócus para o desenvolvimento 
inicial da pesquisa, uma vez que a etapa de realização de questionários edos encontros 
de formação ocorreraminicialmente com os professores da Escola Jerônimo Jasmineiro 
de Santana e, a partir, da necessidade da obtenção de informações referentes as demais 
turmas multisseriadas, contemplou-se como sujeitos da pesquisa, os professores das 
demais escolas do campo do município de Coaraci. 
  Segundo Santos e Carvalho (2002), a escola Jerônimo Jasmineiro de Santana 
está localizada na Fazenda São Francisco, região da Lagoa de Sambaíba no município 
de Coaraci. A escola é resultado de um projeto de lei municipal do vereador Waldemar 
Ribeiro de Mattos. A construção da unidade escolar foi iniciada na gestão do prefeito 
Antonio Ribeiro Santiago no ano de 1976, sendo concluída e inaugurada na 

 ESCOLA REGIÃO RURAL DO MUNICÍPIO 
DE COARACI 

1 Escola Aline Ribeiro Reis Duas Barras 
2 Escola Antônio Ferreira de Freitas Macacos 
3 Escola Chico Mendes Assentamento Ojjeferson Santos 
4 Escola Francisco Benício dos Santos Rodovia Coaraci/Almadina 
5 Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana Lagoa de Sambaíba 
6 Escola Nossa Senhora de Lurdes Mangueira 
7 Escola Padre Francisco Xavier Cardoso Rodovia Coaraci/Ibicaraí 
8 Escola Regis Pacheco Ruinha dos Três Braços 
9 Escola Santa Helena Lagoa de Sambaíba 
10 Escola São José Lagoa de Dentro 
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administração do prefeitoAntonio Lima de Oliveira, em 22 de maio de 1977. A figura-4 
mostra a imagem da fachada da Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana. 

 
Figura 4-Foto da Fachada da Escola Jeônimo Jasmineiro de Santana. 

 
 O terreno em que a escola está construída foi resultado de uma doação do 
fazendeiro Jerônimo Jasmineiro de Santana que na época era proprietário da fazenda na 
qual a escola está inserida, daí seu nome em homenagem ao proprietário da fazenda que 
fez a doação do terreno. 
 Como todas as outras escolas do campo do município de Coaraci, as turmas da 
escola Jerônimo Jasmineiro são multisseriadas, porém as demais escolas apresentam 
turmas únicas e com uma faixa etária muito diversa que vai desde alunos da educação 
infantil a alunos do quinto ano do ensino fundamental em uma mesma turma, enquanto 
a Escola Jerônimo Jasmineiro apresenta turmas multisseriadas com um agrupamento de 
alunos que considera uma maior aproximação entre as faixas etárias, havendo então três 
turmas multisseriadas agrupadas da seguinte forma: turma 1: educação infantil e 
primeiro ano do ensino fundamental; turma 2: segundo e terceiro ano do ensino 
fundamental e turma 3: quarto e quinto ano do ensino fundamental. A figura -5 mostra a 
imagem da Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana. 
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Figura 5-Foto da Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana. 

 
3.3 Sujeitos da pesquisa 
  Quanto ao grupo de sujeitos participantes da pesquisa, o mesmo é composto 
pelos professores que atuam nas turmas multisseriadas das escolas do campo de 
Coaraci, conforme apresentado no Quadro 1. 
 

PROFESSOR FORMAÇÃO TEMPO DE DOCÊNCIA 
NO CAMPO 

ESCOLA 
P1 Pedagogia 15 anos Escola Regis Pacheco 
P2 Pedagogia 33 anos Escola Francisco Benício dos Santos 
P3 Pedagogia 07 anos Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana 
P4 Pedagogia 01 ano Escola Padre Francisco Xavier Cardoso 
P5 Magistério 06 anos Escola Padre Francisco Xavier Cardoso 
P6 Magistério 02 anos Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana 
P7 Biologia 06 anos Escola Santa Helena 
P8 Magistério 14 anos Escola Nossa Senhora de Lurdes 
P9 Pedagogia 04 anos Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana 

P10 Letras 03 anos Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana 
Quadro 1-Professores das escolas do campo de Coaraci. 

 
Foi adotado o sistema alfanumérico para identificar os professores participantes 

de modo a resguardar sua identidade e atender aos princípios éticos de pesquisa7.Os 
nomes dos professores foram substituidos pela letra “P” acompanhada do número que 
                                                           
7 O projeto desta pesquisa de mestrado foi protocolado no Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Estadual de Santa Cruz sob o nº 48711015000005526 e aprovado de acordo com os dados do parecer 
1306062. 
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identifica o respectivo professor na organização dos dados, com relação às unidades de 
análise oriundas dos diferentes instrumentos de obtenção de informações , utilizou-se as 
letras “C”, “Q”,  “E” e “EF”, sendo C – Curso de Formação, Q – Questionário,  E – 
Entrevistas e  EF – Encontros de Formação. 
 
3.4 Etapas da pesquisa 
 
  No desenvolvimento desta pesquisa buscou-se seguir algumas etapas, com 
relação à obtenção das informações destacam-se as seguintes: 
 1-Análise do Projeto Político Pedagógico das Escolas do Campo de 
Coaraci/Ba: na análise do PPP das escolas do campo de Coaraci, que ocorreu no 
período de 01 a 30 de Junho de 2015, objetivou-se obter informações  referentes a 
caracterização das escolas do campo, estrutura física das unidades escolares, formação 
dos professores e conteúdos programáticos implementados. As informações quanto aos 
conteúdos programáticos das turmas multisseriadas das escolas do campo de Coaraci, 
estão organizados no apêndice – C. 
 2–Realização de questionário: nesse momento da pesquisa buscaram-se 
informações sobre o ensino de ciências no contexto das escolas do campo. Na realização 
do questionário com os professores da Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana: P3, P9 e 
P10, em 10 de Junho de 2015, pretendeu-se obter dados que apontassem para o perfil e 
a prática dos docentes no ensino de ciências em classes multisseriadas e os desafios 
referentes ao ensino de ciências nesse contexto.O questionário realizado encontra-se 
disponível no apêndice –A. 
           3 - Encontros de formação com professores participantes: foi realizada uma série 
de quatro encontros com os professores da Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana: P3, 
P9 e P10, nas seguintes datas: 25/09/2015, 23/10/2015/, 13/11/2015 e 19/11/2015, com 
o objetivo de propiciar aos sujeitos de pesquisa a oportunidade de vivenciar atividades 
de uma SE. Nos encontros de formação foram discutidas questões referentes à proposta 
da SE e também foram desenvolvidas atividades práticas de uma SE desenvolvida e 
implementada pelo GIPEC-Unijuí. 
  4 -Curso de formação continuada com professores do campo da rede municipal 
de ensino: realizou-se a elaboração e a implementação de um curso de formação 
continuada com os professores das escolas do campo de Coaraci/Ba. O curso foi 
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elaborado no âmbito do Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em 
Ensino de Ciências (GPeCFEC) e teve como objetivo contribuir com a vivência das 
atividades de uma SE pelos professores participantes. O curso foi elaborado 
considerando a adaptação de atividades daSE:“Geração e Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos Provenientes das Atividades Humanas”elaborada pelo GIPEC-Unijuí e na 
organização metodológica do curso buscou-se considerar os Três Momentos 
Pedagógicos (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009). O curso foi 
elaborado no período de dezembro de 2015 a fevereiro de 2016, a implementação do 
curso ocorreu nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016, o curso de formação contou com a 
participação dos seguintes professores: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. 
            5 – Entrevistas semiestruturadas: a partir das atividades vivenciadas pelos 
professores no curso de formação, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 
quatro dos oito professores que participaram do curso, a entrevista semiestruturada 
contou com a participação dos seguintes professores: P3, P4, P7 e P8. A realização das 
entrevistas objetivou analisar as limitações e as potencialidades da SE para as turmas 
multisseriadas nas escolas do campo. As entrevistas foram realizadas durante as 
reuniões de Atividade Complementar (AC) nas seguintes datas: 23/09/2016 e 
07/10/2016, as reuniões foram organizadas pela coordenação pedagógica das escolas do 
campo. O roteiro das entrevistas encontra-se disponível no apêndice – B.  
 A seguir serão apresentadas informações sobre a realização dos encontros e do 
curso de formação continuada com os professores das escolas do campo de Coaraci, 
uma vez que, foi nos encontros e no curso de formação, que os professores tiveram a 
oportunidade de vivenciar atividades adaptadas da SE. 
 
3.4.1 Encontros de Formação - vivência das atividades da Situação de Estudo 
 
            Foi realizada uma sequência de quatro encontros com as professoras da escola 
Jerônimo Jasmineiro com o objetivo de possibilitar a oportunidade de conhecimento da 
proposta da SE além da vivência de algumas atividades de uma SE. Por serem temas 
relevantes e do cotidiano dos alunos do campo, além de serem ricos conceitualmente 
para o desenvolvimento das aulas de ciências, foram apresentadas às professoras as SE 
"Ser Humano e ambiente: percepção e interação" (AUTH; MELER, 2005) e 
"Alimentos: produção e consumo" (BOFF; HAMES; FRISON, 2006), desenvolvidas e 
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implementadas pelo Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências 
de Ijuí (GIPEC-UNIJUÍ).  
             Definiu-se a SE intitulada “Alimentos: produção e consumo” como a que 
serviria como base para a vivência de atividades da proposta nos encontros de formação 
que foram realizados com as professoras. 
            Na realização do primeiro encontro de formação com as professoras 
participantes buscou-se estabelecer uma aproximação e as primeiras compreensões 
sobre como está organizada a SE, por meio da leitura prévia e análise junto com as 
professoras do artigo: A significação do conceito energia no contexto da situação de 
estudo alimentos: produção e consumo (BOFF; PANSERA-DE-ARAÚJO, 2011).Foram 
discutidos os seguintes aspectos:  

 Como é trabalhada a abordagem temática na SE? 
 Como acontece o trabalho com o tema na perspectiva da SE? 
 Essa proposta pode contribuir com o trabalho na realidade da escola do campo? 

           Para a realização do segundo encontro de formação definiu-se que seriam 
escolhidas algumas atividades da SE “Alimentos: produção e consumo”, que pudessem 
ser vivenciadas pelas professoras participantes. Foram definidas as seguintes atividades:  
 

 Atividade 22 - Ampliação de significados. Alimento artesanal e industrial e sua 
conservação. 

 Questionou-se as professoras acerca das seguintes questões: 
 
Por que é importante conservar de maneira adequada os alimentos? 
O que faz com que os alimentos estraguem? 
Como é a produção de um alimento artesanal? 
Como é a produção de um alimento industrial 
Qual é o alimento mais favorável? O produzido artesanalmente ou o produzido 
industrialmente? 
Por que consumimos produtos industrializados? 
 

 Atividade 23 – Fatores que interferem na ação enzimática. 
 

             Inicialmente cortamos uma maçã em quatro partes, depois trituramos um 
comprimido de vitamina C. Em uma das partes da maçã passamos um pouco do pó do 
comprimido de vitamina C em toda a parte que está exposta ao ar, em outra parte da 
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maçã passamos suco de limão e na outra parte passamos açúcar.Na quarta parte da maçã 
não passamos nenhuma substância, pois essa serviu para compararmos com as outras 
partes após alguns minutos. Em seguida questionamos as professoras: 
          Que diferença vocês observaram nas partes da maçã com o passar do tempo? 
          Por que a maçã escurece depois de partida? 
          Que substâncias não permitiram o escurecimento da maçã? 
          Após as professoras responderem as questões acerca da atividade realizada 
realizou-se uma leitura coletiva sobre o processo de ação enzimática e oxidação e assim 
buscou-se ampliar a compreensão acerca desses conhecimentos. 

 Atividade 24 – Ação dos microrganismos nos alimentos. 
 Foram entregues às professoras o material para que se iniciasse essa atividade. A 
maçã que foi utilizada na atividade anterior bem como, cascas de outras frutas foram 
cortadas e colocadas dentro de quatro vasos de água mineral nos quais se colocaram 
bexigas nos gargalos, conforme apresentado nas figuras 6 e 7: 

  
Figura 6-Material confeccionado 
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 Figura 7-Material para análise.  
           As professoras foram orientadas a colocarem cada uma dessas garrafas nos 
respectivos ambientes: um local claro, um local escuro, no sol e na geladeira e realizar 
observações desse material durante as semanas seguintes para que no próximo encontro 
ocorresse a finalização dessa atividade. 
           No terceiro encontro de formação foi dada continuidade a realização da atividade 
do encontro anterior: 
 

 Atividade 24 –Ação dos microrganismos nos alimentos. 
           Recolheram-se com as professoras os vasos de refrigerantes com restos de 
alimentos que ficaram em diferentes ambientes desde o último encontro para 
observação e pediu-se que as professoras falassem um pouco sobre o que observaram e 
se houve diferença entre os alimentos que ficaram em diferentes locais: claro e escuro, 
sol e geladeira, além disso foram discutidas algumas questões: 
          Quais mudanças ocorreram e puderam ser observadas diante da ação dos 
microrganismos nos alimentos? 
          Quais fatores influenciaram nas mudanças observadas? 
           Se fossem outros alimentos, o que se esperaria que ocorresse? Poderia levar mais 
tempo?  
           Também foi realizada a adaptação de uma das atividades da SE que propunha a 
realização de uma visita a um supermercado. Na adaptação foram recolhidos rótulos de 
produtos alimentícios que foram analisados pelas professoras na escola. 
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 Atividade 25 – Visita a um supermercado (Adaptação) 
          Discutiu-se com as professoras sobre os cuidados que se deve ter ao estocar 
diferentes produtos: cereais, frutas e verduras, carnes e frios, ovos e laticínios, pães e 
biscoitos. Também se discutiu sobre a temperatura dos refrigeradores de alimentos em 
partes diferentes do aparelho e a importância da temperatura adequada de armazenagem 
dos alimentos contidos no refrigerador. Ocorreu a análisedos rótulos de diversos 
produtos alimentícios: 

a) Observar a presença ou não de aditivos químicos (códigos ou nomes) 
b)  Verificar as informações disponíveis ao consumidor: peso, validade, origem. 
c) Organizar as informações em uma tabela. 

          O encontro foi finalizado com uma discussão sobre as implicações do uso de 
aditivos para a saúde e os cuidados na preservação dos alimentos. 
             Atividade 20 – Avaliação do conteúdo energético de um grão de amendoim. 
            No desenvolvimento da atividade foi realizado um experimento utilizando caixa 
de leite, tubo de ensaio, pinça de madeira, termômetro, proveta e, uma balança de 
precisão para fazer a pesagem de alguns alimentos, tais como: amendoim, castanha de 
caju e castanha do Pará. As professoras vivenciaram o desenvolvimento de uma 
atividade na qual foi possível avaliar a quantidade energética de um grão de amendoim. 
Após a realização do experimento as professoras discutiram sobre as calorias presentes 
nos alimentos. 
 Ao fim dos Encontros de Formação com as professoras das turmas 
multisseriadas da escola Jerônimo Jasmineiro de Santana, houve a necessidade de 
contemplar os docentes das demais escolas do campo de Coaraci. A partir, de um 
contato com a Secretaria Municipal de Educação, optou-se pela realização de um curso 
de formação para todos os professores das escolas do campo da rede municipal de 
ensino. No item a seguir, serão apresentadas informações sobre o processo de 
elaboração e implementação do curso de formação continuada com os professores das 
escolas do campo de Coaraci. 
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3.4.2 Curso de formação continuada com professores das escolas do campo da rede 
municipal de educação 
 

A proposta de elaboração do curso para os professores da rede municipal de 
ensino das escolas do campo de Coaraci/BA, contou com a participação dos integrantes 
do Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de Ciências 
(GPeCFEC) que é composto por: Professores da UESC, Licenciandos em Química, 
Mestrandos em Educação em Ciências e uma professora da Rede Básica de Ensino do 
município de Ilhéus. Teve início uma série de discussões durante as reuniões do grupo, 
pensando na elaboração de um curso de formação que pudesse contemplar a realidade 
do ensino de ciências no contexto do campo. A estruturação deste curso de formação 
permeou um período de três meses e neste tempo foram importantes os momentos de 
discussões coletivas, no qual foram realizados os ajustes do curso de formação bem 
como, a delimitação do tempo para o curso. 
           No desenvolvimento da proposta do cursobuscaram-se considerações no que 
tange especialmente ao público alvo para qual o curso estava sendo direcionado, neste 
caso, os professores de escolas do campo do município de Coaraci/BA.Pensar um curso 
que estivesse voltado para a vivência de atividades relacionadas ao ensino de Ciências 
no contexto do campo e considerando que os professores participantes desenvolvessem 
sua prática docente nos anos iniciais do Ensino Fundamental constituiu um grande 
desafio para os integrantes do GPeCFEC. Desta forma, a elaboração deste curso 
demandou uma articulação que considerasse aspectos teóricos e metodológicos que 
contemplassem a necessidade de refletir e planejar ações voltadas ao desenvolvimento 
da prática do ensino de Ciências no contexto do campo.   

Foram considerados no desenvolvimento da proposta do curso que as atividades 
que seriam planejadas e desenvolvidas deveriam considerar as especificidades da 
Educação do Campo uma vez que, para Santos (2008) a Educação do Campo tem se 
constituído como um movimento político educacional que busca um conteúdo e uma 
metodologia que contemple a identidade, a cultura e os interesses dos sujeitos do 
campo. Nesse sentido, cabe pontuar que ao pensar o ensino de Ciências e atividades de 
formação continuada para os professores que desenvolvem sua prática docente no 
contexto do campo, é necessário que se considere as demandas dos camponeses e as 
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características que predominam nesse contexto, como por exemplo, a organização das 
turmas em classes multisseriadas. 

Adotou-se a SE como proposta norteadora das atividades a serem desenvolvidas 
com os professores das escolas do campo de Coaraci/BA. Para Maldaner e Zanon 
(2001) a SE é uma proposta de reconfiguração curricular que busca contribuir com o 
ensino e a formação escolar pautando-se pela interdisciplinaridade, 
intercomplementaridade e transdisciplinaridade. 

Outro aspecto a ser considerado na delimitação da proposta deste curso de 
formação para professores do campo foi a objetivação da consideração metodológica na 
organização das atividades a serem desenvolvidas. Buscou-se organizar as atividades 
considerando também os Três Momentos Pedagógicos, segundo Delizoicov, Angotti e 
Pernambuco (2009) são divididos em: Problematização Inicial, Organização do 
Conhecimento e Aplicação do Conhecimento. 

 A partir da discussão coletiva dos integrantes do GPeCFEC e considerando que 
na delimitação de uma SE a ser desenvolvida deve-se considerar que a temática a ser 
trabalha necessita ser da alta vivência dos alunos e rica conceitualmente (MALDANER; 
ZANON, 2001) optou-se pela adaptação de algumas atividades da SE “Geração e 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Humanas” (GIPEC-
UNIJUÍ, 2003). 

O planejamento das atividades a serem desenvolvidas ocorreu de forma coletiva, 
por meio de encontros semanais. Os integrantes do GPeCFEC iniciaram os trabalhos de 
planejamento por meio de busca de informações sobre o contexto local e o público ao 
qual o curso estaria destinado. Um dos aspectos apontados para os integrantes do grupo 
de estudos foi à problemática em torno do gerenciamento do lixo em Coaraci/BA. Foi 
apresentado ao grupo vídeo de reportagens que evidenciavam o problema do descaso 
com o gerenciamento do lixo no município e o relato de moradores reclamando da 
queima do lixo e os problemas de saúde ocasionados pelo lixão. 
            Uma vez que o curso que estava sendo planejado era voltado para os professores 
de Ciências das escolas do campo, considerou-se que os moradores do campo também 
enfrentam problemas com relação ao gerenciamento do lixo. Com relação à importância 
do trabalho com a temática de gerenciamento do lixo na zona rural destaca-se: 
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Pouco pensamos sobre os resíduos sólidos produzidos pelas atividades 
humanas na zona rural. Na maioria das regiões não existe serviço de 
coleta para esses resíduos e a sua composição é cada vez mais 
semelhante aos da zona urbana. É importante lembrar que o lixo 
úmido, nesse meio, pode ser aproveitado na propriedade para a 
alimentação de animais ou para adubações (GIPEC, 2003, p. 15). 

            Elegeu-se algumas atividades da SE “Geração e Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos Provenientes das Atividades Humanas” (GIPEC-UNIJUÍ, 2003) para serem 
desenvolvidas com os professores durante os dois dias de encontros do curso de 
formação continuada. As atividades escolhidas foram adaptadas e buscou-se considerar 
que os professores participantes são docentes dos anos iniciais do Ensino Fundamental e 
em um contexto específico de ensino que são as turmas multisseriadas nas escolas do 
campo. Dentre as atividades que foram escolhidas para vivência dos professores durante 
o curso de formação destacam-se Reciclagem Artesanal de Papel e Construção de uma 
Composteira Doméstica, como apresentado nas figuras abaixo: 

 
 

Figura 8-Construção da composteira. Figura 9-Reciclagem de papel.
Um aspecto que perpassou todo o trabalho de planejamento das atividades foi a 

preocupação com o desenvolvimento de um curso que contemplasse atividades práticas 
e que ao mesmo tempo possibilitasse um diálogo com os professores participantes, ou 
seja, buscou-se estruturar momentos que contemplassem a possibilidade do professor 
manifestar-se sobre sua prática docente no ensino de Ciências e sua experiência de 
ensino no contexto do campo.  
            O curso foi então planejado contemplando momentos de problematização nos 
quais os professores eram estimulados a falar sobre os temas propostos e a relação com 
sua prática docente. Outro fator importante no planejamento foi que se definiu que não 
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se iniciaria o curso explicando a perspectiva teórica da SE, tão pouco que se 
apresentaria uma temática central aos professores, mas que os mesmos ao participarem 
das atividades propostas teriam então a oportunidade de perceber algumas 
características da temática trabalhada e da SE enquanto proposta de reconfiguração 
curricular. 

Quanto ao planejamento das atividades elaboradas pelo GPeCFEC, os 
integrantes deste grupo foram inicialmente subdivididos em duplas e/ou trios a fim de 
pensarem nas propostas a serem executadas durante o curso. Desta forma, pensando no 
processo de reorganização curricular para o ensino de Ciências das escolas do Campo e 
sua contribuição para a formação destes professores da rede básica de ensino, 
foramestruturadas as atividades no período de dois dias como pode ser observado no 
quadro 2: 

Período Organização das atividades 

1º dia manhã 

Recepção dos professores e apresentação dos membros do 
GPeCFEC. 
Vídeo documentário Ilha das Flores. 
Discussão coletiva dos assuntos retratados no vídeo. 
Discussão em pequenos grupos e socialização coletiva de questões 
propostas sobre o lixo e seu gerenciamento nas escolas que os 
professores atuam. 
Discussão em pequenos grupos a respeito do gerenciamento do lixo 
orgânico produzido nas escolas do campo. 
Vídeo sobre compostagem produzido pela UFSCAR. 
Discussão sobre a viabilidade de construção de uma composteira. 

1º dia tarde 
Atividade prática: construção de composteira com garrafa PET. 
Discussão de conteúdos de ciências que compõem o conteúdo 
programático de ciências das escolas do campo de Coaraci/BA e 
como a atividade de construção de uma composteira pode contemplar 
os conteúdos de Ciências. 

2º dia manhã 

Revisão de questões trabalhadas no 1º dia. 
Vídeo: Lixo Extraordinário (Vick Muniz). 
Discussão coletiva sobre os 6Rs: reduzir, reutilizar, reciclar, repensar, 
recuperar, recusar e reaproveitar. 
Oficinas práticas:  

 Banco de PET;   Reciclagem artesanal de papel;   Utilidades de PET. 
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Discussão coletiva sobre as oficinas realizadas e os conteúdos de 
ciências que compõe o conteúdo programático de ciências das escolas 
do campo de Coaraci/BA. 

2º dia tarde 

Vídeo Programa Ressoar de Paulínia/SP. 
Discussão coletiva sobre as questões propostas no vídeo. 
Atividade individual: construção de uma proposta que contemple: um 
tema, atividades e conteúdos de ciências e demais disciplinas para os 
anos iniciais nas escolas do campo. 
Apresentação: aspectos da SE. 
Encerramento: História do lixão para o doutorado. 

Quadro 2-Organização do curso de formação continuada com os professores do campo. 
 
O planejamento do curso exposto no quadro 3 traçou  um caminho a ser seguido 

no momento da formação dos professores, permitindo que as ideias organizadas 
anteriormente fossem  bem  sucedidas. Desta forma, todo o período de trabalho coletivo 
possibilitou o amadurecimento dos participantes envolvidos no que diz respeito as 
leituras dos referenciais, as discussões coletivas, o exercício da escrita e do ouvir o 
outro e o tempo dedicado para a realização das atividades. Toda essa experiência num 
contexto do grupo de pesquisa reflete no fortalecimento para a formação inicial de 
professores, para a formação depesquisadores e também para a formação continuada 
daqueles sujeitos que se encontram ativos no ambiente educacional, permitindo a estes 
novas possibilidades para um ensino inovador na área de Ciências. 
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CAPÍTULO 4 - A PARTICIPAÇÃO DOS DOCENTES NA VIVÊNCIA DE 
ATIVIDADES DA SITUAÇÃO DE ESTUDO 
 
           Neste capitulo, objetiva-se investigar informações referentes a participação dos 
docentes das escolas do campo de Coaraci/BA na vivência de algumas atividades da SE, 
que foram propostas nos encontros e no curso de formação continuada. 
 
4.1 Obtenção e análise dos dados 
 
 Na análise das informações obtidas tomou-se como referencial os passos da 
Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2011). A participação dos 
professores nos quatro encontros de formação continuada realizados na escola que 
serviu comolócusinicial da pesquisa, além das informações obtidas com a aplicação do 
questionário inicial, análise do PPP, realização do curso de formação continuada e 
entrevistas semiestruturadas com os professores das escolas do campo de Coaraci 
originou um conjunto de informações que foram transcritas compondo assim o corpusa 
ser analisado.  De acordo com Moraes e Galiazzi (2011) o corpusconstitui-se como um 
conjunto de documentos que representam as informações da pesquisa e podem ser 
“produzidos especialmente para a pesquisa quanto podem ser documentos já existentes 
previamente” (p. 17). 
            Os dados obtidos e que compõem o corpus foram unitarizados em unidades de 
análise considerando especialmente os aspectos relacionados ao contexto da Educação 
do Campo: Caldart, 2003; Arroyo, 2007; Santos, 2008; Caldart, 2009; Caldartet al. 
2012; Pinho, 2004; Santos, 2015;  Fonseca; Mourão, 2012; Bezerra Neto, 2009 e 
Santos, 2008, além de referenciais teóricos da SE enquanto proposta de reconfiguração 
curricular: Maldaner; Zanom, 2001; Maldaner; Zanom, 2006; Maldaner, 2007; Pansera 
De Araújo; Auth; Maldaner, 2007.  Assim, ao se realizar a unitarização das 
informações, houve a busca por falas e unidades de análise que estivessemrelacionadas 
com a Educação do Campo e a SE enquanto uma nova organização curricular para o 
ensino de ciências.  
          No processo de categorização das unidades de análise estabeleceu-se a utilização 
de um modelo misto de categorias que para Moraes e Galiazzi (2011, p. 25) diz respeito 
a utilização de categorias “a priori” e “emergentes”: “uma terceira alternativa constitui 
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um modelo misto de categorias, no qual o pesquisador parte de um conjunto de 
categorias definido “a priori” complementando-as ou reorganizando-as a partir da 
análise”.  
            Neste estudo, foram definidas cinco categorias, duasa priori e três emergentes. 
As categorias:O contexto das escolas do campo de Coaraci; Limitações: às múltiplas 
funções do professor frente á heterogeneidade das turmas multisseriadas foram 
definidasa priori com base em (PINHO, 2004) que aponta a organização em salas 
multisseriadas como um fator a ser considerado no contexto da realidade de ensino no 
campo, no qual a multisseriação apresenta a heterogeneidade como principal 
característica. As categorias: Os temas escolhidos pela coordenação pedagógica; A 
situação de Estudo como proposta de valorização dos conhecimentos da vivência dos 
alunos no campo e Compreensão da Situação de Estudoforam definidas como 
categorias emergentes.  
 
4.2 O contexto das escolas do campo de Coaraci 
 
            Na busca por compreender alguns indicativos quepossam contribuir com a 
formação continuada dos professores de ciências de escolas do campo, houve a 
necessidade de atentar-se para as características que são inerentes a esse contexto 
escolar. Pinho (2004) aponta a realidade de organização em classes multisseriadas como 
um fator que necessita ser considerado quando se trata da relação ensino e 
aprendizagem no âmbito da realidade da educação no campo. 
 O desenvolvimento da prática docente em classes multisseriadas apresentou-se 
nas informações obtidas nessa pesquisa como um dos grandes desafios enfrentados 
pelos professores no contexto do campo. Os professores P8C e P1C chamam atenção 
para essa dificuldade:  

As nossas dificuldades são grandes né, que todos sabem: trabalhar 
com multisseriado, com as salas multisseriadas de 04 anos até o sexto 
ano é difícil (P8C).  
 
Minha primeira experiência foi no campo, foi lá nos macacos (Região 
rural do município de Coaraci/BA), pense vocês sair do magistério e 
de repente você ir pra uma sala multisseriada, sem experiência 
nenhuma […] e eu comecei, não como hoje, porque a gente não tinha 
aquela prática(P1C). 
 
A dificuldade que eu encontro em trabalhar no campo é a questão do 
multisseriado, você só pra tudo […] (P7E). 
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  Cabe, portanto, pontuar que, atender em turma única a alunos de faixas etárias 

distintas, de diversos segmentos e em diferentes anos do Ensino Fundamental, é uma 
realidade que pode estar relacionada com a precariedade de oferta e atendimento 
educacional a população docampo. Segundo Santos (2008), a oferta educacional no 
campoocorre em espaços improvisados de fazendas e propriedades rurais refletindo, 
assim, uma realidade de elevados índices de analfabetismo e pequenos índices de 
escolaridade, o que também tem justificado a luta dos movimentos sociais por uma 
política educacional que contemple as demandas dos camponeses. 
            No Projeto Político Pedagógico (PPP) das Escolas do Campo de Coaraci 
(COARACI, 2013), as escolas localizadas na zona rural do município são caracterizadas 
majoritariamente quanto à organização em classes multisseriadas: 

Essas escolas atendem aos seguintes segmentos: Educação Infantil, 
Ensino Fundamental de 9 anos, Educação de Jovens e Adultos. Esses 
segmentos, em sua maioria, funcionam sob a forma de classe 
multisseriada e são mantidos pelo poder público (p. 06). 

 
 Um dos aspectos que também é destacado no Projeto Político Pedagógico das 
escolas do campo diz respeito à formação dos professores das escolas do campo. No 
documento enfatiza-se como uma das características do corpo docente “uma herança de 
professores com habilitação urbanizada, para uma realidade de classes multisseriadas” 
(p.03). 
            Em se tratando das escolas municipais do campo do município de Coaraci 
destacam-se também aspectos quanto a estrutura física das escolas que comprometem 
ainda mais o atendimento educacional dos alunos do campo, a exemplo da ausência de 
energia elétrica e água encanada, conforme apresenta o PPP: 

No que se referem às estruturas físicas dessas escolas, muitas delas 
precisam de pequenos reparos, necessitando também de mobiliários 
adequados para atender as crianças menores. Ressaltando que os 
banheiros também precisam ser reestruturados para atender a 
demanda. Algumas escolas não têm água nem energia elétrica, 
necessitando de dedetizações constantes (COARACI, 2013, p. 14 
grifo meu). 

          As dificuldades apontadas no PPP, quanto à estrutura física das escolas do campo 
no município de Coaraci e que também foi constatada nas visitas para a realização dos 
encontros de formação na Escola Jerônimo Jasmineiro de Santana, especialmente, 
quanto aausência de água encanada, ilustram uma realidade de descaso com a oferta 
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educacional no campo, que pode ser evidenciada pelas condições estruturais das 
escolas, como indicado por Pinho (2004): 

Uma análise qualitativa desses dados, a partir da constatação empírica, 
impõe uma reflexão em torno das condições em que se encontram tais 
escolas: prédios degradados, com apenas uma sala de aula, na 
maioria das vezes muito pequena para atender o número de alunos 
matriculados (PINHO, 2004, p. 110, grifo meu) 

           A ausência de elementos estruturais básicos nas escolas do campo de Coaraci, 
por exemplo, água e energia elétrica, são apenas alguns dos desafios que os professores 
dessas escolas enfrentam,além desses fatores, alguns outros limites também são 
indicados pelos docentes, como as múltiplas funções do professor. 
 
 
4.3 Limitações: as múltiplas funções do professor frente à heterogeneidade das 
turmas multisseriadas 
 
 Entre as limitações enfrentadas pelos professores das turmas multisseriadas das 
escolas do campo de Coaraci, destaca-se a acumulação de várias funções escolares por 
parte dos docentes.A professora P7C chama atenção para esse acúmulo de funções que 
precisam ser desenvolvidas pelos docentes no campo, acarretando assim uma 
sobrecarga de funções sobre o professor: 

Temos muitas dificuldades: nós somos zeladoras, a gente tem que 
deixar a escola limpa, tem que dar o lanche, secretaria, tudo é a gente 
que faz (P7C). 

 O professor P7E, também destaca as limitações enfrentadas no trabalho com as 
turmas multisseriadas e como esse acúmulo de atribuições amplia a complexidade que é 
realizar a prática docente nas turmas organizadas em multisseriação no campo: 

A dificuldade que eu encontro em trabalhar no campo é a questão do 
multisseriado, você só pra tudo, o professor ele é zelador, eu já chego 
de manhã cedo já pra trabalhar, para limpar sala, limpar banheiro que 
todo dia encontro sujo, então a questão da limpeza é com a gente, a 
questão de servir a merenda, lavar os pratos depois, até porque eles 
vão pro recreio e eu tenho que lavar os pratos (P7E). 

 As informações apresentadas pelos professores P7C e P7E corroboram com os 
resultados apresentados no estudo realizado por Assis (2006), indicando assim, uma 
continuidade de precariedade e assunção de múltiplas funções pelos professores, 
características que também estavam presentes em escolas do campo do município de 
Itabuna no período de 1906 a 1930.Além de exercer sua prática docente, acabam por 
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desempenhar um conjunto de outras tantas tarefas que permeiam o contexto escolar: 
secretaria, limpeza, distribuição de merenda, direção e coordenação, sendo essa uma 
realidade que ainda está presente nas escolas multisseriadas localizadas no campo, em 
pleno século XXI. 
 Nesse contexto de turmas multisseriadas, destacam-se, também, informações que 
apontam para as dificuldades dos professores em contemplar aspectos referentes à 
interdisciplinaridade e a dificuldade em atender ao mesmo tempo alunos de diferentes 
anos e segmentos de ensino, como apontado pelos professores P2Q e P3Q: 

São vários os desafios, um deles é desenvolver um trabalho 
diferenciado com a turma, mesmo sendo 2 séries (a professor refere-se 
a organização da multisseriação com apenas 2 séries na escola em que 
ela leciona), ainda assim há um pouco de dificuldade (P2Q). 
 
Cada professor dessa unidade trabalha com duas modalidades de 
ensino, especificamente, eu sou regente de classe de 4º e 5º ano. A 
interdisciplinaridade ainda é um desafio para mim (P3Q). 
              Essas dificuldades relatadas pelos professores P2Q e P3Qindicama 

complexidade que está relacionada à prática docente no contexto das turmas 
multisseriadas. Pinho (2004) chama atenção para a “heterogeneidade” como umas das 
características fundantes na multisseriação“idade, série, nível de conhecimento, 
variantes culturais (língua, crenças, valores e etc) gênero, etnia, territorialidade” 
(PINHO, 2004, p. 25). 
             Na realidade vivenciada pelos professores das turmas multisseriadas em escolas 
do campo de Coaraci, identifica-se que os traços da heterogeneidade apresentada por 
Pinho (2004)tornam-se evidentes, principalmente, quanto a idade e aos diferentes níveis 
de conhecimento e como esses fatores implicam na prática docente, como destacado por 
P8E: 

[…] é aquela questão quando você tem, os alunos enfrentam uma 
dificuldade de aprendizagem se torna muito mais difícil ainda, porque 
professor ele sozinho ele não consegue dar conta de todo aquele 
processo do aluno da educação infantil que bem necessita do professor 
que a gente sabe o da educação infantil que tem que ta vendo a letra 
dele o que ta fazendo tem aquele aluno que ta chamando sempre, 
aquele maior que “professor isso, professor aquilo” então o professor 
ta chamando sempre e o professor tem que estar antenado a todos, e 
fica sempre aquele que às vezes não questiona o professor às vezes ele 
fica pra trás(P8E). 
 

 Constata-se, na fala de P8E as dificuldades em dar conta da heterogeneidade 
presente nas turmas multisseriadas. Na situação apresentada, verifica-se, também, a 
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observação de P8E quanto ao atendimento dos alunos da educação infantil, fator que 
evidencia a complexidade inerente à organização do currículo para as turmas 
multisseriadas, e que também foi apontado por P7E: 

[…] eu sinto dificuldade nessa questão, eu sinto dificuldade de você 
ter a questão ns séries (diferentes series), por mais que você leve um 
tipo de assunto que você vai trabalhar com o multisseriado mais a 
educação infantil eu tenho que está ali pra ensinar o traçado da letra de 
um menino de quatro anos, eu tenho que ter um tempo de explicar 
uma atividade para um menino de primeiro ano e eu tenho de 4 anos, 
de 5 anos, de primeiro, de segundo, terceiro, quarto e quinto. 
 

 As dificuldades que foram apresentadas pelos professores P7E e P8E frente à 
organização do tempo e das atividades propostas para os alunos das diferentes 
faixasetárias e séries distintas podem ser compreendidos como indícios de que a 
organização do currículo no contexto das turmas multisseriadas no campo necessita 
considerar a realidade da “heterogeneidade”, que é um fator inerente a esta forma de 
organização escolar. 
 No PPP das escolas do campo de Coaraci os conteúdos programáticos são 
organizados de forma disciplinar seguindo uma organização dos conteúdos relacionados 
a cada disciplina, como é possível observar nos quadros completos do conteúdo 
programático de Ciências do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, disponíveis no 
apêndice-C. Embora as escolas do campo de Coaraci apresentem a multisseriação como 
uma de suas características principais, no PPP não se apresenta uma proposta de 
organização curricular que busque contemplar esse aspecto. 
            Cabe destacar que no PPP das escolas do campo a definição de uma organização 
curricular que contemple as especificidades do campo é colocada como um de seus 
objetivos: “Organizar o currículo de forma que atenda as especificidades da Educação 
do Campo” (COARACI, 2013, p. 15). 
 Considerando as especificidades da Educação do Campo e o ensino de ciências 
nesse contexto, destaca-se que algumas pesquisas já vêm chamando atenção para a 
necessidade de mudanças no desenvolvimento do ensino e na organização do currículo 
de ciências das escolas do campo, a exemplo de Lindemann, 2010; Oliveira, 2012; 
Silva, 2014; Sassi, 2014 e Novais, 2015. Esses estudos têm concentrado seu foco de 
análise na contextualização dos conteúdos e conceitos científicos à realidade vivenciada 
pelos alunos no campo.  Nesse sentido, a SE indica um caminho para a organização do 
currículo de ciências quanto à realidade da organização das turmas em classes 
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multisseriadas no campo. Segundo Frisonet al. (2007), essa proposta de reorganização 
curricular busca a contextualização dos conteúdos escolares, a partir de situações da 
realidade vivenciada pelos estudantes, possibilitando a compreensão de conceitos 
científicos com significado para os alunos. 
 
4.3.1 Os temas escolhidos pela coordenação pedagógica 
 
 A partir dos indicativos referentes a relação entre os conhecimentos da vivência 
dos alunos no campo e a compreensão dos conteúdos programáticos trabalhados em sala 
de aula pelos professores, buscou-se analisar os critérios adotados pelos professores das 
turmas multisseriadas das escolas do campo de Coaraci-BA para escolha dos temas que 
subsidiam a sua prática docente. 
  Nos encontros de formação, os professores das escolas do campo de Coaraci 
foram questionados sobre sua prática e a forma que ocorria a definição dos temas. 
Destaca-se que no trabalho com temas que esses professores desenvolvem, há uma 
delimitação temática que é direcionada pela coordenação das escolas do campo e que 
serve de orientação para o trabalho em todas as escolas do campo do município de 
Coaraci. Na fala da professora P1EF também fica exemplificada a delimitação do tema 
pela coordenação pedagógica: 

Daquela vez que você teve aqui que a gente colocou agricultura, 
porque foi da semana do agricultor, então já veio esse tema sugerido e 
aí nós trabalhamos na sala o agricultor, a minha sala trabalhou uma 
semana toda, assim interdisciplinar, dentro desse tema nós fazemos 
um trabalho todo contextualizado e interdisciplinar, aí nós 
trabalhamos ciências: a questão da alimentação, geografia: o espaço, 
dentro desse contexto assim... (P1EF). 

           Na fala de P1EF sobre a definição dos temas de estudo por parte da coordenação 
pedagógica, a professora explica que embora a delimitação do tema seja feita pela 
coordenação das escolas do campo existe por parte delas a tentativa de desenvolver um 
trabalho que contemple o contexto dos alunos e a interdisciplinaridade, como foi 
apontado na fala de P3EF: 

 “daí a gente propõe a interdisciplinaridade com esse tema trabalhando 
alimentos” e na fala de P1EF“dentro desse tema nós fazemos um 
trabalho todo interdisciplinar aí nós trabalhamos ciências: a questão da 
alimentação, geografia: o espaço, dentro desse contexto assim…”. 
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 A tentativa dos professores em explicar que já vem desenvolvendo um trabalho 
interdisciplinar com os temas propostos pela coordenação pedagógica, possivelmente 
resulte das discussões realizadas no primeiro encontro de formação, no qual as 
professoras tiveram uma aproximação inicial com algumas características da SE ao 
fazer a leitura e discussão de parte do artigo A significação do conceito energia no 
contexto da situação de estudo alimentos: produção e consumo (BOFF; PANSERA-
DE-ARAUJO, 2011).Além dos apontamentos sobre a interdisciplinaridade, também 
surgiram aspectos voltados à delimitação dos temas a serem trabalhados nas turmas 
multisseriadas do campo. 
 Em um dos encontros de formação realizado com as professoras para que elas 
pudessem vivenciar atividades de uma SE, questionou-se sobre o trabalho com temas no 
ensino de ciências que já vem sendo desenvolvido nas turmas multisseriadas das escolas 
do campo de Coaraci, as respostas sinalizam que a coordenação pedagógica das escolas 
do campo de Coaraci atua na definição e escolha do tema para o trabalho que 
desenvolvem em sala de aula, como apresentado na fala da professora P1EF: 

Assim, porque quando a gente vai trabalhar com um tema, ele já é 
proposto, nos AC’S já vem a sugestão, a gente fica livre para 
adicionar, resolver algumas coisas, mas sempre tem uma sugestão 
(P1EF). 
 

 Na fala do professor P1EF aparece o apontamento de que no trabalho com tema 
que ele realiza em sala de aula a definição do tema a ser trabalhado é feita nas reuniões 
de Atividades Complementares (AC’S), que são realizadas pela coordenação 
pedagógica das escolas do campo. Na fala da professora P3E também evidencia-se a 
forma como é feita a definição do tema a ser trabalhado pelas professoras: 

Por que elas propõem o tema, da forma que (P1EF) falou, o tema é 
proposto pela coordenadora e a partir daí a gente propõe a 
interdisciplinaridade com esse tema, trabalhando alimentos... (P3EF).  
 

          Como apontado por P1EF e P3EF, a delimitação dos temas a serem trabalhados 
pelos docentes das turmas multisseriadas sãodirecionadospela coordenação pedagógica 
das escolas do campo, essa delimitação, contrasta-se com a proposta da SE que tem 
como característica a construção coletiva, envolvendo na tríade de sujeitos os 
professores da escola “que trazem suas experiências e vozes” (ARAÚJO; AUTH; 
MALDANER, 2007, p. 16). Adefinição dos temas pela coordenação pedagógica das 
escolas do campo aponta a necessidade de uma maior participação dos docentes na 
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seleção de temas que estejam relacionados ao contexto de vivência dos alunos no 
campo. 
 
4.4 O trabalho no campo e a contextualização dos conteúdos programáticos 
            Além das limitações enfrentadas pelos professores em suas práticas docentes nas 
turmas multisseriadas das escolas do campo de Coaraci, foi possível identificar indícios 
de algumas potencialidades. A identificação de fatores positivos ligados ao trabalho 
docente nas turmas multisseriadas torna-se significativo, uma vez que essas 
turmas,segundo Pinho (2004), D’Agostini, Taffarel e Santos Júnior (2012) e Santos 
(2015), sofrem historicamente com o estigma da desqualificação, justamente por não 
tomarem como referência a lógica da seriação.  
            Um dos fatores positivos elencados pelos professores quanto a compreensão de 
conteúdos escolares, refere-se à contribuição dos conhecimentos da vivência dos alunos 
no trabalho na roça e como eles possibilitam uma melhor compreensão de conteúdos de 
algumas disciplinas escolares, como destacado por P3E: 

[…] em relação ao que se tem, as trocas por quem já vive na zona 
rural e com os conteúdos trabalhados, é bem legal porque ele já tem 
experiência, muitos deles ajudam os pais na lida do campo, já é claro 
que aprenderam também o manejo de algumas coisas […] contribui 
sim com certeza principalmente em relação aos conteúdos de ciências, 
geografia que agente lida com assuntos de alimentação, terra, essas 
coisas, então facilita e a mediação fica bemmelhor. 

           A professora P3E destaca que a experiência dos alunos no campo contribui com 
o ensino de conteúdos das disciplinas de Ciências e Geografia, ou seja, os conteúdos 
trabalhados em sala de aula tem relação com os conhecimentos adquiridos na vivência 
dos alunos e esse é um fator que acaba gerando uma contribuição no estabelecimento 
das relações entre o conhecimento escolar e a vivência dos alunos no campo.  
 A contribuição dos conhecimentos trazidos pelos alunos na compreensão dos 
conteúdos de Ciências e Geografia, como apontado por P3E, condiz com a proposta da 
SE enquanto proposta de reorganização curricular, uma vez que a SE (MALDANER; 
ZANON, 2006) valoriza a proposição de estudos de situações que estejam relacionados 
àrealidade dos estudantes e a possibilidade da ampliação dos conhecimentos e conceitos 
a partir de situações identificadas na vivência dos mesmos. O professor P4E também 
aponta a importância da vivência dos alunos na compreensão dos conteúdos escolares: 
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[…] eles trabalham, eles ajudam os pais na área do campo, então 
aquilo ali já é um incentivo pra eles. Então, por exemplo, na aula de 
matemática mesmo, eles já trabalham ali vendendo ali com os pais. 
Eles já têm uma noção de resolver problemas (P4E). 

  Oprofessor P4E ao pontuar que os alunos trazem para a escola noções de 
resolução de problemas, que são oriundas da experiência com os pais na produção e na 
venda dos produtos do campo, valoriza que a prática docente no contexto das turmas 
multisseriadas no campo necessita considerar essas situações de vivência dos estudantes 
como ponto de partida para a compreensão dos conhecimentos e conceitos 
apresentadospela escola. Constata-se, então,com base na fala do professor P4E, a 
necessidade de se trabalhar em sala de aula conteúdos que estão diretamente 
relacionados com o cotidiano dos alunos.Isso indica a importância de que ao se 
trabalhar com temas em turmasmultisseriadas no campo, é necessário que os temas 
escolhidos tenham comoponto de partida a vivência dos alunos. 
            Em síntese, constatou-se na visão dos professores que atuam nas escolas do 
campo de Coaraci, as seguintes limitações referentes à prática pedagógica nas turmas 
multisseriadas:a realidade das múltiplas funções escolares assumidas pelos docentes, e 
que se colocam como um fator que limita o trabalho docente frente à heterogeneidade 
das turmas multisseriadas, como destacado por Pinho (2004), além das dificuldades 
envolvendo a estrutura física das escolas, como apontado no PPPdas Escolas do Campo 
de Coaraci (COARACI, 2013). 
           Com relação às potencialidades, destaca-se a relação entre os conhecimentos 
oriundos da vivência dos alunos nas atividades com os pais no trabalho do campo e os 
conteúdos programáticos, uma vez que os professores apontam essa relação comofator 
que contribui para aprendizagem. Considerando os conhecimentos da vivência dos 
alunos que foram apontados pelos professores como contribuintes para a compreensão 
dos conteúdos programáticos, evidencia-se a necessidade de atribuir-se uma atenção 
especial aos critérios de escolha de temas a serem trabalhados nas turmas multisseriadas 
do campo. Isso foi possível ser constatado na escolha da SE a ser vivenciada pelos 
professores das escolas do campo no curso de formação continuada, pois, a SE 
“Geração e Gerenciamento de Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Humanas" 
(GIPEC-UNIJUÍ, 2003) foi selecionada, a partir da consideração dos integrantes do 
GPeCFECsobre os problemas enfrentados pelos moradores de Coaraci quanto a queima 
do lixo e suas consequências para a população. 
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4.5A Situação de Estudo como proposta de valorização de conhecimentos da 
vivência dos alunos no campo 
 Quanto a SE, Boff et al. (2007) destacam que é necessário considerar no ensino 
de ciências a visão de mundo, a historicidade e a percepção dos estudantes frente a sua 
realidade em se tratando da potencialidade da SE frente as turmas multisseriadas no 
campo.Destaca-se que a contextualização dos conteúdos escolares é um dos potenciais 
da SE que pode ser aproveitado na prática docente nas turmas multisseriadas do campo. 
 No que se refere ao trabalho com temas que é realizado pelas professoras das 
turmas multisseriadas de Coaraci, cabe pontuar que ao iniciar o desenvolvimento desta 
pesquisa buscou-se conhecer o perfil das professoras participantes, além de uma 
compreensão acerca do trabalho que elas desenvolviam com o ensino de ciências em 
suas classes na escola do campo. Foi significativo obter na realização do questionário, a 
informação de que as professoras já vinham desenvolvendo sua prática docente com 
temas no ensino de ciências e em outras disciplinas P9Q, P10Q e P3Q quando 
questionados sobre o trabalho com temas respondem: 

Sim. Tema terra, trabalho e as riquezas do campo. O resultado foi 
muito significativo (P9Q). 
Sim. Foi ótimo, pois os alunos se interessaram bastante (P10Q). 
Sim. Alimentação, o resultado foi positivo (P3Q). 

            Os professores P9Q, P10Q e P3Q apontam que o trabalho com temas que 
têmsido desenvolvido nas turmas multisseriadas, tem apresentado resultados positivos, 
inclusive, quanto a um maior interesse dos alunos. No contexto da SE,Maldaner e 
Zanon (2006) destacam que a utilização de temas amplos de estudo, que tenham origem 
na vivência dos alunos e que estejam articulados aos conhecimentos escolares como 
uma alternativa na superação da disciplinaridade. 
           O fato das professoras já trabalharem com temas no ensino de ciências e 
apontarem no questionário que obtiveram êxito no ensino foi um fator que contribuiu 
para a vivência das atividades da SE nos encontros e no curso de formação, bem como 
na compreensão das características da SE enquanto proposta de reconfiguração 
curricular. 
 A partir da vivência de algumas atividades adaptadas da SE Geração e 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Humanas (GIPEC-
UNIJUÍ, 2003) os professores indicaram a necessidade de delimitação de temas para 
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serem trabalhados nas turmas multisseriadas que tenham como ponto de partida a 
realidade da vivência dos alunos no campo: 

Na nossa região até pela a situação que passamos de desmatamento 
sabe? Do êxodo rural e tudo isso que vai influenciar na vida do 
cidadão lá deveria ser escolhido de acordo com a situação dele lá no 
campo, por exemplo, o meu menino está lá em uma situação que 
acabou o cacau […] acho que o tema tem que ser escolhido de acordo 
com as necessidades de quem vive lá, que ele ta vivenciando lá, se nós 
vamos escolher o tema, vai ser essa questão de uma outra cultura 
como é que vai trabalhar essa outra cultura (P8E, grifo meu). 

 Na fala do professor P8E há alguns indicativos que chamam atenção para a 
realidade vivenciada pelo aluno no campo e que necessitam ser consideradas na 
delimitação de temas a serem trabalhados nas turmas multisseriadas das escolas do 
campo em Coaraci. A compreensão de P8E coaduna com a proposta da SE quanto à 
valorização de situações de alta vivência dos alunos e professores, como destacado por 
Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007). 
             Outro fator a ser considerado na fala do professor P8E, está relacionado a 
necessidade de serem delimitados temas que estejam relacionados com situações de 
contradição social e que estabeleçam-se como ponto de partida para o ensino dos 
conteúdos programáticos nas turmas multisseriadas: 

Não adianta eu levar um tema qualquer, se eu levar só a reciclagem 
daqui pra lá, deveria ser uma outra forma de cultura para trabalhar 
dentro do contexto observasse que mesmo lá com a falta do cacau que 
eles pudessem tivesse uma outra cultura, uma outra forma de renda 
que eles pudessem permanecer lá no campo (P8E , grifo meu). 

           O professor P8E, destaca questões que dizem respeito a monocultura e o 
desemprego no campo, como fatores importantes para definição do tema a ser 
trabalhado nas turmas multisseriadas.É importante compreender que essas questões 
podem ser entendidas como situações significativas nas quais os alunos estão imersos e 
segundo Gehlen (2009), baseada em (FREIRE, 1987), são manifestações locais de 
contradições sociais e econômicas que estruturam a sociedade de forma mais ampla. No 
contexto do município de Coaraci apresentado por P8E, assituações significativas 
apresentam-se com o desemprego no campo, consequência da devastação ocasionada 
pela “vassoura de bruxa” 8 que trouxe prejuízo aos fazendeiros e abalou a economia da 

                                                           8 Doença que atinge o cacaueiro e é causada pelo fungo Moniliophtera perniciosa (antes chamado 
de Crinipellis Perniciosa), a vassoura-de-bruxa tem esse nome porque deixa os ramos do cacaueiro secos 
como uma vassoura velha.  
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região Sul da Bahia. Para Gehlen (2009), as contradições sociais são situações 
existenciais nas quais os sujeitos estão envolvidos e que precisam ser compreendidas 
como problema pelo próprio sujeito. 
 P8E também chama atenção para a necessidade de trabalhar um tema que 
contribua na solução dos problemas em que os alunos e suas famílias estão envolvidos. 
Os apontamentos referentes a situações de contradição social que são apontadas por P8E 
como necessárias para delimitação do tema, indicam uma característica a mais, a ser 
considerada no processode reconfiguração curricular das turmas multisseriadas no 
campo por meio da SE.  
            Essas “situações” que se apresentam como significativas para os alunos e 
que,segundo Freire (1987) encobrem os “temas” apontam para um elemento que 
também precisa estar presente na proposição de SE nas turmas multisseriadas das 
escolas do campo, uma vez que na SE se necessita considerar as situações de alta 
vivência dos estudantes (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007) 
torna-se então, imperioso, considerar as situações de contradições sociais, em que as 
vivências dos alunos estão envolvidas, como ponto de partida de um tema.Isto é, na 
seleção de um tema a ser trabalhado na SE também é necessário se considerar as 
contradições sociais. Discussões desta natureza são realizadas por Gehlen, Maldaner e 
Delizicov (2012), ao tratarem da complementaridade entre as etapas da SE e dos Três 
Momentos Pedagógicos em sala de aula. 
           É importante destacar que aspectos referentes às “situações significativas”, foram 
considerados durante a estruturação do curso de formação na busca por um tema que 
representasse um ponto de partida para estruturação das atividades do curso, um dos 
moradores do município de Coaraci que é integrante do GPeCFEC, apresentou ao grupo 
a problemática vivenciada pela população local em torno da queima do lixo no 
município, como apresentado na figura – 11: 

                                                                                                                                                                          
Disponível em: http://www.invivo.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=873&sid=9. Acesso em: 
03 de Dezembro de 2016. 
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Figura 10-Reportagem sobre a queima do lixo em Coaraci. 

Fonte: http://g1.globo.com/bahia/jornal-da-manha/videos/v/fumaca-de-lixao-tem-incomodado-os-
moradores-de-coaraci-no-sul-do-estado/4182500/ 

 
            A partir, das informações sobre a queima do lixo em Coaraci e dos problemas 
vivenciados pela população local, e considerando que o curso de formação estava 
direcionado para os professores das turmas multisseriadas do campo, as discussões do 
coletivo de integrantes do GPeCFEC foram norteadas pelos problemas enfrentados 
pelos moradores do campo, quanto ao gerenciamento do lixo, temática que também foi 
abordada pelo Gipec-Unijuí (2003): 

Pouco pensamos sobre os resíduos sólidos produzidos pelas atividades 
humanas na zona rural. Na maioria das regiões não existe serviço de 
coleta para esses resíduos e a sua composição é cada vez mais 
semelhante aos da zona urbana. É importante lembrar que o lixo 
úmido, nesse meio, pode ser aproveitado na propriedade para a 
alimentação de animais ou para adubações (GIPEC-UNIJUÍ, 2003, p. 
15).  Os problemas vivenciados pela população de Coaraci em torno do 

gerenciamento do lixo possibilitaram, a ampliação das discussões sobre a forma como é 
feito esse gerenciamento na zona rural do município. Essas situações problemáticas 
envolvendo o gerenciamento do lixo serviram como base para aadaptação das atividades 
da SE “Geração e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades 
Humanas” (GIPEC-UNIJUÍ, 2003). A seguir serão considerados os indicativos quanto a 
compreensão de aspectos da SE pelos professores, a partir da vivência das atividades 
nos encontros e no curso de formação. 
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4.6 Compreensão da Situação de Estudo 
 
            Durante a realização dos encontros de formação na escola lócus da pesquisa e a 
participação nas atividades do curso de formação continuada os professores 
participantes apresentaram alguns indícios referentes à compreensão de aspectos da SE. 
            Um dos pontos que os professores chamaram atenção durante a realização das 
atividades foi com relação ao tempo de duração da SE, como apontado pela professora 
P1EF: 

Eu entendi que essa Situação de Estudo, ela é uma proposta assim 
mais prolongada, ao invés de quinze dias ou um mês, ela dura mais 
tempo (P1EF).  

 A professora P1EFao fazer referência ao trabalho com temas que é desenvolvido 
na escola faz uma comparação com a proposta da SE. Para ela um fator que diferencia 
na SE, em relação ao trabalho com temas que as docentes já realizam na escola, é a 
duração da proposta da SE. Conforme apresentado no item 4.3, as professoras relatam 
que os temas trabalhados por elas são indicados pela coordenação pedagógica em 
momentos esporádicos e que fazem menção a alguma data comemorativa que 
contemple o contexto do campo, como por exemplo, a semana do agricultor: 

Daquela vez que você teve aqui que a gente colocou agricultura, 
porque foi da semana do agricultor, então já veio esse tema sugerido e 
aí nós trabalhamos na sala o agricultor, a minha sala trabalhou uma 
semana toda (P1EF). 

           Segundo Frison et al. (2007), uma SE é elaborada para ser desenvolvida em um 
bimestre ou um trimestre a depender da organização da unidade escolar. A fala da 
professora P1EF indica que a docente, a partir da comparação entre a proposta da SE e o 
trabalho com temas propostos pela coordenação pedagógica, já começa a estabelecer 
uma compreensão quanto à duração da proposta da SE, o que também fica evidenciado 
na fala da professora P3E: 

Ela não está distanciada do trabalho que a gente faz aqui em sala de 
aula, a questão é mais o tempo que vai ser destinado a esse estudo, a 
situação de estudo... , então não há um distanciamento, só mesmo essa 
questão de tempo (P3EF). 
  Outro aspecto apresentado pelos professores participantes dos encontros de 

formação, diz respeito à interdisciplinaridade que é uma característicada SE. A 
professora P6E ao falar da presença dainterdiciplinaridade na SE aponta sua 
compreensão sobre a possível existência de uma disciplina que seja “carro chefe” em 
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uma SE, porém sem excluir as demais: “Sem querer querendo, mas as outras disciplinas 
entram de carona” (P6EF). Para Boff et al.(2007, p. 97) a interdisciplinaridade proposta 
na SE vai além de uma proposta teórica “a interdisciplinaridade implica uma vontade e 
compromisso de elaborar um contexto mais geral, em que as disciplinas passam a ser 
dependentes uma das outras”. 
 A percepção inicial da professora P6EF quanto à interdisciplinaridade que 
caracteriza a SE é um elemento importante, uma vez que, ela propõe uma organização 
curricular que altera a forma como os conteúdos e conceitos de ciências e das demais 
disciplinas são trabalhados na prática docente, com destacado Boff (2007): 

Significa dialogar/refletir na busca de compreensões sobre uma 
situação real/concreta em que os conteúdos escolares são estudados 
por serem necessários naquele contexto e por isso produzem sentidos 
para os estudantes (BOFF et al.,2007, p. 96) 

           Boff et al. chama atenção para a relação de subordinação que os conteúdos e 
conceitos tem em relação aos temas propostos na SE, o que segundoHalmenschlager 
(2014), a caracteriza como uma abordagem temática que tem como objetivo romper 
com a disciplinaridade e relacionar os conteúdos à vivencia dos estudantes.   
           Considerando que para Maldaner e Zanon (2006), a SE preocupa-se com a 
organização dos conteúdos escolares em “temas amplos” que orientam a reconstrução 
curricular, foi proposto aos participantesdo curso de formação continuada, que após a 
vivência das atividades adaptadas da SE “Geração e Gerenciamento dos Resíduos 
Sólidos Provenientes das Atividades Humanas” (GIPEC-UNIJUÍ, 2003), eles 
propusessem temas oriundos da vivência dos alunos no campo, que pudessem subsidiar 
as atividades, os conteúdos e conceitos, a serem desenvolvidosem sua prática docente 
nas escolas em que atuam. 
 Essa atividade do curso teve como objetivo possibilitar a compreensão dos 
professores, da relação entre a vivência dos alunos e os conteúdos escolares. Por serem 
professores de diferentes escolas do campo no município de Coaraci, foi solicitado aos 
docentes que fizessem uma sistematização individual, considerando a realidade 
vivenciada pelos alunos e professores em cada escola. Segue abaixo o Quadro 3,com os 
temas elencados pelos professores e à organização das disciplinas e conteúdos 
referentes a cada tema: 
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Professor Tema Disciplinas e Conteúdos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P1C 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Agricultura 

Ciências: origem animal, vegetal, alimentação, 
matéria prima, produtos industrializados, ervas 
medicinais, solos e tipos de solo. 
Matemática: Problemas, ordem crescente e 
decrescente, gráficos e tabelas, comprar e vender, 
dinheiro, sistema de numeração. 
Português: Lista de nomes de frutas, árvores e 
vegetais, vogais, consoantes, produção textual, 
organização de frases, ordem alfabética, nomes 
próprios e comuns. 
Geografia: solo, tipos de solo, preparação do solo 
para o plantio, meios de transporte, mapas (regiões), 
trajetos, urbanização do solo, agricultura de 
subsistência. 
História:histórias de vida, identidade pessoal, 
família, datas de plantio e colheita. 
Arte: músicas, desenhos, transformação e 
reutilização de objetos. 

 
 
 
 
 

P2C 

 
 
 
 
 

Plantas 

Ciências: partes das plantas, como nascem as 
plantas, plantas utilizadas na alimentação, plantas 
medicinais. 
 
Matemática: quantidade de plantas, gráfico com 
plantas utilizadas na alimentação: raiz, caule, folhas e 
semente. 
 
História: história do cacau na região. 

 
P3C 

 
Alimentos 
produzidos 

na horta 

Ciências: os nutrientes presentes nos alimentos, 
água: fonte de vida. 
Geografia: escolha do terreno, limpeza do terreno, 
modos de plantio e cultivo. 

P4C Seres 
humanos 

Ciências: ar 

 
P5C 

 
Ervas 

Medicinais  
 

Ciências: doenças, medicamentos e plantas 
medicinais. 
Português: listagem de palavras, sílabas. 
Matemática: quantidades. 

 
 

 
 

Ciências: tipos de animais, alimentação, habitação, 
higiene, saúde e cuidados. 
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P6C 
 

Animais 
Português: textos, separação de sílabas. 
Matemática: quantidades. 
Histórias: antiguidade 
Geografia: tipos de matas, habitat. 

 
 

 
P7C 

 
 

 
Plantas 

Ciências: partes das plantas, seres vivos, importância 
das plantas. 
Português: separação e classificação de sílabas, 
encontro vocálico, encontro consonantal. 
Matemática: numeral, quantidades, medidas, ordem 
crescente e decrescente, problemas a partir da cena. 
Geografia: ambiente natural e modificado. 
História: casa, família e escola. 
Arte: desenho, pintura e colagem envolvendo 
plantas. 

 
 

P8C 

 
 
O homem e o 

campo 

Ciências: seres vivos, vegetais, classificação dos 
seres vivos, animais, meio ambiente, cadeia 
alimentar, ciclo da água. 
Geografia: rios, êxodo rural, reflorestamento, 
erosão, desmatamento, plantas de uma região.  

Quadro 3-Temas propostos pelos professores. 
 
           Na proposição dos temas realizada pelos professores, constata-se a 
predominância de temas relacionados ao contexto do campo: Agricultura, Alimentos 
produzidos na horta, o homem e o campo, plantas, ervas medicinais, animais e seres 
vivos. A busca por temas que considerem o contexto do campo está em sintonia com a 
proposta da SE, que, segundoPansera-deAraújo, Auth e Maldaner (2007),deve ter as 
atividades organizadas a partir de uma situação contextual e da vivência dos alunos e 
professores envolvidos. Compreende-se, também, que a definição por parte dos 
professores de temas relacionados ao contexto do campo contempla os objetivos 
propostos na demanda dos movimentos sociais por uma Educação do Campo 
(BEZERRA NETO, 2009), na qual as práticas educativas sejam adequadas e 
diretamente relacionadas ao meio rural. 
Observa-se, no Quadro-5 que os professores fazem a distribuição dos conteúdos 
relacionados ao tema escolhido contemplando as diferentes disciplinas, principalmente, 
os professores P1C e P7C que distribuem os conteúdos das diferentes disciplinas como 
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possibilidade de estudo dos temas Agricultura e Plantas,respectivamente. Essa tentativa 
de contemplar conteúdos das mais variadas disciplinas no estudo dos temas pode ser 
considerada como um indício que aponta para compreensão da interdisciplinaridade 
proposta na SE. 
 Além da interdisciplinaridade como característica da SE os professores também 
indicaram que começam a compreender aspectos importantes sobre a definição de temas 
na SE o que fica evidenciado nas falas do professor P7 E: 

[…] um tema que vai viver mais a realidade deles, vivenciar a 
realidade deles, que também não está muito longe daqui (P7E). 
[…] um tema que fosse, porque se fala tanto em trabalhar a o campo, 
quando eu fui trabalhar no sem terra, que tinha que trabalhar a 
vivência deles, Paulo Freire, mas as vezes não é isso não, porque você 
vai trabalhar o campo, porque eles não querem saber só do que eles 
vivem no campo, eles querem trabalhar algum tema que tenha a ver 
com a cidade, porque é televisão, você chega lá os meninos sabem de 
tudo coisa que eu não sei os meninos sabem aqui da rua. Tem zap, tem 
tudo, então alguma coisa que vá estimular e chamar atenção deles 
(P7E, grifo meu). 

 Em síntese, há indicativos por parte dos professores, a exemplo das falas de 
P7Eque indicam uma compreensão de um aspecto básico da proposta da SE, 
principalmente, quanto à escolha da temática a ser trabalhada pautando-se na alta 
vivência dos estudantes, considerando, inclusive, que apesar de considerar a vivência 
dos estudantes no campo, a escolha do tema na SE deve considerar também aspectos 
mais globais, que no caso do campo, apresentam relação direta com a cidade.  
 De modo geral, os professores participantes dos encontros e do curso de 
formaçãoapresentam alguns indicativos de uma compreensão inicial acerca do tempo de 
desenvolvimento da proposta, escolha do tema e a interdisciplinaridade como fatores 
fundamentais na SE.  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 
 
 O objetivo desta pesquisa foi analisar as contribuições que a vivência de 
atividades da proposta de reorganização curricular denominada Situação de Estudo (SE) 
pode trazer para formação continuada de docentes de ciências de escolas do campo de 
Coaraci/BA. A partir das etapas desenvolvidas neste estudo, considera-se que as 
atividades vivenciadas pelos professores nos encontros de formação e no curso de 
formação continuada possibilitaram aos professores participantes uma oportunidade de 
reflexão sobre a prática docente a partir da SE enquanto proposta de reconfiguração 
curricular. 
 Durante a realização das atividades os professores fizeram considerações sobre o 
trabalho que já vem sendo desenvolvido pela coordenação pedagógica junto aos 
professores com a utilização de temas no ensino. Os professores participantes 
demonstraram compreensão sobre aspectos básicos da SE: duração da proposta, 
interdisciplinaridade e aspectos referentes a escolha do tema. 
 Considerando a vivênciadas atividades da SE por parte dos professores 
participantes nota-se que a SE é uma proposta de reconfiguração curricular que tem 
como potencialidade o desenvolvimento de uma prática que contemple ocontexto dos 
estudantes possibilitando assim a valorização darealidade local e dos saberes que os 
alunos possuem referentes ao seu contexto de vida. 
            Destaca-se também que a SE pode contribuir com o desenvolvimento de uma 
maior autonomia por parte dos docentes frente àdelimitação dos temas a serem 
desenvolvidos e trabalhados, rompendo com uma delimitação vertical pela coordenação 
pedagógica das secretarias de ensino. 
 Diante dos desafios enfrentados pelos docentes no contexto das escolas do 
campo que tem como uma de suas características a organização em classes 
multisseriadas, compreende-se que a SE enquanto proposta de reorganização curricular 
possa contribuir para o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e 
contextualizado com a vivência dos alunos no campo.  
 O fato das professoras da Escola Jerônimo Jasmineiro já desenvolverem um 
trabalho com temas no ensino das classes multisseriadasé um fator que pode ter 
contribuído com a compreensão de alguns aspectos da SE, pois, o trabalho que já vem 
sendo desenvolvido pelas professoras com os temas propostos pela coordenação 



86  
pedagógica serviu como uma referência a ser comparada com a proposta da SE, 
possibilitando assim a compreensão e a distinção das características da SE. 
 A utilização dos Três Momentos Pedagógicos como ferramenta metodológica na 
organização das atividades do curso de formação continuada possibilitou uma dinâmica 
de diálogo durante as atividades desenvolvidas que contribuiu para que os professores 
participassem e manifestassem suas ideias e posicionamentos durante os momentos de 
problematizaçãonas atividades propostas. 
 Um aspecto significativo no que diz respeito a realização do curso para vivência 
das atividades da SE foi a oportunidade de obter junto aos professores do campo a 
definição de temas que considerem a vivência dos alunos no campo e que podem servir 
para pensar a elaboração de uma SE voltada para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental em classes multisseriadas de uma escola do campo. 
 Destaca-se que existe a necessidade de uma continuidade de atividades que 
possibilitem aos professores participantes da pesquisa uma melhor compreensão da SE 
com o intuito de evitar-se que a SE seja compreendida como uma mera metodologia a 
ser implementada perdendo de vista o seu caráter mais amplo de reorganização do 
currículo. 
 Em síntese, constatou-se nos critérios de seleção e escolha dos temas a serem 
trabalhados nas turmas multisseriadas das escolas do campo de Coaraci, a necessidade 
de delimitação de temas que considerem a vivência dos estudantes, além do rompimento 
com a definição de temas pela coordenação pedagógica das escolas do campo, 
caracterizando então a potencialidade da SE enquanto uma proposta que pode contribuir 
com a reconfiguração curricular das turmas multisseriadas no campo, especialmente por 
considerar as situações de alta vivência dos alunos, bem como a construção coletiva e 
interdisciplinar. Também evidenciou-se a necessidade de considerar as situações de 
contradição social como um elemento importante para delimitação dos temas e 
situações, que sirvam de ponto de partida para o ensino dos conteúdos programáticos. 
           Por fim, considero que a realização deste estudo com ênfase na formação dos 
professores do campo no município de Coaraci, representa uma pequena e modesta 
contribuição no intenso processo de luta dos diversos movimentos sociais e dos demais 
sujeitos políticos, que estão engajados para a efetivação de uma proposta educacional 
que possibilite aos sujeitos do campo: trabalhadores e trabalhadoras, filhos e netos de 
“boias-frias” a oportunidade de ter acesso a uma educação formal de qualidade e que 
esteja comprometida com a transformação social. 
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Apêndice A- Questionário  
Universidade Estadual de Santa Cruz 
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências 
Pesquisadores: Cristiano Lima dos Santos Almeida 
Neurivaldo José de Guzzi Filho  Dados de identificação: 
Nome: _______________________________________________ 
Idade:____________ 
Tempo de 
magistério:____________________________________________ 
Tempo na 
escola:_______________________________________________ 
Tempo nesta 
série:________________________________________________ 
Curso de 
formação:_____________________________________________ 

 
Questionário 

1 . Há quanto tempo ensina em escolas do campo? 
 
2 . Uma das características presentes para o ensino em escolas do campo é a 
organização das turmas em classes multisseriadas. Quais os desafios você enfrenta para 
o desenvolvimento do trabalho em classe multisseriada? 
 
3 . Com relação ao desenvolvimento das aulas de ciências, como você organiza os 
conteúdos e quais recursos metodológicos você utiliza? 
 
4. Você trabalha ou já trabalhou com o ensino de ciências por meio de temas?  
 
5 . Qual tema trabalhou e como foi o resultado dessa experiência? (questão a ser 
respondida caso a resposta a questão anterior seja afirmativa). 
Apêndice B- Questionário  
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Universidade Estadual de Santa Cruz 
Programa de Pós-graduação em Educação em Ciências Pesquisadores: Cristiano Lima dos Santos Almeida 
Neurivaldo José de Guzzi Filho   

Roteiro da entrevista 
1) Ao iniciarmos as atividades do Curso de Formação sobre a vivência de 

atividades da Situação de Estudo. Foi possível perceber a satisfação dos 
professores em trabalhar nas escolas do campo, mesmo com todas as 
dificuldades existentes. Um dos desafios apontados na fala de alguns professores 
diz respeito às turmas multisseriadas. Considerando toda complexidade existente 
nas turmas multisseriadas e sua experiência docente em escolas do campo. Quais 
as limitações e quais as potencialidades existentes no trabalho com as turmas 
multisseriadas? 
 

2) Durante a finalização do curso de formação o professor Walter ao falar sobre a 
vivência das atividades da Situação de Estudo que tratou do tema do 
gerenciamento do lixo, disse “nós trabalhamos com algo tão presente no nosso 
contexto e nos trouxe assim, nos abriu os olhos para algo muito fácil de 
trabalhar, quer dizer algo muito rico e muito simples”. A partir das atividades 
vivenciadas durante o curso, você considera que o trabalho com Situações de 
Estudo da forma como nós trabalhamos no curso possa trazer alguma 
contribuição para a sua prática docente nas turmas multisseriadas do campo? Ou 
você considera que sejam necessárias algumas adaptações para ser desenvolvida 
nas turmas multisseriadas no campo? 
 

3) Uma das atividades desenvolvidas no curso de formação foi a construção de 
uma proposta, na qual cada professor escolheu um tema que pudesse contemplar 
conteúdos escolares das diferentes disciplinas e que pudesse ser implementado 
na prática pedagógica na escola do campo. Como você acha que deve ser feita a 
escolha do tema a ser trabalhado na turma? Quais fatores você considera 
fundamentais para escolha do tema a ser desenvolvido em sala de aula? Ou 
qualquer tema serve?  
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4) Antes do curso de formação foram realizados alguns encontros para tratar da 
Situação de Estudo com as professoras da Escola Jerônimo Jasmineiro, as 
mesmas apontaram que já vinham desenvolvendo um trabalho com temas no 
ensino nas classes multisseriadas. Você já vinha desenvolvendo trabalho com 
temas no ensino antes de participar do curso? Fale um pouco mais sobre como é 
feito esse trabalho com tema. Na sua compreensão existem diferenças entre o 
trabalho com temas que foi vivenciado no curso e o que você desenvolvia 
anteriormente? Quais são? 
 

5) Considerando a sua participação no curso de formação e a vivência de algumas 
atividades da Situação de Estudo sobre produção e gerenciamento do lixo. Você 
considera que a participação no curso trouxe alguma contribuição em sua prática 
nas turmas multisseriadas? Quais? Você considera que algumas atividades 
desenvolvidas no curso são possíveis de serem desenvolvidas nas turmas 
multisseriadas no campo ou você acha que existe a necessidade de mais 
formações como a que nós fizemos para que vocês possam desenvolver essas 
atividades em sala de aula? 
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Apêndice C- Quadros de Conteúdo Programático de Ciências das Escolas do 
Campo de Coaraci. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 
 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

ESCOLAS DO CAMPO DE COARACI/BA 
 
 
 
 
 
  
NATUREZA E SOCIEDADE 

 
(História, Geografia e Ciências) 

História de vida: identidade pessoal. 
Família, casa, escola. 
Localização da escola e da sua casa (rua, 
bairro, cidade). 
Mapas, trajetos. 
Noção do tempo: ontem, hoje, amanhã-
passado, presente, futuro. 
Brincadeiras folclóricas, festas populares. 
Datas comemorativas. 
Folclores (lendas). 
Relacionamento e socialização. 
Meios de comunicação. 
Regras de convivência. 
Corpo humano (imagem, higiene e 
alimentação). 
Meio Ambiente e vida social (relações e 
preservação). 
Fenômenos da natureza. 
Animais. 
Plantas. 
Laboratório (experiências). 
Observação e pesquisa. 

 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

ESCOLAS DO CAMPO DE COARACI/BA 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

CIÊNCIAS 

Os seres da natureza. 
Os seres humanos. 
Animais vertebrados, invertebrados. 
Mamíferos. 
Aves. 
Répteis 
Anfíbios. 
Peixes. 
Animais silvestres. 
O que aproveitamos dos outros animais. 
Cadeia alimentar. 
Cuidado com alguns animais. 
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Vegetais. 
Partes dos vegetais (raiz, caule, folha, flor e 
fruto). 
Ervas medicinais. 
O ar. 
O solo. 
A água. 
O corpo humano. 
Sentidos. 
Higiene. 
Alimentação. 
Prevenção de doenças. 
Meio ambiente. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 

3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
ESCOLAS DO CAMPO DE COARACI/BA 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS 

Ar-condição para a existência da vida: 
- ar na água, no solo. 
- ar nos organismos. 
Utilização do ar pelo homem e pelos seres 
vivos. 
Agentes poluidores do ar-doenças causadas 
pelo ar poluído. 
Meios de prevenir a poluição do ar. 
Água da superfície da terra: 
- no estado líquido (oceanos, mares, lagos e 
rios); 
- no estado sólido (geleiras e calotas polares); 
- no estado de vapor. 
Água condição para existência da vida. 
Perda de água no organismo humano 
(desidratação). 
Preservação da saúde contra desidratação. 
Utilização da água pelo homem e pelos seres 
vivos. 
Agentes poluidores da água-doenças causadas 
pela água poluída. 
Meios de prevenir a poluição da água. 
Tratamento e distribuição de água à 
população. 
Processos caseiros de tratamento de água. 
Alimentos: 
-transferência de energia; 
-a procura de alimento pelo animal, pelo 
vegetal. 
Continuidade de vida: 
-reprodução dos seres vivos. 
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Proteção da vida animal: 
-código de caça; 
-código de pesca. 
Animais em extinção. 
Modificação do ambiente. 
Reciclagem. 
O corpo humano. 
A respiração. 
Cuidado com a saúde. 
Doenças mais comuns. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
ESCOLAS DO CAMPO DE COARACI/BA 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS 

Relação entre solo e os seres da natureza. 
Elementos básicos do solo. Tipos de solo. 
Preparação do solo para o plantio. Implementos 
agrícolas. 
Medidas de correção do solo (manejo do solo). 
Plantio e colheita. Pragas, o uso de pesticidas e 
herbicidas. 
Ervas medicinais. 
As partes da planta. 
Preservação do solo pela cobertura vegetal. Cultura 
adequada à terra. 
Agricultura de subsistência e de exportação. 
Preservação das áreas verdes e vegetação nativa. Código 
florestal. 
Ocupação do solo, demarcação de terras, assentamento 
de famílias, áreas indígenas. (latifúndio e reforma 
agrária) 
Urbanização do solo. 
Erosão, desmatamento, incêndios e queimadas. 
Poluição do solo por despejos domésticos (lixo, águas 
servidas de dejetos), por resíduos industriais, por 
agrotóxicos. 
Envenenamento dos produtos do solo com consequência 
para os vegetais, para os animais e particularmente o 
homem. 
Técnicas que evitam a degradação do solo. 
Saneamento do solo: 
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-acondicionamento e coleta de lixo nas residências, 
escolas, casas comerciais, industrias, feiras, vias públicas 
e hospitais (na zona urbana e na zona rural); 
- Transporte e destino final; 
-Reciclagem; 
-Lixo como produtor de energia. 
Energia-fontes de energia. 
Formas de energia: calorífica, luminosa, elétrica, sonora, 
magnética e nuclear. 
Obtenção de energia por: atrito, combustão, eletricidade, 
processo químico. 
A história da humanidade em função da energia. 
Funções vitais dos vegetais. 
Utilidade dos vegetais. 
Continuidade de vida vegetal: reprodução. 
A água. 
O ar. 
Os animais. 
Higiene pessoal. 
Alimentação. 
Consequências da má alimentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I 

ESCOLAS DO CAMPO DE COARACI/BA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O homem e os corpos celestes-histórico. 
Progresso da Ciência e Tecnologia na pesquisa 
do universo: 
- viagens espaciais. 
O sistema solar. 
O planeta terra-características: 
-movimentos da terra; 
-Unidade de tempo. 
Orientação pelo tempo: do homem primitivo ao 
homem moderno: 



101  
 
 
 
 
 

CIÊNCIAS 

- Invenções do homem para medir o tempo; 
-do relógio do sol ao relógio eletrônico; 
-horário de verão. 
Biosfera: 
-parte da terra onde há vida; 
-condições necessárias a vida. 
Relação entre os seres vivos e o ambiente. 
A matéria viva. A célula e a formação do 
organismo humano. 
A importância do alimento para a manutenção da 
vida. Nutrientes que os alimentos contêm. 
Alimento – fonte de energia para o organismo. 
Funções de nutrição. 
Crescimento e desenvolvimento. 
Adolescência: transformações biológicas e 
comportamentais. 
Campanhas de saúde existentes na escola, no 
bairro, no município. 
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Apêndice D: Roteiro completo do curso de formação continuada 
 
Curso de Formação com professores de escolas do Campo de Coaraci/BA: vivência 

de atividades adaptadas de Situações de Estudo no Ensino de Ciências 
 
16/02/2016 (terça-feira) – Manhã (8:30 às 12h) 
8:30-8:45 
Boas vindas e apresentação: conhecer os professores e pedir que se apresentem, falem 
o nome e escola/região do município em que atuam.  
Tempo: 10 – 15 min. 
8:45-9:00 
Vídeo-documentário: Ilha das flores  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=e7sD6mdXUyg 
Tempo: 12 min. 
9:00-9:20 
Discussão coletiva. 
Tempo: 15 – 20 min.. 
Assuntos retratados no vídeo: 

 O descaso com o lixo. 
 A desigualdade social: pessoas em situação de extrema pobreza que recorrem ao 

lixo em busca de alimentos e fonte de renda. 
Algumas questões: 

1. Para onde vai o lixo de sua casa? 
2. Você já ouviu falar de pessoas que vivem do lixo? Por que isso acontece? 
3. É possível solucionar o problema do descaso com o lixo e a situação de 

vulnerabilidade das pessoas que vivem nos lixões? 
9:20-9:35 
Discussão nos grupos e socialização no coletivo. 
Tempo: 15 min. (nos grupos)  
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Distribuição de algumas questões a serem debatidas em pequenos grupos (dois ou três 
professores) e, posteriormente, um representante de cada grupo socializa com todos os 
participantes as ideais a que o grupo chegou. 

Questões (uma por grupo): 
1. O que você entende por lixo? 

 
2. Quais as maiores dificuldades que enfrentamos para gerenciar o lixo? 

 
3. As pessoas que residem no campo também sofrem com o lixo?  

 
4. Você considera a coleta de lixo como necessária? Caso não houvesse coleta 

quais seriam as alternativas? 
 

5. O que é feito com o lixo produzido na escola que você trabalha? 
 

Obs: impressão de folha com uma questão por grupo e espaço para resposta (cabeçalho 
de atividade). 
9:35-10:00 
Pergunta coletiva para fechar a discussão: 
Tempo: 30 min. 
Vocês acreditam que é possível ensinar aos alunos conteúdos e conceitos de ciências e 
de outras disciplinas a partir da temática do lixo, na escola em que você atua? 

Compostagem (adaptado do livro de SE)  
10:00-10:10 

1º Momento  
Tempo: 10 min. 
Começar com a pergunta a seguir, pois servirá para articular com o dia seguinte do 
curso. 

 Que tipo de lixo a escola produz? 
E com isso fazer uma tabela no quadro relacionando o que os professores apontarem e a 
classificação do lixo. 
10:10-10:35 
2º Momento – Problematização  
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Tempo: 25 min. 

Serão distribuídas o conjunto de questões para os professores responderem nos grupos e 
depois fazerem a socialização. 
 

 Que destino damos ao lixo orgânico?  
 Será esse o destino correto? 
 O que devemos fazer? 
  Na escola em que trabalham qual o destino do lixo orgânico produzido? 

Obs: Impressão dessas questões para cada grupo. 
10:35-10:50 
3º Momento 
Tempo: 15 min. 

 Apresentar o Vídeo – Compostagem – UFSCAR (Tempo: 5 min.) 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=5MqRCKBoX90 
 

 Discutir a viabilidade da construção de uma composteira. 
 
Almoço: 12 às 14h. 
 
16/02/2016 (terça-feira) – Tarde (14 às 17h) 
14:00-15:30 
4º Momento – Atividade prática 
Tempo: 1 h 30 min. 

 Compostagem com garrafa PET (Materiais –Apêndice 1) 
15:30-17 
5º Momento – Discussão dos conteúdos 
Tempo: 1h 30 min. 
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Discussão relacionando a atividade com a composteira e o quadro de conteúdos 
(Apêndice 2). 
 
17/02/2015 (quarta-feira) – Manhã (8:30 às 12h) 
8:30-8:50 
Retomar a discussão das questões do 1° dia 
Tempo: 20 min. 
8:50-9:20 
Vídeo Lixo Extraordinário 
Tempo: 32 min 
9:20-9:55 
Discutir um pouco o filme e relacionar com o que virá depois. 
Discutir os 6Rs 
Tempo 20 min 
9:55-10:15 
 
Atividades 
Tempo: 1 hora e 30 min 
Oficina 1- Jardim Suspenso 
Oficina 2- Banco de PET 
Oficina 3- Papel reciclado 
Oficina 4- Utilidades de PET 
Relacionar o que foi feito com o quadro de conteúdos. 
10:15-11:45 
 
17/02/2015 (quarta-feira) – Tarde (14 às 17h) 
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Vídeo – Programa ressoar- Paulínia SP. 
Link:https://www.youtube.com/watch?v=yH23gv2FK5k 
Tempo: 4:32 
14:00-14:05 
Questões 
Com base no vídeo sobre a iniciativa de coleta de lixo implementada no município de 
Paulínia/SP, quais fatores são importantes para que uma proposta como essa seja bem 
sucedida? 
Tempo: 10min. 
14:05-14:15 
Atividade individual (Construção e socialização da proposta) 
Propor aos professores que pensem em um tema que possa ser trabalhado no ensino de 
Ciências, bem como as atividades e os conteúdos a serem abordados em sala de aula a 
partir desse tema. 
Tempo: 30 min.para construir e 40min para que os professores façam uma breve 
apresentação do que fizeram. 
Obs: Impressão de folha a ser entregue com cabeçalho. 
14:15-15:25 
Apresentação sobre alguns aspectos da Situação de Estudo  
(Cristiano e Lorena, sistematizar em PowerPoint) 
Tempo: 15 min. 
15:25-15:40 
Encerramento: História de vida: do lixão para o doutorado. 
App em ppt. 
Tempo: 15 min. 
15:40-15:55 
Agradecimentos.  
Tempo: 5 min. 
15:55-16:00 
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 

 
Apêndice 1: Compostagem em garrafa PET 
 
Materiais: 
– Garrafa PET; 
– Pedriscos; 
– Areia; 
– Substrato, terra ou húmus; 
– Prego para aquecer ou ferro de solda; 
– Meia-calça ou tecido bem arejado; 
– Tesoura 
Como Fazer 

 Primeiro corte a garrafa, separando uma parte (com gargalo) para ser preenchida com os 
resíduos e outra (o fundo) para ser a base que armazenará o chorume. 

 Depois de fazer o corte, o próximo passo é furar a tampa da garrafa. Para fazer os furos 
você pode usar um prego aquecido ou um ferro de solda. O ideal é fazer uma boa 
quantidade de furos, mas sem que fiquem largos demais para que as camadas da 
montagem não saiam por eles. 

 Com a garrafa pronta, basta fazer as camadas. A primeira camada é de pedriscos e é 
suficiente cobrir todo o gargalo só até chegar à parte mais larga da garrafa. Eles vão 
evitar que a  próxima camada saia pelos furos feitos na tampa da garrafa. 

 A segunda camada é de areia.  
 A terceira camada é de substrato, que pode ser substituído por terra ou húmus. Uma 

camada de aproximadamente dois dedos é suficiente. 
 A quarta camada é de resíduos úmidos.  
 Essas duas últimas camadas, substrato e resíduos úmidos, vão se repetir até ocuparem 

toda a garrafa e a última camada deve ser necessariamente de substrato para evitar mal 
cheiro. 
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 A composteira deve ficar sempre coberta por uma meia-calça fina cortada ou um pedaço 

de tecido bem arejado para evitar a entrada de insetos. Para fazer essa montagem eu usei 
um pedaço de pano de chão e tive que usar um elástico para prender. 

 Com a montagem pronta basta deixar a composteira em local protegido do sol e da 
chuva e manter os resíduos levemente úmidos, sem encharcar. 

 Depois de algum tempo o chorume vai começar a se formar e quando a mistura estiver 
completamente homogênea com aspecto de húmus e sem cheiro, no máximo cheiro de 
terra molhada, a compostagem está completa.  
Oficinas  

 
Apêndice 3: Papel Machê 
Receitas 
O papel machê tem muitas receitas que podem ser encontradas na internet. Não 
devemos confundir a técnica do machê com a da papietagem. Esta segunda consiste na 
colagem de tiras de papel em uma estrutura que pode ou não ser retirada posteriormente. 
Já o papel machê é feito mediante o amassamento ou trituração do papel com outros 
elementos no intuito de formar a massa. 
  
Receita básica: 
Coloque água até a metade do copo de um liquidificador. Acrescente papel picado 
(aproximadamente um punhado). Procure utilizar papéis menos nobres, como papel 
higiênico, caixas de ovos, jornais... nunca utilize qualquer tipo de papel que tenha verniz 
ou colas que não diluam na água. Ex.: Caixas de papelão com micro-ondulado tem uma 
cola que não desmancha na água, não ficando então uma massa uniforme ao final da 
receita. 
Depois de bem batido, coe e esprema a mistura tirando o excesso dágua. Repita esse 
processo até chegar a um volume de massa necessário ao seu trabalho. 
Agora você tem dois caminhos: ou usa cola de farinha (grude como muitos o chamam - 
vou ensinar a fazer adiante), ou cola branca. Com a massa coada em uma vasilha, vá 
acrescentando a cola aos poucos e amassando vigorosamente até a uniformidade total. O 
pondo ideal será aquele em que desgrude da mão e tenha liga suficiente para esculpir 
uma peça. (esse é o parâmetro básico para qualquer tipo de receita de papel machê) 
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O próximo ponto é muito importante. Como o papel machê é matéria orgânica, ele se 
decompõe fácil e rapidamente enquanto a umidade não seca. Essa decomposição é 
verificada na forma de bolor, mofo e mal cheiro tanto na massa, quanto nas peças 
prontas aguardando secagem. Para tentar evitar, acrescente duas colheres de sopa de 
qualquer produto a base de formol ou água sanitária à receita pronta. Misture bem não 
esquecendo nunca de utilizar luvas de borracha e máscara nessa etapa. Quando sobrar 
massa de um dia para o outro e a temperatura ambiente estiver muito alta, coloque a 
sobra em um recipiente hermético e leve à geladeira até o dia seguinte. Isso ajuda a 
conter as bactérias. 
Dica: Por experiência própria, as primeiras peças não irão ficar lá grandes obras de arte. 
Então sugiro que você bata fotos de tudo o que fizer. Com o passar do tempo, as fotos 
antigas vão ser um grande motivador para a continuidade do seu trabalho. já que você 
estará cada vez melhor e o registro visual evidenciará o seu crescimento. 
Cola de farinha 
Coloque um litro de água fria em uma panela e misture com um quilo de farinha de 
trigo. Quando ficar mais ou menos uniforme, leve ao fogo baixo e mexa sempre.  Vá 
desgrudando do fundo e revirando.  A mistura vai ficando mais pesada de virar e com 
uma coloração mais amarela. Quando ficar uniforme está pronta. 
 
 
 
Apêndice 4: Ideias de reutilização para o pet - oficina 
 
Alimentar os pássaros 
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Vassoura 
 

 
 
 
Puff 
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Jardim Vertical 
Superfoguetes espaciais 
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Vasos complexos 
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Vasos fotos 
 
Ávore de natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114  

 
 
Sobre os “Rs” 
 
Reduzir 
Reutilizar 
Reciclar 
Repensar 
Recuperar 
Recusar 
Reaproveitar 
 
Os ''6Rs" ecológicos buscam uma mudança de hábitos e práticas ambientais, no seu 
recinto de trabalho, nas escolas, estendendo-se para a vida em sociedade. 
 
1. Reduzir: A própia palavra já diz é a redução do consumo do lixo, isso significa que 
podemos diminuir tudo o que é jogado no meio ambiente. Seja papel, vidro, plástico 
metais e outros objetos que poderiam ser reutilizados. 
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2. Reutilizar: Muitos materiais que são jogados no lixo, poderiam ser reutilizados e ter 
outras finalidades.Por exemplo: embalagens podem ser recriadas e receber um novo 
tratamento para um novo tipo de uso tanto em casa quanto no trabalho, na escola ou em 
qualquer outro lugar. E aquele sapato que não cabe mais no seu pé? Aquela calça que 
está apertada? Não jogue fora, faça doação. Assim você estará reutilizado e ajudando. 
3.Reciclar: Reciclagem é o reprocessamento de materiais, quando esses são recicláveis. 
Os exemplos mais conheçidos são: papel, vidro, latas de alumínio e até mesmo matéria 
orgânica. A reciclagem reduz impactos ambientais, consome menos matérias-primas 
extraídas da natureza e diminue o consumo de energia que seria destinadas à confecção 
de um novo produto. 
4. Repensar: Na prática é o R que precede todos os outros . Ou seja, antes de reduzir o 
consumo, as pessoas deveriam repensar sobre suas atitudes consumistas. Quando você 
for comprar algo faça essa pergunta si mesmo " Preciso mesmo comprar esse produto?". 
5. Recuperar: É a parte do processo que vem antes da reciclagem: os catadores de lixo 
são considerados agentes de recuperação de materiais, pois recolhe tudo e manda para 
uma indústria específica. 
6. Recusar: É você dizer não a tudo que não for necessário, ou seja aquilo que não irar 
usar! 
 Reaproveitar 
Com o reaproveitamento, a quantidade de lixo diminui e ainda economizamos.E o 
ambiente agradece. Vejam como reaproveitar materiais no cotidiano: 
Não comprem sacos de lixo. Utilizem as embalagens das compras para jogá-lo fora; 
Procurem comprar produtos que tenham embalagens que podem ter outro uso; 
Caixas de sapato são ótimas para porta –trecos; 
Potes de plástico ou de vidro são boas opções para guardar pregos, parafusos, chips, etc; 
Envelopes podem ser usados para guardar documentos ou fotografias; 
Roupas usadas poderão ser recortadas ou tingidas; 
Caixas de papelão poderão ser utilizadas para colocar produtos de limpeza; e 
Procuramos dar um novo destino aos objetos que foram utilizados.  
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Anexo A: Parecer de aprovação do Comitê de Ètica na Pesquisa CEP/UESC. 
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