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A SITUAÇÃO DE ESTUDO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 

MST: diálogos com Henri A.Giroux  

 

RESUMO 

  

Discussões referentes ao Ensino de Ciências no contexto nacional têm auxiliado na formação 

inicial e continuada de professores, visando a qualidade do ensino e aprendizagem. Nesse 

sentido, a presente pesquisa buscou investigar as potencialidades da Situação de Estudo (SE), 

para a formação de professores do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).  

Para tanto, buscamos compreender as especificidades da Pedagogia do MST e em que está 

pautado o ensino de Ciências do Centro Integrado Florestan Fernandes, bem como discutir as 

potencialidades da Situação de Estudo (SE) para a formação de professores do MST, 

dialogando com a pedagogia crítica de Henry A. Giroux. Além disso, analisamos as 

contribuições de um processo formativo via SE para a prática pedagógica de professores do 

Centro.  A pesquisa foi desenvolvida no Centro Integrado Florestan Fernandes do 

Assentamento Terra à Vista em Arataca – Bahia e utilizou-se os seguintes instrumentos: a) 

Projeto Político Pedagógico (PPP); b) Questionários abertos realizados com 12 professores do 

Centro; c) Entrevistas semiestruturadas realizadas com a coordenadora e o diretor da escola; 

d) Desenvolvimento de um processo formativo envolvendo professores e coordenadores, o 

qual foi registrado por meio de videogravação; e) Entrevistas semiestruturadas realizadas com 

três professores participantes do curso. Os dados provenientes de todos os instrumentos foram 

analisados à luz da Análise Textual Discursiva (ATD), considerando as três etapas: 

unitarização, categorização e metatexto. Foram definidas três categorias, sendo uma, a priori, 

denominada de “Formação Continuada de professores por meio da SE: possíveis reflexões 

sobre a realidade na educação do MST” e duas emergentes, a saber, “Formação continuada: 

possíveis caminhos para superar o currículo tradicional” e “As concepções dos sujeitos 

formantes: a soberania alimentar como um princípio do MST”. Assim, por meio das análises 

desenvolvidas podemos concluir que o desenvolvimento do processo formativo com base na 

SE permitiu que os educadores potencializassem em sua prática pedagógica a valorização do 

contexto mediante atividades que relacionam as experiências dos educandos com os conceitos 

científicos. Além disso, destacamos as potencialidades da SE, no que se refere a 

interdisciplinaridade e a coletividade. Assim, os resultados apontaram que os professores se 

mostraram estimulados após o curso para trabalhar os conceitos interdisciplinarmente, 

buscando parceria com outras áreas. Por fim, podemos perceber as contribuições da SE para a 

formação de professores do MST, bem como sua relação com a pedagogia crítica e com a 

pedagogia do MST. 

 

Palavras-chave: Formação continuada. Situação de Estudo. MST.  Pedagogia Crítica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

A SITUAÇÃO DE ESTUDO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO 

MST: diálogos com Henri A.Giroux  

 

ABSTRACT 

 

Discussions regarding the teaching of science in the national context have helped in the initial 

and continuous training of teachers, aiming at the quality of teaching and learning. In this 

sense, the present research sought to investigate the potential of the Study Situation (SE), for 

the training of teachers of the Movement of Landless Rural Workers (MST). To do so, we 

seek to understand the specificities of the MST Pedagogy and in which the teaching of 

Science of the Integrated Center Florestan Fernandes is based, as well as discuss the 

potentialities of the Study Situation (SE) for the training of MST teachers, dialoguing with 

pedagogy criticism of Henry A. Giroux. In addition, we analyze the contributions of a 

formative process via SE to the pedagogical practice of teachers of the Center. The research 

was developed at the Florestan Fernandes Integrated Center for Land Settlement in Arataca - 

Bahia and the following instruments were used: a) Political Pedagogical Project (PPP); b) 

Open questionnaires carried out with 12 teachers of the Center; c) Semi-structured interviews 

with the coordinator and the school director; d) Development of a training process involving 

teachers and coordinators, which was recorded through video recording; e) Semistructured 

interviews with three teachers participating in the course. Data from all the instruments were 

analyzed in light of the Discursive Textual Analysis (DTA), considering the three steps: 

unitarization, categorization and metatext. Three categories were defined, one of which, a 

priori, is called "Continuing Teacher Education through SE: possible reflections on the reality 

in MST education" and two emerging ones, namely "Continuing education: possible ways to 

overcome the curriculum traditional "and" The conceptions of the formant subjects: food 

sovereignty as a principle of the MST ". Thus, through the analyzes developed, we can 

conclude that the development of the formative process based on the SE allowed the 

educators to enhance in their pedagogical practice the valuation of the context through 

activities that relate the students' experiences to the scientific concepts. In addition, we 

highlight the potential of the SE in terms of interdisciplinarity and the community. Thus, the 

results showed that the teachers showed themselves stimulated after the course to work the 

concepts interdisciplinarily, seeking a partnership with other areas. Finally, we can see the 

contributions of SE to the training of MST teachers, as well as their relationship with critical 

pedagogy and MST pedagogy. 

 

Keywords: Continuing education. Study Situation. MST. Critical Pedagogy. 
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INTRODUÇÃO 

 

Discussões referentes ao Ensino de Ciências nos últimos anos têm se ampliado e 

ganhado maior espaço no cenário brasileiro. Tais debates giram em torno de propostas de 

ensino que possam romper com a linearidade e a fragmentação do currículo escolar. Neste 

contexto, destacamos a Situação de Estudo (SE) que se apresenta como uma inovação 

curricular em que as atividades se organizam a partir de uma situação de alta vivência de 

professores e estudantes (MALDANER; ZANON, 2004; PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; 

MALDANER, 2007; FRISON et al., 2007; SANGIOGO et al., 2013; MASSENA, 2015; 

VIEIRA et al., 2016; VIEIRA, 2018).  

A SE teve sua origem no Grupo Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em 

Ciências (GIPEC) da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

(UNIJUÍ), com o objetivo de reestruturar o currículo de Ciências Naturais e das Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias. As sucessivas SEs desenvolvidas foram estruturadas e 

elaboradas por meio de atividades que valorizavam situações ricas e de altas vivências, 

buscando contemplar os conteúdos escolares numa perspectiva interdisciplinar, 

intercomplementar e transdisciplinar (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 

2007). De acordo com Maldaner e Zanon (2004), a SE é uma proposta de organização do 

ensino de ciências, que orienta o ensino e a formação escolar; supera visões fragmentadas e 

lineares do ensino tradicional e valoriza as interações sociais.  

Destacamos aqui algumas SEs desenvolvidas no âmbito do GIPEC, a saber: 

“Resíduos Sólidos Produzidos pelo Ser Humano”, “Como percebemos o Ambiente”, 

Alimentos/Alimentação, (MALDANER; ZANON, 2004), “Ar atmosférico” (MALDANER et 

al, 2001), e “Conhecendo o câncer – um caminho para a vida” (FRISON et al, 2007). Dentre 

as sucessivas SEs desenvolvidas no interior do GIPEC, evidenciamos a SE Conhecendo o 

câncer – um caminho para a vida, por se destacar como um tema de relevância social, uma 

vez que o câncer afetava um grande número de pessoas da comunidade, sendo um assunto do 

cotidiano dos estudantes da 1ª série do Ensino Médio de uma Escola Estadual de Ijuí/RS 

(FRISON et al., 2007).  

Por meio do desenvolvimento de diversas SEs nos espaços educativos, o que se 

espera é a produção da aprendizagem significativa e o rompimento com o ensino tradicional, 
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caracterizado pela fragmentação, hierarquização, diretivismo e linearidade. (MALDANER; 

ZANON, 2004). Desse modo, a proposta da SE permite a formação do homem em todas suas 

dimensões, além de favorecer a interação entre estudantes e professores, e, conforme os 

autores acima se apresenta “[...] como forma de articulação, na prática, de vivências reais dos 

alunos fora da escola com saberes disciplinares que integram os conteúdos do ensino de 

ciências (p. 9) ”. 

A partir da proposta do GIPEC, desde 2012 diversas SEs têm sido desenvolvidas no 

Grupo de Pesquisa em Currículo e Formação de Professores em Ensino de Ciências 

(GPeCFEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz, localizada no município de Ilhéus/BA, 

do qual atualmente sou integrante. Este grupo tem buscado desenvolver a proposta de SE com 

especificidades locais e diferenciadas da que foi pensada pelo GIPEC/UNIJUÍ. Como 

exemplo pode-se mencionar a discussão dos conteúdos a partir de temas do contexto da 

comunidade escolar. Dentre as SEs desenvolvidas, algumas experiências foram voltadas para 

a formação continuada de professores, em que destacamos o trabalho de Vieira et al. (2016) e 

Sampaio (2017). O primeiro processo formativo foi desenvolvido no contexto de escolas do 

campo em que a partir de uma situação problema vivenciada no município de Coaraci/BA 

discutiu-se acerca do gerenciamento do lixo. O segundo trabalho, consistiu no 

desenvolvimento de um curso de formação continuada para professores da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) de uma escola pública em Ilhéus/BA. 

Considerando os aspectos apresentados sobre a SE proposta pelo GPeCFEC, 

pressupomos uma aproximação com a Pedagogia do MST, na qual a premissa principal é a 

valorização da realidade dos estudantes e sua proposta educativa visa a formação humana. 

As escolas dos Assentamentos têm a sua proposta embasada nos cadernos do MST, e 

buscam a integração entre “[...] teoria e prática por meio de práticas pedagógicas que 

envolvam, além das questões pedagógicas, o trabalho como princípio educativo e os 

problemas do dia a dia nos Assentamentos”. (SANTOS, 2013, p. 85). Dessa forma, o ensino 

deve partir da prática e a realidade mais próxima deve estar relacionada com a realidade mais 

ampla (MST, 2005).  

Outro documento marco, em que se baseiam os sistemas de ensino dos 

Assentamentos são as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica em Escolas do Campo 

que no Art. 13, inciso II, que fazem uma observação que as propostas pedagógicas dos 
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sistemas de ensino devem valorizar também o acesso ao avanço científico e tecnológico 

(BRASIL, 2002). 

Diante disso, educadores e educadoras do MST, enredados com a educação das 

escolas do Movimento, devem “se assumir como sujeitos de uma reflexão permanente sobre 

as práticas do MST, extraindo delas lições de pedagogia que permitem fazer (e transformar) 

em cada escola, e do seu jeito, o ambiente educativo, que reproduz e produz o Movimento 

como sujeito educador” (MST, 2001, p. 24). Neste contexto, a formação continuada desses 

educadores deve estar pautada dentro da Pedagogia do Movimento. Nesta perspectiva, o 

caderno nº 8 do MST destaca que a formação continuada dos professores excede a formação 

escolar, trata-se de uma formação humana com dimensões políticas e ideológicas que fazem 

parte das experiências dos sujeitos em formação (MST, 2005). 

Há que se destacar que o interesse de pesquisar sobre a Pedagogia do MST surgiu a 

partir de minha experiência durante o curso de graduação em Pedagogia quando participei de 

pesquisas de campo realizadas nas Regionais Sul e Extremo Sul da Bahia, em pesquisa de 

Iniciação Científica (IC), nos períodos de 2014 a 2016. Nesta pesquisa, buscamos investigar 

as contradições dos sistemas capitalista e socialista da gestão educacional do MST, e dentre 

elas encontravam-se as políticas públicas educacionais para as escolas do campo, o que 

constituiu como plano de meu trabalho de IC, durante dois anos. Durante esse período fui 

integrante do Grupo de Estudos Movimentos Sociais, Diversidade Cultural e Educação do 

Campo, o qual está inserido no Centro de Estudos e Pesquisas em Educação e Ciências 

Humanas - CEPECH do Departamento de Ciências da Educação - DCIE da Universidade 

Estadual de Santa Cruz (UESC-BA), com registro no CNPQ, sob a coordenação da professora 

Dra Arlete Ramos dos Santos.  A partir das pesquisas e estudos pude observar a organicidade 

do MST no que se refere aos aspectos educacionais e senti a necessidade de continuar 

ampliando minhas pesquisas e estudos, porém com o olhar voltado para a formação 

continuada de professores.  

No trabalho de Conclusão de Curso (TCC) desenvolvido juntamente com uma colega 

também envolvida no grupo e nas pesquisas de IC, nos debruçamos em pesquisar acerca da 

formação continuada de docentes do campo na perspectiva do MST. A pesquisa foi 

desenvolvida no Centro Integrado Florestan Fernandes do Assentamento Terra a Vista, 

localizado no município de Arataca/BA. Os resultados apontaram que existe formação 

continuada de professores oferecida pelo Movimento no âmbito Estadual, buscando 
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contemplar as especificidades do campo, porém a formação oferecida pela Secretaria 

Municipal de Educação (SEMED) não era específica para o campo, pois era 

descontextualizada e desenvolvida numa lógica urbana (SILVA; OLIVEIRA, 2016). 

Posterior à graduação em Pedagogia continuei frequentando o grupo de estudos e 

participei de um projeto de pesquisa denominado Plano de Ações Articuladas nos municípios 

de Itabuna, Ilhéus e Vitória da Conquista desenvolvido no âmbito do Grupo de Estudos 

Movimentos Sociais, Diversidade Cultural e Educação do Campo. A partir deste projeto, 

ingressei na Especialização em Educação Infantil oferecido pela UESC e delimitei minhas 

análises para as políticas públicas de Educação infantil em instituições localizadas no campo e 

que fazem parte do Plano de Ações Articuladas – PAR do município de Itabuna. Os 

resultados indicaram que de todas as ações presentes no PAR, apenas a formação continuada 

estava voltada para o contexto do campo, porém não considerava as especificidades da 

educação dos povos campesinos. 

Embora não apareça a temática sobre o ensino de ciências nas pesquisas 

desenvolvidas por mim no MST, pude perceber que a partir do trabalho com a terra, dos 

aspectos ambientais, econômicos, políticos e sociais defendidos pelo Movimento, os 

conceitos científicos dentro da área de ciências estavam presentes e poderiam ser trabalhados 

em sala de aula de maneira que haja uma relação entre teoria e prática. 

Concomitantemente, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ensino de 

Ciências (PPGEC) da Universidade Estadual de Santa Cruz e ascendeu a chama de continuar 

as pesquisas no MST, no intuito de contribuir para a formação continuada de professores do 

Centro Integrado Florestan Fernandes, tendo em vista os pressupostos da SE. 

Considerando a Pedagogia do MST pensamos na contribuição de um processo 

formativo tendo como base as SEs desenvolvidas no âmbito do nosso grupo de pesquisa, haja 

vista que não existem experiências de formação de professores no contexto do GPeCFEC em 

escolas do MST. Além disso, pesquisas apontam a insípida produção de trabalhos sobre 

Educação do Campo e o Ensino de Ciências (LINDEMANN, 2010; ENISWELER; 

KLIEMANN; STRIEDER, 2015; NOVAIS, 2015; HALMENSCHLAGER; CAMILO; 

FERNANDES; MÔNACO; BRICK, 2017; SILVA et al, 2018; HALMENSCHLAGER; 

FERNANDES; CAMILLO; BRICK, 2018; SILVA et al, 2018), necessitando de um olhar 

voltado para a temática da Educação do Campo. 
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Desse modo, entende-se a relevância desta pesquisa, pois poderá auxiliar na reflexão 

de novas articulações para o Ensino de Ciências considerando os pressupostos da SE para a 

formação de professores do MST.  

No contexto do GIPEC, a SE tem como base teórica os estudos da Psicologia 

Histórico-Cultural, a qual o principal representante é Vygotsky, entretanto, no âmbito do 

GPeCFEC, temos buscado apresentar relações teóricas com autores do campo curricular 

crítico como Michael W. Apple e Henry A. Giroux. Neste trabalho, priorizamos dialogar com 

a pedagogia crítica do último teórico citado. 

Desse modo, este trabalho tem a pretensão de responder a seguinte questão de 

pesquisa: Quais as contribuições da SE para a formação continuada de professores de 

uma escola de Assentamento do MST, tendo como base a pedagogia crítica de Henry A. 

Giroux? 

Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é investigar as potencialidades da SE, 

para a formação de professores do MST. A partir do objetivo geral emergem três objetivos 

específicos: 

 Compreender as especificidades da Pedagogia do MST e em que está pautado 

o ensino de ciências do Centro Integrado Florestan Fernandes; 

 Discutir as potencialidades da SE para a formação de professores do MST, 

dialogando com a pedagogia crítica de Henry A. Giroux; 

 Analisar as contribuições de um processo formativo via SE para a prática 

pedagógica de professores de ciências do Centro Integrado Florestan Fernandes. 

A presente pesquisa foi realizada no Centro Integrado Florestan Fernandes do 

Assentamento Terra à Vista em Arataca-Bahia, e constituiu-se das seguintes etapas: a) 

Análise do Projeto Político Pedagógico (PPP); b) Questionários abertos realizados com 

professores do centro; c) Entrevistas semiestruturadas realizadas com a coordenadora e o 

diretor da escola; d) Desenvolvimento de um processo formativo envolvendo professores e 

coordenadores, o qual foi registrado por meio de videogravação; e) Entrevistas 

semiestruturadas realizadas com três professores que participaram do curso. Os dados foram 

analisados à luz da Análise Textual Discursiva (ATD) (MORAES; GALIAZZI, 2011), 

considerando as três etapas: unitarização, categorização e metatexto. 
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A fim de atender aos objetivos apresentados e ao esclarecimento da questão da 

pesquisa, a dissertação se organiza em quatro capítulos. No primeiro capítulo apresentamos o 

histórico da Educação do Campo e identificamos poucos estudos direcionados ao ensino de 

ciências. Expomos também as especificidades da Pedagogia do MST e como está pautado o 

Ensino de Ciências. No segundo capítulo abordamos a SE como uma proposta de 

reconfiguração curricular, buscando uma articulação com a Pedagogia do MST e o teórico 

Henry Giroux. Já no terceiro capítulo apresentamos como se deu a obtenção dos dados e o 

desenvolvimento do processo formativo com os professores da escola em que a pesquisa foi 

desenvolvida. Por fim, o quarto capítulo apresenta os resultados e as discussões das categorias 

estabelecidas por meio da ATD, tecendo possíveis relações e inferências com os referenciais 

apresentados ao longo do texto e com as análises dos dados utilizados na pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 - A EDUCAÇÃO DO CAMPO E AS ESPECIFICIDADES DO MST: e o 

ensino de Ciências?  

 

“Os homens fazem a sua própria história; 

contudo, não a fazem de livre e espontânea 

vontade, pois não são eles quem escolhem as 

circunstâncias sob as quais ela é feita, mas estas 

lhes foram transmitidas assim como encontram”. 

 Marx (2011, p. 25).  

 

Entendendo que o homem é produtor de sua história e que esta é condição para 

apreender a realidade presente e transformá-la, é que apresentamos este Capítulo com a 

intenção de analisar o processo histórico educacional que foi destinado às populações 

campesinas no Brasil. Sendo assim, ao compreendermos que para o povo do campo foram 

negados os direitos de uma educação para/com eles, buscamos revelar como nasceu a 

educação do campo, sendo os movimentos sociais, especificamente o MST, agentes 

fundamentais para esta conquista. Apresentamos, ainda, neste Capítulo a insípida produção de 

trabalhos científicos em Ensino de Ciências na Educação do Campo. Em seguimento, 

expomos como está pautado o ensino no MST, dando ênfase para o Ensino de Ciências. 

 

1.1 Da Educação Rural à Educação do Campo: perpassando pelas 

constituições brasileiras 

A Educação do Campo como política pública nasce dos movimentos sociais de luta 

pela terra1, os quais lutaram por um projeto educativo que estivesse próximo a realidade dos 

sujeitos do campo. Outrora, para a população que residia nas áreas rurais foi-lhes negado o 

direito à educação e, quando por fim a escolarização chega neste espaço geográfico, 

desconsideram-se as particularidades presentes que marcam toda a identidade dos povos 

campesinos (BRASIL, 2002; SANTOS, 2016). 

                                                           
1 As ações educativas do MST, a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura (Contag) e o Movimento Eclesial de Base (MEB) são destaques na luta pela 

Educação do Campo (BRASIL, 2007). 
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Desse modo, para compreender o processo histórico da educação voltada para os 

sujeitos do campo faz-se necessário compartilharmos do conceito de Educação do Campo 

apresentado por Caldart (2005) que define 

[...] uma educação que seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no 

lugar onde vive; Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e 

com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e 

sociais. (p. 27) 

Desta forma, não basta apenas ter escolas no campo, é preciso um projeto educativo 

ligado à cultura e as especificidades deste lugar, fortalecendo a identidade do homem 

camponês. Além disso, os sujeitos pertencentes a este território geográfico devem ser os 

protagonistas de seu processo educacional. Este modelo pedagógico contrasta com a 

concepção de educação rural que sempre esteve presente no campo, ou seja, um modelo de 

educação pensado na lógica urbana e reproduzida no campo. Nesta perspectiva, cabe destacar 

que historicamente, o Brasil priorizou a educação para a elite em detrimento dos povos 

indígenas, mulheres, negros, pobres e os povos campesinos. A história aponta processos de 

exclusão e segregação desde a colonização. De acordo com Santos (2013) até as primeiras 

décadas do século XX, o Estado não se preocupou em escolarizar a população do campo. Em 

aspectos constitucionais, até esse período não houve menção ao ensino rural, revelando o 

descaso do governo para com a educação do homem camponês. Justificava-se que para 

trabalhar como mão de obra no modelo agroexportador não se necessitava de escolarização. 

Conforme Santos (2013), a introdução do ensino rural nas constituições passa a ser 

priorizado nas primeiras décadas do século XX. Neste período, o país vivenciava um processo 

de intensa migração dos povos do campo para a cidade em decorrência da crise cafeeira. 

Além disso, veio à tona o elevado índice de analfabetismo e inchaço nos centros urbanos. A 

autora afirma que é neste cenário que surgem os ideais do escolanovismo, e, com o intuito de 

conter o homem no campo, os pioneiros da escola nova começam a indagar acerca dos 

aspectos educacionais para as áreas rurais, no que tange aos conteúdos e formação de 

professores, oferecendo um ensino que estivesse centrado no trabalho. Contudo, esta forma de 

ensino, é denominada pelos movimentos sociais do campo como educação rural, pois não se 

tratava de uma educação pensada com/para os sujeitos campesinos. Entretanto, este foi o 

momento em que a educação voltada para os povos do campo esteve na pauta da política 

nacional, porém ainda predominava a exclusão e grande índice de analfabetismo (SANTOS, 

2016). 
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Neste contexto é elaborada a Constituição de 1934, bastante marcada pelos ideais do 

Movimento Renovador, responsabilizando o Estado pelo direito à educação, abrangendo o 

atendimento escolar do campo. Esta Constituição previa em seu Art. 156, parágrafo único que 

a União reservaria uma cota mínima de vinte por cento das verbas destinadas à educação para 

o atendimento escolar do campo (BRASIL, 2001). É sem dúvida, um avanço em relação às 

Constituições de 1824 e 1891, nas quais a educação rural era sequer mencionada. Entretanto, 

autores como Bezerra Neto (2013) e Santos (2016) revelam que as políticas do Estado 

brasileiro neste período tinham como objetivo fixar o homem no campo, a fim de atender aos 

interesses da classe dominante. Ou seja, para o sujeito camponês estava reservada uma 

educação profissional, em que deveria apenas se preparar para o trabalho na terra. Esta não é a 

educação para a formação humana pregada pelo MST, um dos protagonistas da Educação do 

Campo.  

Em 1937, com o Estado Novo, é promulgada uma nova Constituição que priorizou 

também a educação profissional das classes menos favorecidas. O Art. 132 desta Constituição 

ressalta a importância do trabalho no campo e, para além disso, era preciso educar os povos 

campesinos para a disciplina moral e cívica. Já a Constituição de 1946, se pautou nos ideais 

educacionais defendidos pelos pioneiros da Escola Nova, retomando os princípios de 

descentralização, porém sem deixar de responsabilizar a União pelo atendimento à educação. 

Sobre o ensino para o espaço rural, no Art. 168, inciso III, a mesma Constituição 

responsabiliza as empresas agrícolas com mais de cem trabalhadores pela garantia do ensino 

primário gratuito para os empregados e seus filhos.  Esta responsabilidade também esteve 

presente na Constituição de 1967, promulgada no período da ditadura militar, entretanto, com 

a emenda constitucional de 1969, a obrigatoriedade das empresas agrícolas passa a se limitar 

a apenas aos filhos dos empregados de sete a quatorze anos (BRASIL, 2001). Todavia, o país, 

ainda nesse período, revelava índices elevados de taxas de analfabetismo e ausência de 

políticas públicas específicas para o campo. 

Finalmente, a Constituição de 1988 foi um marco para o desenvolvimento da educação 

para os povos do campo. Cabe destacar que esta Carta Magna foi fruto de pressão da 

sociedade civil e, na sua elaboração houve participação dos movimentos sociais. Em seu 

texto, está expresso que a educação é direito de todos e dever do Estado, abrangendo todos os 

níveis e modalidades de ensino. Além disso, a mesma Carta menciona que as diferenças 

culturais e regionais devem ser respeitadas e, cada Estado é livre para adequar os calendários 

e seus currículos de acordo com suas necessidades e particularidades. Especificamente não há 
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referência específica ao ensino rural, mas a partir desta Constituição, houve abertura para que 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDBEN 9394/96), tratasse 

especificamente da educação aos povos campesinos no que se refere ao respeito às diferenças 

e peculiaridades (BRASIL, 2001; LEINEKER; ABREU, 2012). Sobretudo, há que se destacar 

que a participação dos movimentos de luta pela terra foi de fundamental importância para essa 

conquista.  

 

1.2 Por uma Política de Educação do Campo 

 

Segundo Arroyo, Caldart e Molina (2004), desde o início da década de 1980 que o 

reconhecimento por uma educação como direito de todos e dever do Estado foi se afirmando 

na sociedade brasileira, sobretudo pelo movimento de professores e pelo movimento 

pedagógico progressista. Entretanto, os mesmos autores afirmam que apesar destes 

movimentos incluírem a população campesina nesta luta, não foram consideradas as 

especificidades de homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças do campo. Era preciso 

considerar os povos do campo como sujeitos com direitos e história, como sujeitos coletivos e 

construtores de sua própria educação. E, para isto necessitava-se de um projeto novo de 

desenvolvimento para o campo e que, sobretudo fizesse parte de um projeto nacional 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2004). 

De acordo com Jesus (2015), foi no final dos anos 1980, que se reiniciou a luta por 

uma educação do campo. Este período foi marcado por uma grande disputa de terra pelos 

movimentos sociais do campo, os quais desenvolviam estratégias de ocupação de terras, 

exigindo do governo a Reforma Agrária. Entretanto, estas lutas estavam articuladas a outras 

lutas, principalmente a dos trabalhadores em contraposição ao contexto neoliberal que estava 

se instaurando no país. Conforme o autor supracitado, a política neoliberal, além de outras 

estratégias, propõe uma reorganização nas ações do Estado e em suas relações com a 

sociedade civil. Neste contexto, a educação passa a ser regida a partir de princípios 

neoliberais. 
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O governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), que se estendeu de 1995 a 2002, 

foi um marco para a organização do contexto neoliberal2 no país, principalmente porque neste 

período os empresários passaram a assumir, através do Estado, a educação dos filhos da classe 

dos trabalhadores (JESUS, 2015). Além disso, o governo protegeu os crimes que ocorreram 

em meio aos conflitos de terra, como por exemplo, o massacre em Corumbiara (1995) e em 

Eldorado dos Carajás (1996). De acordo os dados da Comissão Pastoral da Terra, no período 

de 1992 a 2001, houve um aumento no número de conflitos por terra no campo, subindo de 

361 para 681 (CPT, 2002). 

Conforme Jesus (2015), o período que se estendeu de 1998 a 2002, compreendeu 

anos de lutas e enfrentamentos da população do campo contra os latifundiários. Ainda de 

acordo com esta autora os movimentos sociais do campo fizeram denúncias sobre os 

assassinatos nos conflitos de luta pela terra à Anistia Internacional. Em resposta a estas 

denúncias, o governo lançou em 16 de abril de 1998, o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (Pronera), por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Cabe destacar que este Programa tinha como objetivo o fortalecimento da 

educação em áreas de reforma agrária. Entretanto, de acordo com a autora citada acima, suas 

bases eram fundadas nos princípios neoliberais, pois, neste período o Ministério da Educação 

e Cultura (MEC), investia em Programas financiados pelo Banco Mundial e, portanto, as 

escolas do campo não necessitavam de um investimento em nível de política pública. Apesar 

de atender as reinvindicações dos movimentos sociais, o Pronera estava a serviço do governo. 

 Jesus (2015) também afirma que o governo de FHC precisava mostrar aos órgãos 

mundiais de direitos humanos e aos bancos internacionais que investiam no Brasil, que existia 

um projeto de educação desenvolvido com a participação dos trabalhadores do campo, e que a 

ocorrência de assassinatos se dava devido à falta de diálogo no processo de “invasão” de 

terras produtivas. 

No período do governo de FHC, em 1997 ocorreu também o I Encontro de 

Educadores da Reforma Agrária (I ENERA). De acordo com Fernandes (1998), foi neste 

evento que as ideias propostas pelo Setor de Educação do MST desde 1980 foram 

materializadas. Desde este período, o MST defendia que para as escolas campesinas era 

                                                           
2 Trata-se de um conjunto de diretrizes que mantém os princípios centrais do pensamento hayekiano, 

formalizados no Consenso de Washington, mas introduz atualizações políticas importantes e inovadoras, 

envolvendo o redimensionamento do papel do aparelho de Estado, sobretudo em relação às políticas sociais, à 

arquitetura e à sociedade civil, além dos parâmetros de sociabilidade (MARTINS, 2009, p. 140 apud JESUS, 

2015, p. 170).  
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necessário ser pensada uma educação com os sujeitos pertencentes ao campo. O I ENERA foi 

realizado em Brasília e teve a presença de representantes da Universidade de Brasília (UnB), 

da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), do Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB). Apesar da presença desses representantes, o MST teve autonomia no planejamento e 

condução desse encontro. As temáticas que foram discutidas neste evento foram: a reforma 

agrária como um projeto popular para o Brasil, sendo a educação parte principal nessa 

construção; a formação de professores e a nova LDBEN 9394/96 (MST, 2014). Em 1998, foi 

constituída a “Articulação Nacional Por uma Educação Nacional do Campo” com o objetivo 

de gerar ações conjuntas pela escolarização nacional dos sujeitos do campo. Essa articulação 

obteve grandes conquistas, como: a realização de duas Conferências Nacionais por uma 

Educação Básica do Campo, sendo uma realizada no mesmo ano e outra em 2004; a 

instituição pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) das Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2002; e a fundação do Grupo Permanente de 

Trabalho de Educação do Campo (GPT) (BRASIL, 2007). 

A I Conferência Nacional por uma Educação Básica do Campo foi realizada em 

Luziânia/GO, no período de 27 a 31 de julho de 1998, e tinha como objetivo recolocar o 

campo e a sua educação na agenda política do país. Isto significa pensar e fazer uma educação 

de qualidade e voltada às especificidades do campo. Os participantes assumiram o 

compromisso e o desafio de:  

1. Vincular as práticas de Educação Básica do campo com o processo de 

construção de um Projeto Popular de desenvolvimento nacional; 

2. Propor e viver novos valores culturais; 

3. Valorizar as culturas do campo; 

4. Fazer mobilizações em vista da conquista de políticas públicas pelo direito 

à Educação Básica do campo; 

5. Lutar para que todo o povo tenha acesso à alfabetização; 

6. Formar educadoras e educadores do campo; 

7. Produzir uma proposta de educação Básica do Campo; 

8. Envolver as comunidades neste processo; 

9. Acreditar na capacidade de construir o novo; 

10. Implementar as propostas de ação desta Conferência (BRASIL, 2004, p. 

161-163). 

 

Estes compromissos e desafios demonstravam que a Educação do Campo precisava 

estar vinculada a um projeto popular para o Brasil, e para isto era necessário construir um 

projeto educativo de desenvolvimento para os sujeitos campesinos para que os mesmos 

tivessem acesso a uma educação de qualidade. Isto significa mais escolas no espaço do campo 
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brasileiro e inerente com a realidade e o modo de vida campesino. Em 2002, outra conquista 

foi alcançada para as escolas do campo, tratou-se da aprovação pelo Conselho Nacional de 

Educação, da Resolução CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que instituiu as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo. Todas as instituições de ensino 

do campo devem observar os princípios e procedimentos presentes nestas diretrizes. Trata-se 

de uma política pública que reconhece as particularidades do modo de vida campesino e 

valoriza a identidade dos sujeitos do campo, garantindo aos povos do campo o acesso à 

educação básica e profissional de qualidade (BRASIL, 2002).  

Apesar do contexto neoliberal e dos conflitos na luta pela terra durante o governo 

FHC, os movimentos sociais do campo não deixaram de lutar, alcançando conquistas 

importantes para o desenvolvimento da educação dos povos campesinos. Com a eleição do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva em 2003, de acordo Jesus (2015) havia uma expectativa 

no país em relação a mudanças e transformação da política neoliberal. Entretanto, conforme a 

autora mencionada aumentou ainda mais a intervenção do setor privado na esfera pública. 

Houve também um grande número de assassinatos no campo, como também expulsão dos 

trabalhadores do campo. Além disso, Jesus (2015) cita que o governo adotou um discurso de 

que a Reforma Agrária era coisa do passado, o que virou lema das políticas desde 2003, na 

defesa da consolidação dos Assentamentos3, bastante criticado pelos Movimentos sociais, 

especialmente pelo MST, ao afirmar que a grande maioria dos Assentamentos no país 

encontrava/encontram-se em condições precárias.  

Conforme Santos (2016), no início do governo de Lula houve um aumento de 

assentamentos, e, com a inserção de representantes dos movimentos sociais no governo, 

ocupando funções políticas, a luta pela terra foi diminuindo e, como resultado diminuiu 

também o número de Assentamentos. De acordo Jesus (2015), no governo Lula, houve um 

aumento no investimento com o Agronegócio4, o que permitiu um crescimento significativo 

na balança comercial do país, sendo o principal agente que sustentava a política econômica do 

governo. Santos (2016, p. 64) afirma que com a implantação do agronegócio no país, houve 

“[...] exploração e/ou expropriação de muitos trabalhadores que não puderam mais adquirir as 

                                                           
3 Assentamento Consolidado são aqueles “cujos beneficiários já se encontram instalados, com dotação de infra-

estrutura básica, e acesso ao Pronaf-A, estando em fase de titulação definitiva, cujas famílias já possuem 

condições socioeconômicas de migrar para as outras linhas de financiamento do Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar-Pronaf” (IPEA, 2002, p.124). 
4 Epistemologicamente, o termo “agronegócio” trata-se de um substantivo masculino que está relacionado a um 

conjunto de operações da cadeia produtiva, do trabalho na agricultura e na pecuária até a comercialização no 

campo ou nas cidades (SANTOS, 2016, p. 64). 
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suas condições de existência no campo”. Conforme a autora, o agronegócio, aumenta o lucro 

da burguesia, sendo intermediada pelo aparelho jurídico, político, econômico, resultando em 

um aumento de excluídos no Brasil. 

No que se refere às questões educacionais, segundo Carvalho (2011), na fase inicial 

do governo Lula, aconteceram várias reuniões da Articulação/ Movimento de Educação do 

Campo que foi instituída no governo de FHC, a qual cobrou os compromissos firmados no 

Seminário de 20025, como também a criação da Secretaria ou coordenação de Educação do 

Campo no MEC. Conforme Calvacante (2013), em 2004, foi criado pelo MEC a Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) que, em 2010 passou a ser 

denominada de Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 

(SECADI). O objetivo da SECADI é contribuir na redução das desigualdades educacionais, 

promover a inclusão e efetivar as políticas públicas educacionais, além de ser responsável por 

diversos Programas, dentre eles destacamos o PROJOVEM CAMPO e o Programa de Apoio 

à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo (PROCAMPO) 

(CALVACANTE, 2013). 

O PROJOVEM CAMPO surgiu em 2005 com o objetivo de escolarizar e qualificar, 

na modalidade de educação de Jovens e Adultos (EJA) jovens agricultores entre 18 e 29 anos 

alfabetizados e que não concluíram o Ensino Fundamental (BRASIL, 2014). Já o 

PROCAMPO, segundo Carvalho (2011), é resultado da luta dos movimentos sociais que 

reivindicavam formação para os educadores com baixa escolaridade. De acordo com 

Calvacante (2013), este Programa apoia a implementação de cursos de licenciatura em 

educação do campo ofertados em universidades públicas para formar educadores para atuar 

nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio das escolas do campo. 

No governo Lula, o GPT lança o Caderno de Subsídios (BRASIL, 2004), que de 

acordo com Lindemann (2010), configura-se como um material de trabalho tanto para 

educadores, como para gestores públicos e militantes. Este documento traz um conjunto de 

reflexões e informes respaldados em diagnósticos educacionais, acerca dos interesses e 

anseios da população do campo e dos movimentos sociais, a fim de que se elaborem políticas 

de Educação do Campo (BRASIL, 2004). Outra conquista em 2004 foi à realização da II 

Conferência Nacional Por uma Educação Básica do Campo, realizada em Luziânia/Goiás. 

                                                           
5 Seminário Nacional “Por Uma Educação do Campo” realizado em Brasília nos dias 26 a 29 de novembro de 

2002. 
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Nesta Conferência foram denunciados os problemas já apontados na I Conferência que 

continuavam presentes e reafirmaram a luta social em favor de políticas públicas específicas 

para o campo (II CNEC, 2004). A Educação do Campo como política pública ainda não se 

configurava em nível real e, conforme Lindemann (2010) esta Conferência dava ênfase à 

necessidade de incluir os sujeitos do campo na política educacional. Em 2008, é aprovada a 

resolução CNE/CEB nº 2/2008, a qual institui as Diretrizes Operacionais da Educação Básica 

nas Escolas do Campo. Esta Resolução estabelece diretrizes complementares, princípios e 

normas para o desenvolvimento de políticas públicas que atendam à Educação do Campo 

(BRASIL, 2008). De acordo com Munarim (2011), esta é sem dúvida uma conquista 

significativa, pois, pela primeira vez aparece a denominação Educação do Campo em um 

documento normativo, além de impedir o uso abusivo de transporte escolar, sobretudo do 

campo para a cidade, bem como o fechamento das escolas do campo. 

Para além dessas conquistas, outros saltos foram relevantes, no governo Lula, para a 

efetivação da Educação do Campo como política pública. Destacam-se: o Parecer CNE/CEB 

nº 1/2006, aprovado pela Câmara de Educação Básica, o qual reconhece os Dias Letivos de 

Alternância; a Resolução CNE/CEB nº 4/2010, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a Educação Básica, definindo a Educação do Campo como modalidade 

específica e reconhecendo a identidade da escola do campo; o Decreto 7.352, de 4 de 

novembro de 2010, o qual estabelece a Política Nacional de Educação do Campo e sobre o 

Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que passou a condição de política 

pública de Estado (CARVALHO, 2011; MUNARIM, 2011; SOUZA, 2013; SANTOS, 2016).  

O Decreto 7.352/2010 ascendeu a Educação do Campo à conjuntura de política de 

Estado, incluindo o ensino superior nessa modalidade de ensino (SANTOS, 2016). Além 

disso, de acordo com Munarim (2011), este decreto ampliou o conceito de escola do campo, 

definindo a mesma a partir dos sujeitos para quem se destina. Ou seja, segundo este autor, sua 

definição presente no art. 1º, inciso II, apresenta a escola do campo como aquela que se 

encontra situada na área rural ou na área urbana, desde que atenda as populações do campo. 

Esta definição produziu avanços significativos, principalmente no que se refere ao 

financiamento público para a Educação do Campo (MUNARIM, 2011). Outro avanço 

presente neste Decreto é a ampliação do direito à educação superior às populações do campo, 

que, para o mesmo autor é um avanço substantivo, pois, possibilita suporte legal às 

instituições de diferenciadas ações eventuais do governo. Com este Decreto, as demandas 
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deixam de ser solicitadas pelos movimentos sociais e passam a ser apresentadas pelas 

universidades formadoras por meio de edital (SOUZA, 2013). 

No final do governo Lula, a Educação do Campo foi incluída como modalidade de 

educação a partir da Resolução CNE/CEB n. 7/2010. De acordo com Carvalho, Robaert e 

Freitas (2015) esta Resolução engradeceu a diversidade do currículo das escolas do campo, 

reconhecendo os saberes apropriados e necessários para os sujeitos campesinos.  

Apesar da Educação do Campo ser reconhecida como política pública, o descaso 

para com a escolarização dos povos do campo se configura como um entrave. Todavia, no 

governo de Dilma Rousseff, foi formulada em 2012 uma nova política para a Educação do 

Campo, que segundo Santos (2016) está sendo avaliado pelo Fórum Nacional de Educação do 

Campo (FONEC), por ser um Programa que se encontra na lógica do agronegócio, pois o 

mesmo tem como objetivo formar mão de obra mercadológica. De acordo com Prates (2014), 

este Programa articula um conjunto de medidas que visa à melhoria do ensino do/no campo, 

dentre elas estão: política de formação de professores, produção de material didático, 

educação de jovens e adultos, profissional e tecnológica, dentre outras ações. 

Há que se destacar que em 2015, o MST realizou o II ENERA, e um dos objetivos 

foi potencializar a denúncia dos fechamentos das escolas do campo.  O lema de abertura deste 

evento foi: “Fechar escolas é crime! ”. Destacamos que em 2014, o Censo Escolar do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), registrou um número 

de mais de 4.084 escolas do campo que foram fechadas (INEP, 2014). Sem dúvida esta ação é 

uma consequência direta do agronegócio e da lógica do capital (MST, 2014). Para finalizar 

este contexto, coadunamos das ideias de Jesus (2015) ao afirmar que a luta por uma educação 

do campo continua na pauta dos movimentos sociais, uma vez que a reforma agrária ainda 

não foi materializada e o agronegócio continua avançando no campo brasileiro, interferindo 

na vida social, econômica, cultural, política e educacional dos sujeitos campesinos. 

 

1.3 A Educação do Campo e o Ensino de Ciências no Brasil: produção de 

trabalhos científicos 

Apresentamos neste item a produção de trabalhos relacionada à Educação do Campo, 

destacando o trabalho publicado por Silva et al. (2019). Destacamos que estudos como os de 

Arroyo, (2007), Gatti (2008) e Antunes-Rocha (2010), assinalam a preocupação com a 
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educação voltada ao povo campesino. Esta temática, nos últimos anos ganhou bastante 

destaque e Souza (2008) revelou em sua pesquisa um número expressivo de publicações sobre 

Educação do campo. A mesma autora realizou uma pesquisa em teses e dissertações em 

Programas de Pós-Graduação em Educação, que foram defendidas no Brasil nos períodos de 

1987 a 2007, sendo possível encontrar 170 trabalhos. Entretanto, das produções encontradas 

por essa autora, não há menção a trabalhos em Ensino de Ciências.  

Daiane Netto e Schultz (2017) também realizaram um trabalho de revisão de 

literatura sobre Educação do Campo. Por meio do levantamento realizado no Portal de 

Periódicos da Capes, os autores identificaram 88 trabalhos sobre a temática em um recorte 

temporal de 2001 a 2016. Este é um número expressivo, considerando que esta temática ainda 

é recente em relação à outras áreas.  

No âmbito do nosso Programa de Pós-Graduação, destacamos dois trabalhos 

relevantes para a Educação do Campo desenvolvidos por Novais (2015) e Almeida (2017). A 

dissertação defendida pela primeira autora investigou as contribuições da Abordagem 

Temática Freireana (ATF) em elaboração de atividades pedagógicas para o ensino de Ciências 

em uma escola do campo. Dentre os objetivos da autora, encontrava-se um mapeamento dos 

estudos publicados nos Anais do VIII e IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em 

Ciências (ENPEC), nos períodos de 2011 a 2013. Assim, os resultados revelaram poucas 

produções acadêmicas relacionadas ao ensino de Ciências do campo. 

Já a dissertação de Almeida (2017), buscou analisar as contribuições de vivências de 

atividades que foram propostas por meio da SE para a formação de professores de escolas do 

campo em Coaraci/BA e, apesar de não apresentar um levantamento dos trabalhos referentes 

ao ensino de Ciências e Educação do Campo, o autor apresenta apontamentos sobre algumas 

pesquisas nesta área, dentre elas, destacam-se a pesquisa de Lindemann (2010), Oliveira 

(2012), Sassi (2014) e Novais (2015). 

 Com o objetivo de analisar como o ensino de Ciências tem sido difundido e 

abordado nas revistas de Educação do Campo, Silva et al. (2019) verificaram a relevância das 

pesquisas acadêmicas que foram publicadas em quatro periódicos nos últimos dez anos.  

 A Tabela 1 a seguir apresenta o mapeamento realizado pelos autores durante o 

período de 2007 a 2016, em periódicos específicos de Educação do Campo. 
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Tabela 1 - Produção Científica apresentada nas quatro revistas analisadas. 

(Fonte: SILVA et al., 2019).   

 

Na Tabela 2 apresentada a seguir, pode-se observar que foram publicados 509 artigos 

em um período de 10 anos. Os autores citados afirmam que nem todos os periódicos tiveram 

produções recorrentes neste período. A Revista REBEC, em 2016 teve seu primeiro número 

publicado totalizando 27 artigos. A Revista Estudos Sociedade e Agricultura apresentou 

produção até o período de 2013, com um total de 104 publicações. Das revistas analisadas, 

apenas a NERA com 220 artigos e a Extensão Rural com 158 artigos publicaram 

recorrentemente nos últimos dez anos. Dos 509 trabalhos publicados, apenas dois trabalhos 

discutem o Ensino de Ciências e a Educação do Campo, conforme apresentado na Tabela 2 

pelos respectivos autores.  

 

Tabela 2 - Trabalhos direcionados ao ensino de Ciências publicados em revistas da Educação 

do Campo. 

 (Fonte: SILVA et al., 2019).   

Os dois trabalhos localizados na Revista Brasileira de Educação do Campo (RBEC), 

foram analisados por Silva et al. (2019, no prelo), por meio da ATD (MORAES; GALIAZZI, 

2007). O primeiro artigo denominado “Discutindo articulações entre ensino de Ciências e 

Período/revista 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Extensão Rural    05    11    10    10 11 12 19 24 27 29 158 

Revista Estudos 

Sociedade e Agricultura 

  14 13 12   15  13 19 18   -  - - 104 

RBEC - - - - - - - - - 27 27 

NERA 15 19 14 16 14 17 16 18 42 49 220 

Total 15 19 14 25 60 65 75 42 69 101 509 

Revista Total de 

trabalhos 

Total de trabalhos 

relacionados ao Ensino de 

Ciências 

Porcentagem em relação ao 

número de total de trabalhos 

Extensão 

Rural 

158 - - 

Estudos 

Sociedade e 

Agricultura 

104 - - 

RBEC 27 2 7,4 

NERA 220 - - 

Total 509 2 0,3 
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Educação do Campo através da análise dos cadernos” analisa a consideração do contexto do 

campo, da realidade e da cultura local no processo de ensino e aprendizagem de Ciências da 

Natureza, por meio da análise dos cadernos dos alunos dos anos finais do Ensino 

Fundamental. Já o segundo artigo intitulado “Escola do campo: uma visão dos jovens sobre as 

aulas de Biologia de uma comunidade rural do município de Cunha/SP” busca compreender 

as relações (in) existentes entre as aulas de Biologia de escolas do campo e os assuntos 

cotidianos dos alunos e familiares. 

A partir desse mapeamento, os autores apresentam uma baixa produção de trabalhos 

e concluem que há uma necessidade de desenvolvimento de estudos que busquem 

compreender e potencializar o Ensino de Ciências na Educação do Campo. Além disso, nos 

artigos localizados, foi perceptível o esvaziamento de discussão pautadas em referenciais 

teóricos sobre a Educação do Campo, apresentando em alguns momentos uma tendência 

restrita ao cotidiano, utilizando como sinônimo de uma prática contextualizada. 

 

1.4 As especificidades da pedagogia do MST: o ens ino de Ciências nas escolas 

de Assentamento 

 

Neste tópico, apresentamos as peculiaridades da pedagogia do MST, traçando 

aspectos relacionados ao ensino nas escolas de Assentamento e destacando como deve ser o 

ensino de Ciências. Desta forma, destacamos a princípio que a questão da educação no MST 

surge desde a sua oficialização no 1° Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, em 

1984, e é ratificado em 1985, no I Congresso Nacional realizado em Curitiba. Nestes eventos, 

o MST insere em sua agenda política a luta por escolas e que, portanto, essa instituição 

deveria atender as famílias dos sem-terra.  Neste contexto, para além da luta pela terra, o MST 

possui outras frentes de luta e uma delas é fazer a transformação social a qual acontecerá por 

meio do processo educacional. Nesse sentido, o Movimento6 se preocupa em formar “novos” 

sujeitos, os quais não serão os mesmos camponeses de antes, mas sujeitos sociais que trazem 

para si a luta social, a luta de classe e um projeto de futuro (CALDART, 2001; 2003). 

Dessa forma, pode-se compreender este novo sujeito como um sujeito sociocultural, 

ou seja, ao trazer para si a luta realizada na coletividade e nas ações desenvolvidas dentro do 

Movimento esse sujeito se produz na sua própria cultura. Para Caldart (2001) o sentido 

                                                           
6  A palavra Movimento com inicial em letra maiúscula quando mencionada refere-se ao MST. 
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educativo do MST pode ser entendido como sentido sociocultural e isto significa voltar o 

olhar para o processo de formação de seus sujeitos.  

É preciso entender a atuação do Movimento como parte de um processo histórico, 

amplo e complexo como afirma Caldart (2001). 

[...] nada fortalecerá o Movimento hoje do que saber-se, pensar-se, como parte de 

um processo histórico mais longo, amplo e complexo, e como enraizado em cultura 

que projeta um mundo, ou um tipo de organização da sociedade que ainda não 

existe, mas cuja ideia resiste no imaginário de um povo que não sucumbiu ao 

domínio da ideologia do 'fim da história' e do chamado 'pensamento único (p. 30). 

 

Isto implica diretamente na educação para a formação humana pregada pelo 

Movimento. Nesta perspectiva, as práticas educativas são conduzidas pensando na relação 

entre: educação e vida produtiva; formação humana e cultura; educação e história. Nesse 

contexto, entende-se que não se pode pensar na educação dos Sem Terra excluindo a história 

de luta dos campesinos e o modo como eles produzem e vivem (CALDART, 2001, 2003). 

De acordo com Caldart (2000; 2003), o MST tem seu jeito próprio de formar o 

sujeito social, educando no dia a dia do Assentamento. Ou seja, tem o seu jeito de fazer a 

educação que vai constituindo a identidade do Sem Terra. Porém, isto não significa ter 

inventado sua própria pedagogia, mas, cria um novo jeito de lidar com as pedagogias que já 

foram construídas (que são suas matrizes pedagógicas) ao longo da história. Ao colocá-las em 

movimento, o MST faz a sua educação o qual denomina-se de "Pedagogia do Movimento". 

É importante destacar que essas matrizes pedagógicas são práticas ou vivências 

necessárias ao processo de humanização das pessoas. A primeira delas é a Pedagogia da Luta 

Social, a qual parte do princípio de que é o próprio Movimento quem educa seus sujeitos, nos 

enfrentamentos, nas conquistas de terras, como também nas derrotas. É preciso imbuir os 

sujeitos campesinos de uma tomada de consciência crítica, de ser participante da luta, de 

querer a transformação e de estar em movimento. Em suma, ter a identidade de "Lutador" do 

povo (CALDART, 2000).  

A segunda matriz pedagógica do Movimento é a Pedagogia da Organização 

Coletiva. Dessa forma, Caldart (2000, p. 30) defende que a coletividade é a Raiz da educação 

dentro do MST. Nesse sentido, "[...] o sem-terra é um desenraizado que começa a criar raízes 

no tempo do acampamento, com a vivência da organização e a percepção da necessidade do 

Movimento". Este é o momento em que a pessoa se identifica como sujeito coletivo, que 

produz e se educa nas relações sociais. 
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A Pedagogia da Terra outra matriz da educação do MST, traz a contribuição de que 

a terra precisa ser cultivada com sabedoria, pois é nela que o sujeito campesino mora, 

trabalha, produz etc. Portanto, a escola precisa de práticas que ajudem no manuseio da terra 

de maneira que não degrade e nem destrua o meio ambiente. Além disso, deve envolver os 

sujeitos em atividades que estejam diretamente ligadas à terra (CALDART, 2000).  

A quarta matriz educativa do MST é a Pedagogia do Trabalho e da Produção, a qual 

compreende que o trabalho é o valor fundamental para produzir o necessário a fim de que o 

Sem Terra tenha uma qualidade de vida social. Diante disso, o trabalho é considerado como 

princípio educativo, pois, é através dele que o aluno "[...] produz o conhecimento, cria 

habilidades e forma sua consciência" (CALDART, 2000, p. 32). 

Outra matriz presente na educação do MST é a Pedagogia da Cultura a qual nasce 

do modo de vida dos campesinos. A maneira como eles produzem e cultivam, o jeito de ser e 

de viver é significativo no processo educacional. Nesta perspectiva, o símbolo do Movimento, 

a mística7, o hino, dentre outros, são elementos que devem ser resgatados na escola do MST 

(CALDART, 2000). 

De acordo com Caldart (2000), a sexta matriz é a Pedagogia da Escolha e refere-se à 

liberdade de fazer escolhas e refletir sobre elas, pois só assim o sujeito pode ser educado e 

humanizado. Estas escolhas se relacionam desde as pequenas as grandes coisas da vida, 

permitindo que os sujeitos cultivem os valores, assim: 

Ao ter que assumir responsabilidade pelas próprias decisões as pessoas aprendem a 

dominar impulsos, influências e aprendem também que a coerência entre os valores 

que se defende com palavras e os valores que efetivamente se vive, é um desafio 

sempre em construção (CALDART, 2000, p. 37). 

No que tange a história, essa tem dimensão imprescindível no processo educativo, 

portanto é papel da escola resgatar a memória do Movimento, o processo de luta, de 

enfrentamentos, de conquistas e também de derrotas. Nesta visão, nasce a Pedagogia da 

história, que surge do cultivo da memória, de compreender a história e de sentir-se parte dela. 

Caldart (2000) afirma que a presença da história nas escolas do Movimento vai além do 

ensino da matéria, implica, portanto em um resgate de memória que também é uma 

experiência coletiva. Portanto, é nas relações sociais e interpessoais que o sujeito Sem Terra 

cultiva e produz a história. 

                                                           
7 Recurso utilizado pelo Movimento para fortalecer a identidade de luta dos Sem Terra. De acordo o MST a 

mística é o que dá ânimo a ação, nasce do coração. É a crença em um projeto de sociedade, um ideal de vida. A 

mística acontece nas escolas através do Hino e da bandeira do Movimento, de palavras de ordem, canções, 

gestos, dentre outros (MST, 2005). 
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A última matriz citada por Caldart (2000) é a Pedagogia da Alternância que há mais 

de trinta anos vêm sendo utilizada no Brasil nas Escolas-Família Agrícola (EFA’s). De acordo 

com a autora citada, cabe destacar que as EFA’s são escolas do campo no Brasil que surgiram 

em um contexto de êxodo da população rural e de mão de obra não qualificada, sobretudo dos 

migrantes alemães e italianos que residiam na região do Espírito Santo. Segundo Nascimento 

(2004), em 1969, o Padre Humberto Pietrogrande sentiu a necessidade de adotar a Pedagogia 

da Alternância e funda o Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (MEPES), 

inspirando-se no modelo italiano denominado de Escolas Famílias Agrícola. O mesmo autor 

ressalta que a formação escolar das EFA’s se dá em um regime seriado e regularizado junto as 

Secretarias Estaduais de Educação.  

O MST busca inspiração nessa última Pedagogia, pois, visa a integração da escola 

com a comunidade e a família do aluno. De acordo com Caldart (2000), nas escolas do 

Movimento essa integração irá contribuir na troca de conhecimentos e no vínculo do 

educando com as questões do Assentamento e da terra. Neste sentido, a mesma autora afirma 

que a Pedagogia da Alternância requer que aconteça na escola dois tempos de aprendizado: o 

tempo escola e o tempo comunidade. Conforme a autora, no primeiro tempo, o aluno tem as 

aulas teóricas e práticas, e o aprendizado acontece com a participação dos mesmos na 

realização de tarefas, de planejamentos e de questões de funcionamento inerentes a própria 

escola. Já no tempo comunidade, os alunos realizam pesquisas sobre a realidade do 

Assentamento/acampamento, registram suas práticas e suas experiências e fazem troca de 

conhecimento. Todo esse processo que acontece no tempo comunidade deve ser 

acompanhado e assumido pela comunidade (CALDART, 2000). 

Ao colocar essas matrizes pedagógicas em movimento, o MST tem como objetivo 

constituir uma educação voltada às necessidades e a realidade do campo e, para isso a 

educação não cabe apenas numa escola. Neste sentido,  

A escola do MST é aquela que se faz lugar do Movimento destas pedagogias, 

desenvolvendo atividades pedagógicas que levem em conta o conjunto das 

dimensões da formação humana. [...] nossa tarefa é formar seres humanos que tem 

consciência de seus direitos humanos, de sua dignidade (CALDART, 2000, p.39). 

 

Ao se pensar em uma educação que abarque todas as características já citadas, o 

MST aponta os seus princípios filosóficos e pedagógicos que estão presentes no seu Caderno 

de Educação nº 8 (MST, 1996). Esses princípios devem reger a organização pedagógica e 

administrativa das escolas de Assentamento/acampamento.  
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Os princípios filosóficos estão direcionados com a visão de mundo, são eles:  

 Educar para a transformação social; 

 Educação para o trabalho e a cooperação;  

Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana;  

Educação com/para valores humanistas e socialistas;  

Educação como um processo permanente de formação/ transformação humana; 

(MST, 1996, p 10, grifo nosso). 

 

O primeiro princípio filosófico é o que vai definir o caráter da educação no MST, 

assim, a ação pedagógica é política e visa a transformação da sociedade e a construção de 

uma nova ordem social (MST, 1996). Já o terceiro princípio filosófico, refere-se a educação 

omnilateral, em que trabalha as várias dimensões do homem, dentre elas destacam-se as 

formações: político-ideológica, organizativa, técnico profissional, moral, cultural, estética, 

afetiva e religiosa (MST, 2005). 

Os princípios pedagógicos, referem-se a forma de pensar e fazer a educação, a saber:  

 

Relação entre teoria e prática;  

Combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação;  

A realidade como base da produção do conhecimento;  

Conteúdos formativos socialmente úteis;  

Educação para o trabalho e pelo trabalho;  

Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos;  

Vínculo orgânico entre processos educativos e processos econômicos;  

Vínculo orgânico entre educação e cultura; Gestão democrática; 

Auto organização dos/das estudantes;  

Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos educadores/das 

educadoras;  

Atitudes e habilidades de pesquisa;  

Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais; (MST, 1996, p.24, 

grifo nosso). 

 

Quanto ao primeiro princípio pedagógico, significa que os educandos sejam capazes 

de articular a teoria e prática, ou seja, implica em relacionar o que aprende na escola com as 

questões do dia a dia, as questões do trabalho, da luta. Este é um dos princípios fundamentais 

na educação do MST (MST, 2005).  

No que tange ao princípio pedagógico a realidade como base de produção do 

conhecimento, isto não significa que se trata de qualquer conhecimento. Portanto,  

[...] quando falamos em realidade não estamos nos referindo apenas à realidade que 

nos cerca, a que vivemos ou enxergamos. A realidade é o mundo! É tudo aquilo que 

existe [...] só que não tem sentido conhecermos todo o mundo sem conhecermos o 

nosso Assentamento. (MST, 1996, p. 13 e 14). 
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A partir da realidade surge a necessidade de aprender e, é a partir desse ideal que o 

tema gerador8 se faz necessário nas escolas do Assentamento/acampamento. Ao desejar que a 

escola seja agente de produção de conhecimentos humanamente significativos, o MST parte 

do princípio de que conhecer a realidade não é o conhecimento pelo conhecimento. Para isso, 

o Movimento busca referências em Bertolt Brecht, Paulo Freire e José Martí9, para afirmar a 

importância da ciência, para diminuir a miséria, para a libertação da opressão e para a 

resolução de problemas (MST, 2005). 

Quanto ao quarto princípio pedagógico Conteúdos formativos socialmente úteis é 

importante destacar que o MST não valoriza o conteúdo como ponto central, portanto, “[...] os 

conteúdos são instrumentos para atingir nossos objetivos, tanto os ligados ao ensino quanto à 

capacitação.” (MST, 1996, p. 14). Isto não significa que se trata de qualquer conteúdo, mas 

eles precisam ser selecionados adequadamente. Trata-se de uma seleção criteriosa e 

intencional que tem a ver com os objetivos educacionais e sociais do Movimento (MST, 

1996; 2005). 

Os educadores e educandos precisam apropriar-se de diversos tipos de 

conhecimentos e que a realidade seja a base para essa formação. Neste sentido, o MST espera 

que os educadores construam no coletivo, métodos de ensino que possam garantir o 

aprendizado e a produção dos conhecimentos. Portanto, quando os documentos do MST se 

referem a metodologias de ensino, dão destaque aos temas geradores, objetos geradores e 

conteúdos que estejam vinculados à dimensão humana. No entanto, isto não significa que o 

educador não possa encontrar outras opções didáticas e metodológicas 

[...] que facilitem a construção dos conhecimentos humanamente significativos, 

geralmente mais complexos do que uma lista de conteúdo por matéria, e que 

provoquem as relações necessárias com as demais dimensões da formação humana 

(MST, 2005, p. 58). 

 

Diante disso, educadores do MST precisam elaborar seus planejamentos para além 

de aulas e conteúdos. É preciso refletir durante a elaboração do planejamento sobre o 

ambiente educativo da escola, isso inclui as práticas e as relações sociais que estão presentes 

na pedagogia do Movimento. Ressalta-se que a escola pregada pelo Movimento é o lugar da 

formação humana, assim,  

                                                           
8  “O Tema Gerador apresenta em sua essência situações-limites contidas na realidade existencial dos educandos, 

sendo selecionado por meio do processo denominado de investigação temática (SOUSA et al., 2016). 
9 Autores clássicos que são alguns dos interlocutores do MST. 
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[...] é tarefa da escola assumir o desafio de trabalhar de forma planejada e discutir 

diferentes dimensões do desenvolvimento humano integral, que vêm pela 

participação mais inteira das pessoas no processo educativo, de modo que se 

exponham concepções, que se discutam diferentes posições sobre perfil de 

formação, sobre projeto de ser humano (MST, 2014, p. 107). 

 

Isto significa, de acordo com Caldart (2001) que a escola, o sujeito e o contexto em 

que estão inseridos vinculam-se a um projeto de desenvolvimento do ser humano em todas as 

suas dimensões, portanto, estes aspectos devem ser parte do planejamento do professor. A 

mesma autora evidencia acerca da formação humana reverenciada pelo Movimento, esta vai 

além de conteúdos disciplinares, isto implica em educar o sujeito para a transformação social, 

formar em todas as suas dimensões e isto acontece nas relações sociais “[...] mediadas pelas 

condições materiais do processo de produção de sua existência social [...]” (p. 44). Neste 

contexto, a formação de novos sujeitos é bem ampla e não cabe dentro de um espaço fechado.  

De acordo com Caldart (2001), para a formação do homem multidimensional, uma 

única prática pedagógica não concentra em si potencialidades, para tanto é preciso um 

movimento das práticas e da reflexão sobre elas. Ou seja, práticas imbricadas de princípios e 

valores e é isto que sustentará um projeto educativo de formação do homem completo. Assim, 

para o MST, construir um espaço educativo significa inserir diversas práticas sociais em um 

movimento pedagógico. Essas práticas são constituídas de uma riqueza educativa pois 

cultivam a vida como um todo. São os valores, a luta, o trabalho, as atividades culturais, a 

organização coletiva, a memória, os estudos etc. Estes aspectos se manifestam nos tempos e 

espaços da escola, na gestão, nos métodos de ensino, nas relações, nos conteúdos e nas 

avaliações (CALDART, 2001). 

Percebe-se que o conteúdo está presente dentro da dimensão de formação do homem 

completo, pois, é responsabilidade da escola mediar as práticas com os conhecimentos 

formalizados construídos socialmente. A escola precisa garantir aos educandos a apropriação 

dos conceitos fundamentais das ciências que permitirão o desenvolvimento humano. 

Ademais, 

[...] é fato que se a escola não chegar a trabalhar com conceitos, com teoria, com 

ciência, com produções culturais mais elaboradas, estará impedindo uma forma 

necessária de conhecimento da realidade e para o desenvolvimento intelectual dos 

estudantes. Também é tarefa educativa da escola acessar aos trabalhadores os 

conhecimentos que a sociedade atual considera científicos, garantindo uma 

apropriação crítica e uma iniciação à produção de ciência que possa ajudá-los a se 

formar como sujeitos construtores do futuro (MST, 2014, p.108). 
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Sobre a produção de conhecimentos no MST, é importante destacar que a mesma 

fortalece o processo de humanização do ser humano e, para isso, este processo deve estar 

ligado as pequenas e grandes questões da vida do sujeito Sem Terra. Assim, ele precisa 

conhecer para resolver, compreender a realidade para transformá-la. Para tanto, os conteúdos 

devem dar conta de situar os educandos na realidade do campo, na relação entre campo e 

cidade, país e mundo. Além disso, os conteúdos devem preparar os alunos para tomarem 

decisões acerca do conhecimento científico da realidade mais ampla (MST, 2005). 

Neste contexto, o ensino deve partir da prática com o objetivo de levar o educando 

ao conhecimento científico da realidade. Assim, “[...] é por meio do ensino que os alunos 

entram em contato com o conhecimento já acumulado pela humanidade nos vários campos da 

vida humana” (MST, 2005, p. 43 e 44). Diante disso, os conteúdos devem ser ensinados a 

partir das situações concretas do Assentamento e até mesmo daquelas questões que os alunos 

vão colocando. Estas questões podem ser trabalhadas em transdisciplinaridade10, o que 

favorecerá na produção de conhecimentos.  

É a partir da realidade e das experiências práticas que o currículo nas escolas do 

MST é desenvolvido. Quanto mais experiência prática tiver o aluno, mais fácil ele consegue 

aprender a teoria. Sendo assim, o currículo gira em torno das experiências práticas, da 

organização e divisão de tarefas, da tomada de decisões, da resolução de problemas do 

cotidiano, mas também dos conteúdos ensinados em sala de aula que irão auxiliar na 

compreensão da realidade próxima e da realidade distante (MST, 1992). 

O MST propõe em seu Caderno de Educação nº 01 (MST, 1992) que a realidade do 

Assentamento deve ser transformada em temas geradores, os quais 

[...] são assuntos, questões ou problemas tirados da realidade das crianças e da sua 

comunidade. Eles permitem direcionar toda a aprendizagem para a construção de 

um conhecimento concreto e com sentido real, tanto para as crianças como para a 

comunidade (MST, 1992, p. 8).      

Dessa forma, sua origem se dá a partir da realidade vivenciada pelos sujeitos que 

fazem parte do processo de formação, como afirma Lindemann (2010, p. 126) em que “Os 

temas geradores têm raízes objetivas fundadas na realidade dos sujeitos envolvidos nos 

processos formativos, os quais são sujeitos ativos tanto na sua identificação como na sua 

                                                           
10 “Conceito que aceita a prioridade de uma transcendência, de uma modalidade de relação entre as disciplinas 

que as supere. É o nível superior da interdisciplinaridade, de coordenação, onde desaparecem os limites entre as 

diversas disciplinas e se constitui um sistema total que ultrapassa o plano das relações e interações entre tais 

disciplinas” (SANTOMÉ, 1998, p. 74). 
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problematização transformadora”. Neste sentido, ao partir de temas, o educando estuda a 

realidade diretamente, diferente do que a partir de conteúdo.  

Neste contexto, o currículo extrapola uma educação tradicional, pois se ensina e se 

aprende a partir da prática e isto pode acontecer também fora da sala de aula. Entretanto, 

[...] um currículo que vise o desenvolvimento humano não pode se limitar aos 

conhecimentos vivenciados pelos educandos ou necessários à solução de problemas 

que lhes são mais próximos. É preciso sempre garantir o acesso a novos 

conhecimentos e a novas experiências de vida que permitam alargar horizontes e 

potencializar a condição humana (MST, 2014, p.108). 

 

Cabe ressaltar que o foco não está centrado no conteúdo, porém eles são escolhidos 

de acordo com as necessidades do Assentamento. Isto não significa que não exista uma lista 

mínima de conteúdos, mas que, não precisa seguir uma linearidade como é posto nos 

currículos tradicionais. Significa promover o avanço do conhecimento dos alunos a partir da 

relação entre teoria e prática (MST, 2005). 

A prática é o ponto de partida e o ponto de chegada do conhecimento. Entretanto, 

para o desenvolvimento da aprendizagem a prática sozinha não dá conta. Ela precisa estar 

relacionada com a teoria e devem estar associadas, não podem ser realizadas separadamente. 

O exemplo abaixo traz uma explicitação da associação entre a prática e a teoria em que  

As crianças estão participando do planejamento da produção da lavoura do 

Assentamento e aparece a questão do uso ou não dos agrotóxicos no combate aos 

insetos. Pois é a hora certa do professor tratar na sala de aula de conteúdos que 

ajudem as crianças a entender e até participar da discussão. Conteúdo de Ciências 

que tratem da questão ecológica do uso de venenos e conteúdos de Matemática que 

ensine a calcular os custos econômicos deste uso. E pode entrar o Português, que vai 

auxiliar no registro do escrito e correto de toda a discussão (MST, 2005, p. 45). 

A partir deste processo o educando chegará na construção do conhecimento a partir 

das experiências concretas vivenciadas dentro do Assentamento. Na escola do MST o 

conhecimento se constrói a partir de uma necessidade concreta de aprender alguma “coisa”; 

na busca de informações e explicações sobre a “coisa” (fase de assimilação do 

conhecimento); na ação e domínio sobre a “coisa” (fase de apropriação do conhecimento); e 

na recriação da “coisa” (fase de construção do conhecimento) (MST, 2005).  

O Caderno de Educação nº 01 do Movimento explicita o que os educandos precisam 

conhecer dentro da área de Ciências, a saber: entender que tudo está relacionado a vida e à 

natureza, a produção agrícola e pecuária; perceber o seu lugar no mundo, na natureza e na 

sociedade como um sujeito de transformação e de equilíbrio; desenvolver a curiosidade 

científica e a capacidade de investigar a realidade por meio da observação – experimentação – 
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análise das transformações do que acontece na natureza e na sociedade, nas relações entre as 

coisas do mundo: animal, mineral, vegetal e social (MST, 1992 ). 

Por fim, cabe destacar que a seleção e escolha de conteúdos não deve ser feita de 

maneira imprevista. Necessita-se de estratégias amplas que abarquem a associação entre 

teoria e prática. Quanto mais complexa e heterogênea é a realidade, mais conceitos 

envolverão e mais rico será a construção do pensamento e habilidades intelectuais dos 

estudantes (CALDART, 2005; MST, 2014). Não se trata de uma reprodução de 

conhecimentos e definições de conceitos prontos, característica da escola tradicional, mas da 

construção do conhecimento entre educadores e educandos.  

No próximo Capítulo apresentaremos a SE como uma proposta de reconfiguração 

curricular e suas potencialidades em processos formativos de professores por meio dos 

trabalhos desenvolvidos no âmbito do GPeCFEC. Discutiremos também sobre a pedagogia 

crítica de Henry A. Giroux buscando estabelecer relações com a SE e Pedagogia do MST. 
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CAPÍTULO 2 - DIÁLOGOS ENTRE A PEDAGOGIA CRÍTICA DE HENRY A. 

GIROUX, A SITUAÇÃO DE ESTUDO E A PEDAGOGIA DO MST 

 

Entendendo que a SE proposta pelo GIPEC, apresenta alguns limites na discussão da 

formação de professores e de currículo, temos buscado no âmbito do nosso grupo de pesquisa 

aprofundar discussões da referida proposta considerando os teóricos críticos, como Michael 

W. Apple e Henry A. Giroux. Assim, neste Capítulo buscamos um diálogo entre a pedagogia 

radical de Henry A. Giroux, com a Pedagogia do MST e a SE. 

 

2.1 Algumas considerações da proposta de SE 

A SE é uma proposta de reconfiguração curricular que tem como principal aporte 

teórico a Psicologia Histórico-Cultural fundamentada por Vygotsky (MALDANER et al., 

2007; SANGIOGO et al., 2013; MASSENA, 2015). De acordo com Halmenschlager (2014), 

trata-se de uma proposta de ensino que se apresenta como uma alternativa curricular, 

priorizando os conteúdos de Ciências em uma abordagem que transcende a linearidade e a 

fragmentação. De acordo com a autora, as atividades que são desenvolvidas em um contexto 

de SE se balizam na ideia de significação conceitual, proposto por Vygotsky (2010). 

Cruz e Gehlen (2015) destacam, também que na proposta da SE existe uma 

preocupação com a significação conceitual em que acontece a articulação entre os saberes 

científicos e os saberes dos alunos. Neste aspecto, a SE busca bases em Vygotsky (2010) o 

qual afirma que a obtenção do conceito verdadeiro se dá a partir de um duplo movimento 

entre os conceitos espontâneos e científicos, denominado de ascendente e descendente.  

De acordo Vygotsky (2010), o movimento ascendente acontece de baixo para cima, 

assim, as explicações que fazem parte do cotidiano (conceitos espontâneos) passam a ser 

compreendidos no nível mais abstrato. Já o movimento descendente acontece de cima para 

baixo, portanto, as explicações científicas necessariamente genéricas e abstratas passam a 

adquirir concretude. Diante disso, Vieira (2017) afirma que a significação conceitual presente 

na SE, possibilita ao estudante por meio dos conteúdos de Ciências que são trabalhados no dia 

a dia escolar a aquisição dos significados dos conceitos científicos. A obtenção dos conceitos 

científicos pelos estudantes não é transferido, mas é produzido nas interações pedagógicas 

entre docentes e discentes (PANSERA-DE-ARAÚJO; AUTH;  MALDANER, 2007). 
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Conforme Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012), a significação conceitual na SE 

inicia na primeira etapa, por isso, sua configuração é conceitual. Isto significa levantar um 

problema que faz parte do dia a dia dos estudantes e para sua resolução necessita de novas 

palavras representativas do conceito. 

Conforme Sangiogo et al. (2013, p. 38), “ao se elaborar uma SE, são considerados 

elementos da vivência dos alunos, para além da necessidade de mediação de conceitos 

científicos”. Os autores também destacam que ao abordar as situações que os estudantes 

vivenciam é possível a contextualização de conceitos, nos quais tanto professores quanto 

alunos podem se referir ao mesmo objeto do ponto de vista psicológico. Os conceitos que são 

do cotidiano passam a se relacionar com os científicos. Desta forma, os estudantes podem se 

apropriar dos conhecimentos científicos. Consideramos então, a partir de Maldaner e Zanon 

(2004, p. 53), que a SE se configura como uma: 

[...] proposta 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 significados e defendendo 

seus pontos de vista.  

As atividades desenvolvidas por meio da SE, segundo Halmenschlager (2014), 

consideram os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) (BRASIL, 2000; 2006) no que se 

refere aos aspectos de contextualização e interdisciplinaridade. Entretanto, consideramos que 

os PCN apesar de destacarem os termos já citados, não mencionam explicitamente suas 

definições e em que se baseiam (SILVA et al., 2019). Sobre a contextualização, é possível 

encontrar na literatura diversos autores que apresentam distintas definições, entretanto, neste 

trabalho, destacamos a perspectiva de Coelho (2005) e Coelho e Marques (2007) os quais 

definem o termo a partir de uma concepção transformadora, baseados na abordagem temática 

freireana.  

No que se refere à interdisciplinaridade, apesar de ser um termo polissêmico 

(BERTÍ, 2007), compartilhamos aqui da concepção de Santomé (1998) o qual afirma que a 

interdisciplinaridade não é um conceito acabado, mas uma prática que constantemente deve 

ser buscada. Conforme este autor: 

 [...] a interdisciplinaridade tem sua razão de ser na busca de uma grande teoria, uma 

nova etapa do desenvolvimento das ciências caracterizado por uma reunificação do 

saber em um modelo que possa ser aplicado a todos os âmbitos atuais do 

conhecimento. Para outros, o caminho rumo a maiores parcelas de 

interdisciplinaridade é provocado pela dificuldade, que se torna mais evidente a cada 

dia, de delimitar as questões que são objetos deste ou daquele campo de 

especialização do saber (SANTOMÉ, 1998, p. 45). 
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Para Santomé (1998) investir na interdisciplinaridade entre as disciplinas, implica na 

defesa do sujeito mais aberto, flexível, democrático e crítico. Nesta perspectiva, na SE, 

conforme mencionado por Vieira (2017), a interdisciplinaridade acontece por meio da 

reconfiguração do currículo de Ciências, em que as áreas se integram para conceituar o 

conhecimento cientifico. Desse modo, a perspectiva interdisciplinar é uma das características 

da SE que, conforme Massena e Brito (2015, p. 20), é “elaborada e produzida a partir de 

diálogos interdisciplinares, envolvendo representantes de diferentes áreas das ciências”. 

Diante do exposto, Halmenschlager (2014) ressalta que a escolha e organização dos 

conteúdos que serão estudados se relacionam em torno de uma temática a qual representa uma 

situação real presente no contexto dos estudantes. A mesma autora afirma que as SEs são 

estruturadas para serem desenvolvidas no Ensino Fundamental e Ensino Médio como um 

projeto interdisciplinar. 

Conforme Maldaner e Zanon (2004), a SE orienta o ensino e também a formação 

escolar; articula saberes e conteúdos a partir da ciência e dos saberes dos alunos por meio de 

uma abordagem interdisciplinar, intercomplementar e transdisciplinar; problematiza o dia a 

dia dos estudantes relacionados aos conceitos e conteúdos que serão desenvolvidos; e 

contempla a visão de uma formação humana capaz de promover os potenciais humanos-

sociais em sua totalidade.  

Neste sentido, Frison et al. (2007), ao apresentar algumas reflexões sobre a SE 

“Conhecendo o câncer-um caminho para a vida” desenvolvida em uma escola estadual de 

Educação Básica, destacam que para o desenvolvimento da SE é preciso delimitar o tempo, 

conceitos e qual será o nível de abordagem desses conceitos. Além disso, os autores apontam 

que é preciso romper com a estrutura linear em que estão postos os conteúdos disciplinares, 

pois, a SE não exige um pré-requisito, mas um grau de complexidade dos conceitos 

científicos que necessitam ser construídos por meio dos entendimentos dos estudantes. Desta 

forma, a SE procura “trazer para o cotidiano da sala de aula reflexões sobre questões sociais, 

culturais e econômicas” (FRISON et al., 2007, p.341). 

A SE é desenvolvida pensando no envolvimento do estudante, considerando suas 

visões sobre determinado tema, conforme apontam Frison et al., (2007, p. 343):  

Para propiciar o diálogo entre a vivência dos estudantes e as explicações das 

ciências como um saber estruturado é necessário que os professores estejam atentos 

às diferentes manifestações dos alunos, para problematizar e propiciar a construção 
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de conceitos científicos a partir da valorização daquilo que eles já sabem, o que 

exige uma constante formação profissional (FRISON et al., 2007, p. 343). 

Partindo das vivências dos estudantes e por meio do diálogo podem ser aprofundadas 

diferentes questões que permitirão a compreensão e levantamento das palavras que 

gradativamente apresentam novas significações para os educandos (MALDANER; ZANON, 

2004; FRISON et al., 2007; SANGIOGO et al., 2013). Nesta perspectiva, compartilhamos da 

assertiva de Frison et al. (2007) de que não cabe mais pensar em uma educação que permite a 

exclusão do aluno na participação da elaboração do currículo escolar. 

2.1.1 Considerações sobre a SE e sua origem na Unijuí  

A SE começou a ser pensada e desenvolvida em 2000, no âmbito do Grupo 

Interdepartamental de Pesquisa sobre Educação em Ciências (GIPEC) da Universidade 

Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (UNIJUÍ) como uma proposta de 

reconfiguração curricular que considera as vivências dos alunos, promovendo e valorizando 

as relações sociais (MALDANER; ZANON, 2004; AUTH, 2002; FRISON et al., 2007; 

SANGIOGO et al., 2013; HALMENSCHLAGER, 2014). De acordo com Auth (2002), a SE 

corresponde a um roteiro básico para orientar o desenvolvimento da aprendizagem dos 

estudantes a partir de uma situação concreta e de vivência, de modo que permita uma ação 

também interdisciplinar. Entretanto, para a elaboração e desenvolvimento de uma SE, existe 

sempre um componente curricular que irá orientar as atividades. O caráter interdisciplinar da 

SE não elimina o caráter disciplinar, mas os “conhecimentos disciplinares se 

intercomplementam e, mais que isso, se relacionam com os saberes vivenciais (MALDANER; 

ZANON, 2004, p. 51). 

Para Auth (2002) SE “visa estabelecer intermediações e interações que constituem 

aprendizados de saberes inter-relacionais e intercomplementares, na constituição do saber 

escolar” (p. 139). Para tanto, conforme o autor, o número de conceitos que deve aparecer 

numa SE tem que ser mínimo, porém representativo de um conjunto de disciplinas. 

Conforme Maldaner e Zanon (2004), a proposta da SE emerge com base nos 

pressupostos da concepção histórico-cultural acerca dos processos relacionados ao 

conhecimento e desenvolvimento dos processos psíquicos essencialmente humanos. Segundo 

os autores, a partir da relação entre a escola básica e a universidade, com a participação de 

professores, de estudantes de licenciatura, de professores da universidade, mudanças 

consideráveis têm acontecido tanto na concepção, quanto nas práticas curriculares de 
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formação nas Ciências da Natureza. Nesta perspectiva, a SE se constrói na relação entre a 

escola e a universidade e sua elaboração se dá na tríade: docentes universitários, professores 

de escola e licenciandos de diferentes áreas do conhecimento (Biologia, Física e Química 

dentre outras). Desse modo, pode-se propiciar um diálogo entre a escola e a universidade na 

construção de um currículo aberto (MASSENA; BRITO, 2015). 

Considerando as concepções de Vygotsky acerca do processo de formação dos 

conceitos, Maldaner e Zanon (2004) consideram que a palavra é a parte fundamental para o 

estabelecimento de uma atividade intensa e complexa, como bem afirma Vygotsky (2010), 

Como mostra a investigação, a questão central desse processo é o emprego funcional 

do signo ou da palavra como meio através do qual o adolescente subordina ao seu 

poder as suas próprias operações psicológicas, através do qual ele domina o fluxo 

dos próprios processos psicológicos e lhes orienta a atividade no sentido de resolver 

os problemas que tem pela frente (p. 169). 

Assim, as palavras apresentadas pelo professor são discutidas com o objetivo de 

compreender determinada situação-problema e, de acordo Gehlen, Maldaner e Delizoicov 

(2012), as palavras são sempre conceitos sob o ponto de vista da Abordagem Histórico 

Cultural, e, no decorrer do processo de desenvolvimento da SE, passam a ser apropriadas pelo 

estudante como um todo.  

2.1.2 Etapas da SE 

Auth (2002) propõe para o desenvolvimento da SE em sala de aula três etapas, a 

saber: a) Problematização; b) Primeira elaboração; e c) Função da elaboração e compreensão 

conceitual. A Problematização é a primeira etapa em que serão buscadas e explicitadas as 

primeiras ideias dos estudantes sobre determinada problemática. Nesse momento, os 

conceitos espontâneos dos alunos são problematizados a partir da introdução dos conceitos 

científicos (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012).  

Conforme Gelhen, Maldaner e Delizoicov (2012), é nesta etapa que o professor 

levanta discussões por meio de palavras conceituais que podem revelar outras possibilidades 

para a compreensão da problemática. Os mesmos autores afirmam que “essas palavras, 

sempre conceitos sob o ponto de vista vygotskyano, começam a produzir algum sentido novo 

e podem vir a se tornar conceitos no decorrer do estudo” (GEHLEN; MALDANER; 

DELIZOICOV, 2012, p. 6). 

De acordo com os autores mencionados, é neste momento que é problematizado o 

conceito espontâneo do estudante por meio da introdução do conceito científico. Por exemplo, 
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para problematizar uma situação real vivenciada pelos educandos (o lixão), o professor 

introduz a palavra resíduo sólido que no decorrer das outras etapas se tornará um conceito 

científico para o estudante. 

No que se refere à Primeira elaboração, Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) 

afirmam que este é o momento em que serão desenvolvidas atividades que envolvam textos 

de aprofundamento sobre as circunstâncias que foram apresentadas na primeira etapa. 

Conforme os autores, este é o primeiro contato dos estudantes com o conceito científico para 

além da palavra e, isto acontece através da orientação do professor em diferentes atividades. 

Assim, segundo os autores, a partir dessas atividades, o aluno entra em contato com as 

situações que contém os elementos científicos e que foram introduzidos através da palavra na 

primeira etapa, ou seja, o aluno passa a situar determinado conceito científico no contexto de 

sua vivência. São os primeiros passos para a construção dos primeiros sentidos do conceito.  

Quanto à Função da elaboração e compreensão conceitual, Gehlen, Maldaner e 

Delizoicov (2012) consideram que é o momento mais formal dos conceitos. Para os autores já 

mencionados, neste momento, as explicações científicas são apresentadas e exploradas com 

os alunos, os quais passam a identificar palavras representativas do conceito e conciliar com 

as primeiras palavras da primeira e segunda etapas. Portanto, conforme os autores, são 

trabalhados textos científicos, a fim de que os alunos identifiquem palavras que sejam 

representativas dos conceitos que ele teve contato nos momentos anteriores. Os mesmos 

autores destacam que este é o momento em que novas significações aparecem, o aluno passa a 

dominar novas linguagens e se apropria do conceito verdadeiro. Ainda nesta etapa, de acordo 

Gehlen, Delizoicov e Maldaner (2012), são retomadas as questões iniciais apresentadas na 

primeira etapa, com o objetivo de obter a compreensão conceitual das mesmas e são 

apresentadas também outras situações para além das apresentadas.  

Desta forma, para que estas etapas sejam desenvolvidas em sala de aula é preciso que 

aconteça um planejamento de elaboração e, conforme Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner 

(2007), apresentam orientações básicas para a construção coletiva de uma SE, envolvendo três 

categorias de sujeitos e quatro etapas.  De acordo com os autores, os professores em exercício 

na educação básica precisam fazer parte dessa construção, juntamente com os professores 

universitários e os licenciandos. As quatro etapas envolvem: a) o planejamento coletivo no 

âmbito do grupo de pesquisa; b) o desenvolvimento da SE com licenciandos da área de 

ciências; c) o desenvolvimento da SE com os professores da educação básica das áreas de 

Biologia, Física e Química; e a última etapa, d) a reelaboração do material com as três 
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categorias de sujeitos já apresentados acima. Dessa forma, de acordo com Vieira (2017), os 

estudantes e os professores que estão envolvidos são agentes responsáveis na construção do 

currículo, o que permite o questionamento de fatores relacionados ao papel do professor, do 

conhecimento e do ambiente escolar. 

2.1.3 O desenvolvimento da SE no GPeCFEC: SEs desenvolvidas a partir de 

escolhas de temas do contexto social. 

Vieira (2017) apresenta algumas características do Grupo de Pesquisa em Currículo e 

Formação de Professores em Ensino de Ciências (GPeCFEC) da Universidade Estadual de 

Santa Cruz (UESC), localizada em Ilhéus/BA, afirmando que este grupo é coordenado pela 

profa. Elisa Prestes Massena e é integrado por discentes de mestrado e doutorado, 

licenciandos de Química, bolsistas de Iniciação Científica (IC), estudantes de ensino médio, 

professores formadores e professores da Educação Básica. A mesma autora afirma que no 

âmbito do GPeCFEC têm-se produzido trabalhos relacionados à SE, a exemplos de artigos, 

dissertações, trabalhos de conclusão de curso, como também um livro organizado pela 

coordenadora do grupo. 

De acordo com a autora, o GPeCFEC tem características específicas ao desenvolver 

SEs diferentemente da proposta inicial do GIPEC-UNIJUÍ, pois parte de um tema do contexto 

social como afirma Vieira (2017, p. 88): 

[...] no contexto do GPeCFEC, se os conceitos trabalhados na SE são 

contextualizados a partir de uma situação concreta do cotidiano a fim de produzir 

significado, então a SE não pode ser relacionada a um tema qualquer e sim a um 

tema que apresente uma relevância social para os estudantes e para a comunidade 

escolar (VIEIRA, 2017, p. 88). 

Nesta perspectiva, desde 2012/2013, os integrantes do GPeCFEC, já tem 

desenvolvido algumas SEs que valorizam o contexto social. Diante disso, apresentamos no 

Quadro 1, a seguir, os trabalhos desenvolvidos no contexto do grupo. 

 

Quadro 1-Trabalhos desenvolvidos no interior do GPeCFEC11  

Título Autores 
Ano de 

desenvolvimento 

da SE 

Contexto 

A Situação de Estudo no processo 

formativo de futuros professores 

SANTOS, A. F.; 

MASSENA, E. P.; 
2012/2013 Estágio/ 

Capítulo 

                                                           
11 Manuscrito submetido. 
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de Química da UESC: alguns 

apontamentos 

VIEIRA, L. B. G.; 

PIMENTA, S.S. 

de livro 

A formação continuada de 

professores de escolas do campo: 

vivenciando atividades adaptadas 

de Situação de Estudo no ensino 

de Ciências 

VIEIRA, L. B. G.; 

ALMEIDA, C. L. 

S.; PIRES, E. S. 

M.; PIMENTA, 

S.S.; OLIVEIRA, 

A. J.; SILVA, V. 

H. C.; MASSENA, 

E. P; GUZZI 

FILHO, N. J. 

2016 

Trabalho 

publicado 

em evento 

Conhecendo a química dos 

cabelos cacheados: uma situação 

de estudo no curso técnico 

PIMENTA, S. S. 2016 TCC 

Automedicação como tema de 

situação de estudo para o ensino 

de química 

BOMFIM, R. C. 2016 TCC 

O uso da literatura de Jorge 

Amado no ensino de Ciências: 

uma possibilidade a partir da 

Situação de Estudo 

GUIMARÃES, T. 

S. 
2017 TCC 

Educação de Jovens e Adultos: 

atividades de formação 

continuada baseados nos 

pressupostos da Situação de 

Estudo 

SAMPAIO, T. S. 2017 TCC 

Rio Almada: uma Situação de 

Estudo como proposta para o 

ensino de Química 

FREIRE, U. K. S. 

S. 
2017 TCC 

 

Os trabalhos desenvolvidos buscaram valorizar temas do contexto escolar, 

entretanto, destacaremos aqui os trabalhos direcionados a formação continuada de professores 

que foram elaborados e desenvolvidos no âmbito do GPeCFEC. Dentre eles estão os trabalhos 

de Vieira et al. (2016) “A formação continuada de professores de escolas do campo: 

vivenciando atividades adaptadas de Situação de Estudo no ensino de Ciências” e Sampaio 

(2017) “Educação de Jovens e Adultos: atividades de formação continuada baseados nos 
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pressupostos da Situação de Estudo”. Escolhemos estes trabalhos, pois, além de partir de um 

tema do contexto social, foram desenvolvidos com professores e uma das contribuições de 

nossa pesquisa foi o desenvolvimento de um processo formativo com professores em 

exercício e que teve como base a SE. 

A SE elaborada e desenvolvida por Vieira et al. (2016), teve como contexto a 

Educação do Campo. Os autores estruturaram e desenvolveram um processo formativo 

baseado na SE levando em consideração o ensino de ciências no campo. A partir de um 

levantamento sobre o contexto local e o público que seria atendido, os autores e integrantes do 

GPeCFEC, identificaram uma problemática em torno do gerenciamento do lixo em 

Coaraci/BA. A partir deste problema, elegeram-se algumas atividades da SE “Geração e 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Provenientes das Atividades Humanas”, elaborada e 

desenvolvida pelo Gipec/Unijuí em 2003 que foram adaptadas ao contexto de Coaraci. 

Já a SE desenvolvida por Sampaio (2017), consistiu no desenvolvimento de um 

curso de formação continuada para professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de 

uma escola pública de Ilhéus, denominada Colégio Estadual Paulo Américo de Oliveira 

(CEPAO) em Ilhéus/BA. Conforme a autora, o curso foi estruturado considerando as três 

etapas da SE: problematização, primeira elaboração e função da elaboração e compreensão 

conceitual (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012), sendo possível aos professores 

participantes do curso elaborar uma SE para desenvolverem com seus alunos. Para estas 

atividades, a autora afirma que a escolha do tema foi discutida com os professores da escola, 

que consideraram o contexto social e definiram o tema Ecologia.  

A seguir apresentamos os principais aspectos da Pedagogia Crítica de Henry A. 

Giroux, o qual se destaca como um dos críticos à pedagogia tradicional. 

 

2.2 A pedagogia crítica de Henry A. Giroux 

Iniciamos este tópico dando ênfase para o intelectual transformador Henry A. 

Giroux, pensador e educador, como bem apresenta Paulo Freire no livro “Os professores 

como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da aprendizagem” (GIROUX, 1997). Outros 

autores também exaltam a intelectualidade deste escritor e educador, a exemplo de Yates 

(2016), 

Henry Giroux é um fenômeno. Escreveu mais de sessenta livros, foi autor de 

centenas de ensaios, ganhou inúmeros prêmios e foi um excelente professor por 

quase quarenta anos. Sua influência no campo da pedagogia crítica é incomparável, 
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e ele fez contribuições significativas para muitas outras áreas, incluindo estudos 

culturais e de mídia (YATES, 2016, p. 44, tradução nossa). 

De fato, Henry A. Giroux se destacou como um dos autores principais da pedagogia 

crítica, no final dos anos 80. Seus inúmeros trabalhos discutem aspectos que vão de encontro 

à pedagogia tradicional e, influenciado por Paulo Freire, Antônio Gramsci e os marxistas da 

Escola de Frankfurt propõe uma educação transformadora (MOREIRA; SILVA, 2002). 

Moreira e Silva (2002) destacam que Henry A. Giroux fez parte do movimento que 

pretendia reconceituar o campo do currículo, pois, juntamente com diversos especialistas em 

currículo, rejeitava a tendência curricular dominante por ser apolítica, acrítica, instrumental e 

ateórica. Conforme os autores, estes representantes do currículo, conhecidos como 

reconceitualistas se reuniram em uma conferência na Universidade de Rochester em 1973 e 

deram início a uma série de discussões acerca da tendência curricular dominante. Estes 

especialistas, enfatizavam que para compreender a natureza necessita-se da mediação da 

cultura e que o currículo deveria contribuir para a libertação do sujeito (MOREIRA; SILVA, 

2002). 

Conforme os autores citados, a partir desta conferência desenvolveram-se duas 

grandes correntes no campo do currículo: uma associada à tradição humanista e hermenêutica, 

em que o principal representante é William Pinar; e outra corrente fundamentada na corrente 

neomarxista e na teoria crítica, em que seus principais representantes mais conhecidos no 

Brasil são Henry A. Giroux e Michael W. Apple. Estes últimos, de acordo com Moreira e 

Silva (2002), deram início nos Estados Unidos a uma série de discussões relacionadas ao 

currículo e cultura, currículo e poder, currículo e ideologia, com a intenção de compreender 

para quem o currículo serve e como fazê-lo para trabalhar em favor dos oprimidos. 

Diante disso, Henry A. Giroux passou a desenvolver uma série de estudos, propondo 

uma pedagogia radical como forma de política cultural, a partir da sua crítica ao modelo 

educacional tradicional, recuperando a natureza da atividade pedagógica como uma atividade 

política, crítica e transformadora (GIROUX, 1987). Conforme Giroux (1997), a pedagogia 

radical nasce como parte da Nova Sociologia da Educação (NSE12), com a determinação de 

desvelar a dominação e a opressão que são produzidas nos mais variados mecanismos de 

                                                           
12 A NSE constituiu-se na primeira corrente sociológica de fato voltada para o estudo do currículo. O grande 

marco de sua emergência tem sido considerado o livro editado por Young, Knowledge and Control: New 

Directions for the Sociology of education (1971), no qual foram reunidos artigos de diversos autores, dentre os 

quais se destacam os de Basil Berntein, Nell Keddie, Pierre Bourdieu e Geoffrey Esland e o que se tornou 

clássico na Sociologia do Currículo, escrito pelo próprio Young, Na Approach to the Study of Curricula as 

Socially, organized Knoledge” (MOREIRA; SILVA, 2002, p. 19-20). 
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escolarização. O mesmo autor afirma que os educadores tradicionais na maioria das vezes não 

questionam a natureza política do ensino público, reproduzindo e legitimando as ideologias 

capitalistas. De acordo com o autor mencionado, para os professores tradicionais, a escola é 

apenas um local de instrução, ou seja, um espaço para transmitir o conhecimento.  

Paradoxalmente a esta visão, na pedagogia radical, a escola é considerada como uma 

esfera pública e não como uma instituição que serve a interesses de uma única classe 

(GIROUX, 1987). O conceito de esfera pública, de acordo Giroux (1987, p. 8), é 

compreendido como a “que mantém uma associação indissolúvel com as questões de poder e 

de democracia”. Ou seja, uma escola capaz de oferecer um número expressivo de espaços 

pedagógicos para que o movimento social democrático seja incorporado pelos grupos 

subordinados e os grupos de resistência a fim de gerar formas de emancipação do 

conhecimento, como também das relações sociais. Fortalecendo a ideia de escolas como 

esferas públicas, o teórico crítico aqui referenciado destaca que: 

Isto significa considerar as escolas como locais democráticos dedicados a formas de 

fortalecer o se/f e o social. Nestes termos, as escolas são lugares públicos onde os 

estudantes aprendem o conhecimento e as habilidades necessárias para viver em 

uma democracia autêntica (GIROUX, 1997, p. 28). 

 

Conforme o autor, a escola como esfera pública possibilita que os grupos 

subordinados desenvolvam seus próprios intelectuais. Deste modo, enfatizamos a partir de 

Giroux (1987) que o termo intelectual é adotado por ele para denominar os professores, pois 

assim, torna-se possível repensar e reestruturar o trabalho docente. Para o autor, o professor 

como intelectual, valoriza a atividade docente como um trabalho intelectual, esclarece quais 

são as condições materiais importantes para desenvolver o trabalho intelectual e ajuda no 

desvelamento das formas de ideologias dominantes que permeiam e legitimam o trabalho 

docente. Ainda, conforme Giroux (1997, p. 29):  

[...] a fim de atuarem como intelectuais, os professores devem criar a ideologia e 

condições estruturais necessárias para escreverem, pesquisarem e trabalharem uns 

com os outros na produção de currículos e repartição do poder”.  

Em síntese, significa considerar os professores como atores reflexivos, críticos e 

questionadores das condições ideológicas e econômicas.  

Giroux (1987; 1997) se apropria do termo intelectual baseado em Antônio Gramsci, 

o qual considera que homens e mulheres são intelectuais, mas nem todos agem como tais. 

Conforme o autor citado, Gramsci criou categorias para analisar o papel dos intelectuais e os 
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nomeia como: intelectuais orgânico-conservadores e intelectuais orgânico-radicais. Sobre a 

primeira categoria citada acima, Giroux (1987, p. 29) destaca que: 

Para Gramsci, os intelectuais orgânico-conservadores fornecem à classe dominante 

formas de liderança intelectual e moral. Como agentes do status quo, tais 

intelectuais identificam-se com as relações dominantes de poder e valores. Este 

grupo representa um estrato que dá às classes dominantes homogeneidade e a 

consciência de suas funções econômicas, políticas e sociais. Nos países industriais 

avançados, esses intelectuais orgânicos podem ser encontrados em todos os estratos 

da sociedade, estando aí incluídos especialistas em organizações industriais, 

professores universitários, jornalistas e vários níveis de executivos em posições 

médias de gerência. 

Em relação aos intelectuais orgânico-radicais, Giroux (1987, p. 29) ressalta que: 

Para Gramsci, os intelectuais radicais também tentam criar liderança intelectual e 

moral em uma classe específica; neste caso, a classe trabalhadora. Mais 

objetivamente, os intelectuais orgânicos radicais fornecem as habilidades 

pedagógicas e políticas que são necessárias para criar consciência política na classe 

trabalhadora, a fim de ajudar seus membros a desenvolverem habilidades de 

liderança e a engajarem-se na luta coletiva. 

Semelhantemente a Gramsci, Giroux (1987; 1997) adota o termo intelectual e 

desenvolve as categorias para também analisar a função social dos educadores. Para o autor, 

estas categorias são típico-ideais para indicar os interesses e tendências presentes em cada 

uma delas. As categorias que foram desenvolvidas por Giroux (1987) são explicitadas a 

seguir. 

1. Intelectuais transformadores: Fundamentado em Gramsci (1971) e Freire (1984), 

Giroux (1987) afirma que nesta categoria, os professores podem emergir como intelectuais de 

qualquer grupo, podendo atuar em diversos grupos para desenvolver as culturas 

emancipatórias tanto dentro como fora das esferas públicas. O mesmo autor enfatiza que o 

papel central dos intelectuais transformadores é “tornar o pedagógico mais político e o 

político mais pedagógico” (p. 32). Ou seja, no primeiro caso, o professor como intelectual 

transformador tem a tarefa de introduzir a educação no campo da política. Isto significa, 

conforme o autor supracitado que o processo de escolarização representa uma luta por relação 

de poder e uma disputa por significado, ou seja, a escola é o espaço em que poder e política se 

encontram a partir de uma relação dialética entre os grupos e indivíduos. 

Em relação ao tornar o político mais pedagógico, Giroux (1987) afirma que os 

professores como intelectuais transformadores precisam utilizar formas de pedagogia que 

sejam possíveis considerar os educandos como sujeitos críticos, que sejam capazes de 

problematizar o conhecimento a partir do diálogo crítico emancipatório. Segundo o autor 
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mencionado, significa dar aos estudantes voz ativa, considerando suas experiências de 

aprendizagem, considerá-los também como atores coletivos e particulares. Em síntese, 

significa “criar condições materiais e ideológicas na escola e na sociedade mais ampla que 

deem aos alunos a oportunidade de se tornarem agentes de coragem cívica” (p. 33). 

2. Intelectuais críticos: O termo crítico não significa que estes intelectuais possuem 

uma função social política. Conforme Giroux (1987), os educadores como intelectuais críticos 

tem um pensamento diferente das instituições e às formas de pensamento vigentes, porém, 

não se consideram vinculados a nenhuma formação social específica, o que significa que 

estão isentos de uma função social explicitamente política por natureza. Do mesmo modo, de 

acordo com o autor citado, na maioria das vezes, os intelectuais críticos possuem uma postura 

a-política, ou seja, “como indivíduos, são críticos das desigualdades e injustiças, mas 

frequentemente se recusam ou são incapazes de avançar de sua postura isolada para o terreno 

da solidariedade coletiva e da luta” (p. 34). 

3. Intelectuais adaptados: Conforme Giroux (1987), os intelectuais adaptados de 

maneira inconsciente adotam uma postura ideológica e um conjunto de ações materiais que 

dão sustento para a sociedade dominante. Para o autor, os educadores que se enquadram nesta 

categoria produzem e mediam de maneira acrítica as ideias e as práticas sociais que 

reproduzem o status quo. 

4. Intelectuais hegemônicos: Ao contrário dos intelectuais adaptados, os intelectuais 

hegemônicos agem conscientemente em favor da ideologia dominante. Segundo Giroux 

(1987), estes intelectuais se rendem ao modelo de cooptação acadêmica como também 

política e se colocam à disposição das classes dominantes, fortalecendo suas ideias éticas, 

políticas e econômicas. 

Apesar de desenvolver as categorias citadas acima, Giroux (1987; 1997) defende os 

professores como intelectuais transformadores, pois é a única maneira de repensar e 

reestruturar a natureza da atividade docente. Ao defender esta categoria, o autor afirma que, 

nesta perspectiva existe a possibilidade de unir a linguagem do discurso à linguagem da 

possibilidade, significa que educadores enquadrados nesta categoria são capazes de promover 

mudanças e podem se manifestar contra as mais diversas formas de injustiças políticas, 

sociais e econômicas que se fazem presentes dentro e fora da escola. 
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Os intelectuais transformadores ganham vida nas instituições de diversos níveis de 

ensino que produz e mantêm a ideologia dominante, oferecendo aos estudantes discursos 

alternativos e práticas sociais críticas (GIROUX, 1987; 1997). Para isto, é preciso que o 

educador como intelectual transformador, compreenda qual a teoria educacional crítica em 

que ele está fundamentado e, além disso, que compreenda as relações de poder presentes nos 

currículos formais e ocultos, reconhecendo que o conhecimento escolar não poderá ser 

transmitido, mas construído a partir de um processo de seleção e exclusão (GIROUX, 1987). 

Para além dos aspectos já citados acerca do papel do intelectual transformador, 

Giroux (1987; 1997) defende que são tarefas centrais também: 1) O desvelamento do papel 

que a linguagem e o poder desempenham na escola como forma de manter o status quo; 2) 

Investigar a relação entre as culturas populares e as formas dominantes de escolarização e 3) 

O envolvimento em um diálogo crítico entre professores da mesma escola e acadêmicos, para 

o desenvolvimento de projetos que questionem de maneira crítica o currículo escolar que 

legitimam as relações sociais dominantes. 

Em relação à última tarefa citada acima, essas alianças se dão a partir da relação 

entre teoria-prática que para Giroux (1987), significa a abolição da divisão social do trabalho 

entre os que elaboram a teoria e os que a executam. Isso significa compreender que nos 

espaços escolares surgem as diversas formas de produção teórica e, portanto, não podem ser 

vistos apenas como locais em que serão desenvolvidas estas teorias (GIROUX, 1987). Assim, 

defendemos que existem relações entre a proposta da SE desenvolvida no âmbito do 

GPeCFEC e a Pedagogia do MST com o teórico discutido neste item, e é o que 

apresentaremos no tópico a seguir. 

2.3 Interlocuções entre Henry A. Giroux, a SE e a Pedagogia do MST  

Diante da necessidade de superar o ensino tradicional, diversas propostas têm sido 

elaboradas e desenvolvidas no ensino de Ciências com o objetivo de reestruturar o currículo 

escolar. Dentre estas propostas, destaca-se a SE, que conforme Maldaner e Zanon (2004), 

Maldaner et al. (2007) e Vieira et al. (2018) rompe com o ensino pautado apenas na 

transmissão de conceitos o qual não valoriza as experiências vivenciadas pelos estudantes. Do 

mesmo modo, a Pedagogia do MST busca romper com o repasse mecânico de conceitos, pois 

não leva a uma aprendizagem real em que os estudantes “consigam se apropriar e recriar cada 

conteúdo para poder usá-lo em sua vida”. (MST, 2005, p. 44). Concomitantemente, Giroux 

(1987, p. 42) tece críticas ao ensino tradicional e afirma que o conhecimento não é objetivo e 
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nem transmitido, mas “construído por um processo seletivo de ênfases e exclusões”.  Diante 

disso, a partir da proposta da SE que vem sendo desenvolvida no âmbito do GPeCFEC, a 

pedagogia do MST e dos aspectos defendidos por Henry A. Giroux, o currículo escolar pode 

ser selecionado e organizado considerando as experiências vivenciadas pelos estudantes. 

 Em relação à educação do MST, o currículo das escolas deve partir da realidade 

mais próxima e valorizar as experiências dos estudantes, pois assim, poderão avançar no 

conhecimento da realidade de perto e de longe (MST, 2005). Nesta perspectiva, o currículo 

nas escolas do MST deve estar centrado na prática, isto implica um trabalho pedagógico 

dentro e fora da escola, a exemplo da horta, da cozinha, do riacho, da biblioteca etc. Cabe 

destacarmos que o foco não está nos conteúdos, mas eles são escolhidos em função das 

práticas ou temas relacionados às necessidades coletivas do assentamento (MST, 2005).  

Referente a SE, na sua elaboração e desenvolvimento são contempladas 

características, dentre elas destacamos: os aspectos que valorizam as situações de rica e de 

alta vivência (MALDANER; ZANON, 2004; FRISON et al., 2007;  PANSERA-DE-

ARAÚJO; AUTH; MALDANER, 2007), no caso do GPeCFEC, priorizamos temas do 

contexto social; e a formação inicial e continuada de docentes, que temos desenvolvido 

também no âmbito do nosso grupo de pesquisa (VIEIRA et al., 2016; VIEIRA, 2017; 

SAMPAIO, 2017; ALMEIDA, 2017). 

A primeira caraterística apresentada acima da SE, diz respeito à valorização das 

vivências reais dos alunos dentro e fora da escola. Conforme Maldaner e Zanon (2004, p. 52), 

quando o estudante aprende de forma articulada ao seu contexto social, ele pode desenvolver 

uma “consciência crítica sobre suas responsabilidades e suas práticas socioculturais”. Esta 

habilidade não pode ser desenvolvida em um contexto de ensino que não valoriza as 

experiências dos alunos. Nesta perspectiva, Giroux (1997) explicita que as escolas precisam 

relacionar o currículo às experiências pessoais que influenciam a vida dos educandos. Desse 

modo, o autor critica o modelo educacional dominante, pois, reduz as experiências dos alunos 

a um desempenho imediato, que pode ser medido, administrado, registrado e controlado. Para 

Giroux e Simon (2011), as experiências dos estudantes são os conhecimentos presentes nas 

comunidades, nas formas de expressão popular em que os alunos imputam significados. 

A valorização das vivências dentro de SEs permite uma formação e uma cultura bem 

mais ampla, que possibilita aos estudantes a capacidade de interpretar fatos e conceitos em 

contextos vivenciados por eles, além de interferir na forma como os mesmos interagem e 
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transformam o meio social em que vivem (MALDANER; ZANON, 2004). Considerando o 

contexto de elaboração e desenvolvimento das SEs no GPeCFEC, as experiências dos 

educandos e o contexto social são tomados como ponto de partida. Nesta perspectiva, Giroux 

(1997) destaca que: 

Na verdade, uma política cultural precisa que seja desenvolvido um discurso que 

esteja atento às histórias, sonhos e experiências que tais estudantes trazem para as 

escolas. É somente partindo destas formas subjetivas que os educadores críticos 

poderão desenvolver uma pedagogia que confirme e envolva as formas 

contraditórias de capital cultural que constituem a maneira como os estudantes 

produzem significados que legitimam formas particulares de vida (p. 141, grifo 

nosso). 

.  

Conforme o autor mencionado, a valorização das experiências dos estudantes faz 

parte de um discurso que questiona a forma como o poder, a dependência e a desigualdade 

social sustentam as ideologias que anulam a capacidade crítica dos estudantes em torno de 

questões de classe, raça e gênero. Neste contexto, os intelectuais transformadores devem dar 

voz ativa aos alunos em suas experiências de aprendizagem. 

Do mesmo modo, o ensino nas escolas do MST não parte do conteúdo, mas das 

experiências vivenciadas pelos estudantes. Diante disso, o conhecimento é construído, ou 

seja, os educandos precisam se apropriar e recriar cada conteúdo para poderem usá-los no dia 

a dia. Sendo assim, o conhecimento deve partir de uma necessidade concreta de aprender, e 

isto se dá também por meio de um processo de seleção de temas, especificamente os temas 

geradores (MST, 2005). 

A SE não adota os temas geradores13, mas permite resgatar uma situação real 

vivenciada pelos estudantes tanto dentro como fora da escola (VIEIRA et al., 2018). Ao 

trabalhar em sala de aula situações que já são conhecidas pelos alunos, os mesmos podem 

interagir com o professor e com o objeto de estudo, permitindo que este aluno construa o 

conhecimento (SANGIOGO et al., 2013).  

Nas escolas do MST essa situação real são os problemas vivenciados pelos 

educandos, o que permite maior interação nas aulas e apropriação dos conceitos científicos. 

Isto significa romper com o silenciamento das vozes, como apontam Giroux e Simon (2011) 

ao afirmarem que uma pedagogia em favor dos interesses da classe dominante nega as 

                                                           
13 A SE não adota os temas geradores, pois, de acordo com Freire (1987) para a obtenção de um tema gerador 

necessita-se da realização da investigação temática que é realizada em cinco etapas: 1) levantamento preliminar 

da realidade; 2) análise das situações e escolha das codificações; 3) círculo de investigação temática; 4) redução 

temática e 5) desenvolvimento do tema gerador em sala de aula (MIRANDA; PAZINATO; BRAIBANTE, 

2017). NA SE realizada no âmbito do GPeCFEC apenas realizamos um levantamento por meio de conversa 

informal com os diretores e coordenadores da escola e a busca por notícias em blogs e sites da região da 

comunidade. 
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experiências nas quais os estudantes dão sentido ao mundo. Do mesmo modo, Giroux (2003) 

enfatiza que: 

 
Além de analisar os problemas e questões que tem a ver com os contextos imediatos 

da vida dos alunos, uma pedagogia radical deve apropriar-se criticamente de formas 

de conhecimento que existem a margem da experiência direta dessa vida, a fim de 

ampliar a faculdade de compreensão e possibilidade dos alunos (p. 164, tradução 

nossa). 
 

Diante disso, Giroux (2003) explicita sobre a valorização do contexto social dos 

estudantes, fornece bases para repensar o modo pelos quais os sujeitos dão sentido às suas 

experiências. Isto implica em entender questões como: o porquê as coisas são e como são; 

como vieram a se tornar; tornar o familiar estranho e o estranho familiar (GIROUX; SIMON, 

2011). Se os docentes considerarem as experiências dos estudantes será mais fácil 

compreender a leitura, as produções e as respostas apresentadas por eles na sala de aula 

(GIROUX; MCLAREN, 2011).  

Nesta perspectiva, há que se destacar uma formação docente ligada a transformação 

crítica dos sujeitos e da escola. Deste modo, conforme Giroux e McLaren (1998) os 

programas de educação de professores devem centrar os seus objetivos na formação de 

intelectuais transformadores. É o tipo de formação que irá anunciar se o docente desenvolverá 

sua prática crítica ou acrítica. 

Nesta visão, a Pedagogia do MST defende uma formação política comprometida com 

a transformação social (MST, 2005; DINIZ-PEREIRA, 2008;) e na visão de Giroux (1997), 

formar o intelectual transformador. Isto implica, conforme menciona Diniz-Pereira (2008), 

relacionar os objetivos mais amplos do MST, como por exemplo, a luta pela terra e a 

promoção da justiça social com os objetivos da educação. O mesmo autor afirma que os 

programas de formação de professores do MST buscam construir uma identidade docente 

crítica, comprometida com a justiça social. 

Sendo assim, a formação de professores no MST tem três dimensões: a preparação 

profissional e técnica, que está ligada à promoção dos conhecimentos científicos e práticos, 

comportamentos, habilidades e atitudes éticas na educação; a preparação política, que diz 

respeito ao desenvolvimento de uma consciência crítica e uma prática ligada à transformação 

social; e a preparação cultural, que se refere à necessidade dos professores se organizarem 

para construir uma cultura de solidariedade e de colaboração (DINIZ-PEREIRA, 2008). 

A formação inicial e continuada de professores é uma das características da SE, que 

conforme Pansera-de-Araújo, Auth e Maldaner (2007), envolve três categorias de sujeitos 
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(licenciandos, professores da educação básica e professores universitários), os quais se 

reúnem para estruturar, desenvolver e sistematizar a SE. Assim, já na formação inicial, nos 

cursos de licenciatura em áreas de Ciências, os estudantes já se envolvem em discussões que 

fundamentam a SE e no contexto da escola participam juntamente com professores da 

educação básica, professores universitários e pós-graduandos de encontros organizados a 

partir da relação Universidade – Escola, para a estruturação e desenvolvimento de SEs 

(SANGIOGO et al., 2013). Esta característica da SE pode contribuir na formação de um 

intelectual transformador. 

Conforme Giroux (1987; 1997), os intelectuais transformadores devem se unir em 

um diálogo crítico junto a outros docentes a fim de questionar o currículo existente na escola. 

A relação entre professores da educação básica e docentes da universidade rompe com a visão 

hierárquica em que o conhecimento vem de cima para baixo, como se os primeiros fossem 

apenas executores das teorias produzidas na Academia. Conforme o autor, esta relação entre 

universidades e escolas permite a organização de atividades baseadas em problemas e temas 

reais, possibilitando a reflexão da natureza política do trabalho docente. Neste sentido, teoria 

e prática não estão desassociadas e, no contexto das SEs, ambas se encontram entrelaçadas em 

um conjunto de atividades que permitem aos sujeitos a abstração e generalização dos 

conceitos científicos. 

No contexto do GPeCFEC, a formação continuada de docentes tem priorizado as 

características presentes na SE, considerando o contexto em que a escola está inserida, e o 

envolvimento e experiências do professor. Temos como exemplo, os processos formativos 

desenvolvidos por Vieira et al. (2016) que contemplou atividades práticas que permitiram um 

diálogo entre os participantes, valorizando suas experiências de ensino no contexto da 

educação do campo e a formação desenvolvida por Sampaio (2017), que envolveu a 

participação ativa de professores na elaboração de uma SE para trabalhar com turmas da 

Educação de Jovens e Adultos. 

Considerando os aspectos priorizados na formação continuada de professores 

desenvolvida pelo GPeCFEC, há que se destacar que o sujeito participante deste processo não 

é passivo, existe um envolvimento que rompe com a hierarquia, permitindo que formadores e 

formandos construam juntos o conhecimento. De acordo Giroux (1997), uma abordagem 

instrumental e técnica desenvolvida nos programas de formação, constitui-se uma ameaça 

tanto para os futuros professores, como para os que estão em exercício, isto se configura 

como um desserviço para a natureza do ensino.  
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Neste sentido, partilhamos de uma visão em que os saberes e conhecimentos são 

socializados a partir das experiências vivenciadas no contexto dos participantes e rompemos 

com a visão criticada por Giroux (1997), em que os programas de formação são elaborados 

por professores universitários para serem executados no âmbito da escola básica. Para a nossa 

análise de dados nos basearemos nas relações apresentadas neste Capítulo. A seguir, 

apresentamos o processo formativo estruturado e desenvolvido no âmbito do GPeCFEC com 

professores de uma escola do MST, tendo como base o contexto do campo.  
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CAPÍTULO 3 – O DESENVOLVIMENTO DO CURSO: reflexões acerca da soberania 

alimentar no MST 

     

     

“[...] quem educa também precisa se educar 

continuamente” 

 (MST, 2005, p.175) 

 

Neste Capítulo, apresentamos os aspectos metodológicos e a contextualização da 

pesquisa, enfatizando o planejamento e o desenvolvimento do processo formativo com base 

nos pressupostos da SE que foi realizado com professores do Centro Integrado Florestan 

Fernandes.  

3.1 Características da pesquisa 

Ao considerar a questão de investigação nesta pesquisa, utilizamos uma abordagem 

metodológica qualitativa. Conforme Minayo (2012), este tipo de pesquisa se aprofunda no 

mundo dos significados, na qual o pesquisador expõe e interpreta fenômenos da realidade não 

visível a luz da subjetividade. Além disso, é possível a aproximação do pesquisador com a 

realidade de perto estabelecendo interação com os sujeitos da pesquisa. De acordo com a 

autora, a pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares que não pode ser 

quantificada e nem limitada a operacionalização de variáveis. 

 

3.2 Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida no Assentamento Terra Vista que está localizado no 

município de Arataca, na Regional Sul da Bahia, próximo as margens da BR 101. De acordo 

com o site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), o município de Arataca 

foi fundado em 09 de maio de 1985 e, até o último censo (IBGE, 2010) a cidade contava com 

10.392 habitantes. No município existem três assentamentos: Rio Aliança, Grupo Santo 

Antônio e Terra à Vista. Este último assentamento está localizado o Centro Integrado 

Florestan Fernandes. 
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Figura 1 - Assentamento Terra à Vista. 

 

(Fonte: http://teiadospovos.redelivre.org.br/2013/12/13). 

 

O Assentamento Terra à Vista tem capacidade para 100 famílias, mas, segundo o site 

do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA, 2017), o mesmo possui 53 

famílias assentadas. Este assentamento, no momento, possui duas escolas: Escola Estadual 

Milton Santos, com alguns cursos técnicos, os quais atendem alunos das cidades próximas; o 

Centro Integrado Florestan Fernandes (local onde foi realizada a pesquisa), que atende a 200 

alunos do assentamento e de comunidades próximas. A escolha do local se deu devido ao 

envolvimento na escola do assentamento durante meu período da graduação em que 

desenvolvi pesquisas de Iniciação Científica e Trabalho de Conclusão de Curso. 

A referida escola oferece atendimento aos segmentos da: Educação Infantil; Ensino 

Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Atualmente, a escola conta com 

um diretor, uma vice-diretora, uma secretaria, um auxiliar de secretaria, duas (2) merendeiras, 

duas (2) faxineiras, um porteiro, quinze (15) professores, dois (2) auxiliares e duas (2) 

coordenadoras. 

O espaço do Centro Integrado Florestan Fernandes está estruturado em: seis (06) 

salas de aula, (01) sala de secretaria, (01) sala de diretoria, (12) sanitários, (04) banheiros, 

(02) cozinhas, (01) refeitório, (01) auditório, (01) laboratório de informática, (01) laboratório 

de ciências, (01) biblioteca e (01) pátio externo sem muros. 
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Figura 2 - Centro Integrado Florestan Fernandes. 

 

(Fonte: Dados da pesquisa, 2018). 

 

3.3 Sujeitos da pesquisa 

Após o projeto ser aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UESC14, 

realizamos uma visita ao Centro Integrado Florestan Fernandes e, perguntamos a direção 

sobre o interesse em um curso de extensão para os professores de Ciências e demais áreas. 

Assim, participaram desta pesquisa professores, coordenadores e diretores conforme 

apresentamos no Quadro 2. 

Quadro 2 - Sujeitos da pesquisa15. 

SUJEITO CÓDIGO FORMAÇÃO SEGMENTO 

Diretor 

(assentado)16 

D Engenheiro 

Agronômo 

Administração da escola 

Coordenador 

(assentado) 

C Licencianda em 

Pedagogia 

Coordenação do Ensino 

Fundamental I 

Professor P1 Engenharia Ensino Fundamental I 

                                                           
14 Cadastrado no CEP/UESC com o número do CAAE: 72201317.2.0000.5526. 
15 Cabe destacar que foi apresentado aos participantes da pesquisa o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para que os mesmos pudessem compreender de que se tratava a pesquisa e conhecer seus 

direitos. 
16 Os sujeitos que residem no Assentamento. 



66 
 

 

(assentado) Agronômica 

Professor 

(assentado) 

P2 Engenharia 

Agronômica 

Ensino Fundamental II 

Professor 

(assentado) 

P3 Pedagogia EJA 

Professor P4 Magistério Ensino Fundamental I 

Professor 

(assentado) 

P5 Engenharia 

Agronômica 

Ensino Fundamental II 

Professor P6 Magistério Educação Infantil 

Auxiliar (assentado) P7 Ensino Médio Educação Infantil 

Professor 

(assentado) 

P8 Pedagogia Ensino Fundamental I 

Professor P9 Licencianda em 

Pedagogia 

Ensino Fundamental I 

Professor 

(assentado) 

P10 Engenharia 

Agronômica 

Ensino Fundamental II 

Professor 

(assentado) 

P11 Licencianda em 

Matemática 

Ensino Fundamental II 

Auxiliar P12 Ensino Médio Educação Infantil 

(Fonte: Dados de pesquisa, 2018). 

 

O nome dos participantes foi mantido em sigilo e substituído por códigos 

alfanuméricos. Os participantes tiveram seus nomes substituídos pela letra inicial seguida do 

número que identifica o mesmo na organização dos dados. Referente aos instrumentos para a 

obtenção dos dados, utilizamos as letras “E” para entrevista, “Q” para questionário e “C” para 

curso de formação. 
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3.4 Etapas da pesquisa 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: 1) Levantamento e 2) Processo formativo. 

Na primeira etapa, por meio de uma conversa com o diretor e coordenadora da escola fizemos 

um levantamento dos principais problemas da comunidade e quais poderiam ser trabalhados 

em um processo formativo com os professores. Realizamos também entrevistas 

semiestruturadas com o diretor e com a coordenadora, análise do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) e questionários com perguntas abertas com os professores do Centro. 

Na segunda etapa desenvolvemos o processo formativo com os professores do 

Centro e, após o curso, realizamos entrevistas semiestruturadas com três professores que 

participaram do curso. A Figura 3 a seguir apresenta de forma sucinta as etapas da pesquisa. 

 

Figura 3 - Etapas da pesquisa. 

(Fonte: Dados de pesquisa, 2018). 

 

No tópico a seguir explicitamos os instrumentos que foram utilizados neste trabalho. 

3.4.1 Análise documental 
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Compreendemos que a análise documental é uma fonte frequentemente utilizada nas 

pesquisas qualitativas e busca o levantamento de informações que permitirão ao pesquisador 

compreender os fenômenos. Sendo assim, são consideradas fontes de documentos: leis, 

decretos, pareceres, jornais, revistas públicas, livros de atas, registros escolares, planos de 

aulas, programas de cursos, dentre outros. (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

2002). Nesta pesquisa, delimitamos para a análise documental o PPP do Centro Integrado 

Florestan Fernandes. 

O PPP é um documento democrático construído com a participação da comunidade 

escolar: professores, coordenadores, funcionários, alunos e pais. A estes sujeitos cabe à 

função de deliberar, executar e avaliar o projeto que direcionará as ações da escola. Neste 

sentido, a estrutura deste documento precisa apresentar quais sujeitos a escola quer formar, 

qual a visão de mundo e quais os princípios que irão nortear o trabalho pedagógico escolar 

(LONGHI; BENTO, 2006; VEIGA, 2013). Por ser um documento democrático, o PPP deve 

ser acessível para ser consultado, e, após a sua construção deve ser sempre revisto e revisado 

com os fins de manter a qualidade do trabalho pedagógico escolar. O PPP do Centro 

Integrado Florestan Fernandes estava acessível e, quando solicitamos a direção da escola, foi 

permitido a sua leitura, como também a digitalização. 

 

3.4.2 Entrevistas semiestruturadas  

Priorizamos a entrevista semiestruturada por ser “[...] conduzida a partir de um 

conjunto de perguntas abertas e numa ordem específica” (BOCCHI, JULIANI; SPIRI, 2008, 

p.22). Devido a sua flexibilidade a entrevista semiestruturada oferece certa liberdade ao 

entrevistado, ao mesmo tempo, é possível direcionar para o tema de pesquisa. Assim, após 

delimitarmos os sujeitos, foi marcada uma data para realização de entrevista semiestruturada 

com o diretor e a coordenadora. Essas entrevistas tinham como objetivo compreender as 

especificidades da educação do MST e em quê está pautado o ensino de ciências do Centro 

Integrado Florestan Fernandes, como também obter informações relacionadas à 

planejamentos e formação de docentes.  

Em um segundo momento, realizamos também entrevistas semiestruturadas com três 

professores que participaram do processo formativo, com o objetivo de analisar as 

contribuições do processo formativo via SE para a prática pedagógica de professores do 
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Centro. A escolha se deu, a partir dos critérios: envolvimento significativo ao longo do curso 

e atuação na área de ciências. Estas entrevistas foram realizadas após a realização do curso. 

Na análise dos dados, as falas relacionadas a entrevistas estão representadas pela 

letra E, seguida do código alfanumérico referente ao sujeito da pesquisa. Os roteiros das 

entrevistas podem ser observados nos Apêndices A e B. 

3.4.3 Questionários  

De acordo com Lakatos e Marconi (2013) e Rosa (2013), o questionário é uma das 

técnicas de investigação mais utilizadas seguida de um conjunto de questões submetidas aos 

sujeitos participantes da pesquisa. Em relação à entrevista, o questionário apresenta 

vantagens, uma delas é o alcance a um número maior de pessoas, permitindo que as mesmas 

respondam no momento que julgar conveniente. Existem três tipos de questões para um 

questionário: as fechadas, as abertas e as dependentes. Nesta pesquisa priorizamos as questões 

abertas por permitir mais liberdade nas respostas dos sujeitos. Assim, foram entregues doze 

(12) questionários a professores do Centro Integrado Florestan Fernandes, entretanto, apenas 

seis (06) responderam. 

Na análise dos dados, definimos a letra Q para representar os trechos relacionados 

aos questionários respondidos pelos docentes, a qual seguirá do código alfanumérico dos 

sujeitos da pesquisa. O roteiro do questionário encontra-se no Apêndice C.  

3.4.4 Videogravação 

Concordamos com Siqueira (2012) quando afirma que as videogravações permitem 

descrições mais detalhadas, além de reduzir os riscos de desvios de análise dos dados. O 

mesmo autor confirma que por meio das filmagens, o pesquisador tem a opção de interpretar 

as falas e ações dos sujeitos. Assim, as videogravações foram assistidas, separadas por 

períodos em que foi desenvolvido o curso e em seguida foram transcritas. 

 

3.5 O planejamento do curso17  

 

                                                           
17 Parte do texto deste Capítulo 3 encontra-se publicado nos anais do XIX ENDIPE - Encontro Nacional de 

Didática e Práticas de Ensino (SILVA; MASSENA, 2018). 

http://www.xixendipe.ufba.br/
http://www.xixendipe.ufba.br/
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Partilhamos das concepções de Day (2004), Freitas et al (2011) e Veiga e Viana 

(2012) os quais afirmam que a formação continuada é uma etapa tão importante quanto a 

inicial. Ao conceber uma formação contínua que favorece o desenvolvimento profissional do 

educador, é preciso valorizar os conhecimentos e as experiências dos professores, para que 

haja uma efetiva participação e troca de saberes. Ao considerar a SE, a Pedagogia do MST e 

aspectos defendidos por Henry A. Giroux, priorizamos um processo formativo que fosse 

considerado um problema do contexto social dos sujeitos da pesquisa. 

Nesta perspectiva, o Caderno de Educação nº 13 considera que a realidade é o meio 

em que vivem os sujeitos do assentamento (MST, 2005). Para o MST a realidade é tudo o que 

se faz, pensa e diz a respeito da vida prática. Em síntese, são os problemas do dia a dia e os da 

sociedade que estão relacionados com a vida do assentamento. É nesse sentido que a 

educação deve partir da prática e levar até o conhecimento científico. Dessa forma, a 

formação dos educadores de escolas de assentamento deve ter como premissa básica também 

a realidade. Torna-se viável o desenvolvimento de um processo formativo tendo como base os 

pressupostos da SE, pois pode contribuir para a reestruturação curricular do ensino de 

ciências, considerando aspectos tais como: a contextualização e a interdisciplinaridade 

(SANGIOGO et al, 2013; HALMENSCHLAGER, 2014; MASSENA, 2015; VIEIRA, 2017). 

Considerando estes aspectos, realizamos uma visita para conhecer o espaço da escola 

e uma conversa com o diretor e coordenadora pedagógica para investigar possibilidades de 

ministrar um curso de formação de 8 horas a partir da perspectiva da SE. Após levantamento 

por meio de conversa com o diretor e a coordenadora da escola, decidiu-se trabalhar no curso 

a temática alimentação saudável.  

 De acordo com a coordenadora estava havendo por parte da comunidade a 

valorização de produtos industrializados em detrimento dos produtos cultivados na horta do 

assentamento, considerando a grande influência da mídia. Os estudantes e professores 

preferiam os salgadinhos e refrigerantes como lanche. Ainda conforme a coordenadora, na 

preparação do lanche escolar, as merendeiras solicitavam caldo Knorr para usar nas sopas e 

cozidos, desvalorizando hortaliças e verduras produzidas na horta da escola. Ao priorizar os 

alimentos industrializados havia um impacto na produção de lixo da escola, já que não havia 

reutilização e reciclagem das embalagens e nem a coleta seletiva. Diante desse contexto, 

delimitamos para trabalhar no curso o tema da alimentação. O curso foi intitulado: “As 
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potencialidades da Situação de Estudo na Formação de Educadoras/es do MST: repensando o 

currículo escolar a partir da temática alimentação saudável”.  

           Considerando aspectos da coletividade que necessitam estar presentes na etapa de 

planejamento da SE (PANSERA-DE-ARAÚJO, AUTH E MALDANER, 2007), participaram 

da elaboração do processo formativo os seguintes integrantes: (2) licenciandos de Química, 

(4) discentes de mestrado em Educação em Ciências, (1) discente de doutorado em Ensino de 

Ciências e (1) professora da Universidade. Assim, buscamos elaborar uma proposta diferente 

da que foi pensada inicialmente pelo GIPEC-UNIJUÍ, pois desde 2012/2013 no âmbito do 

GPeCFEC os componentes já têm desenvolvido algumas SEs que valorizam o contexto social 

na escolha de temas (VIEIRA, et al., 2016; SANTOS et al., 2016).  

O planejamento no grupo de pesquisa ocorreu em três encontros, totalizando um total 

de 8 horas: no primeiro encontro discutiu-se acerca da problemática vivenciada no 

Assentamento. Ainda neste encontro, dividimos o grupo em equipes as quais ficaram 

responsáveis trazer propostas a serem trabalhadas no segundo encontro de planejamento, 

sempre pensando no contexto do campo. No segundo encontro, os grupos apresentaram as 

sugestões acerca do tema e fechamos o roteiro para o primeiro dia do curso, considerando a 

duas primeiras etapas da SE. No terceiro encontro, foram apresentadas ideias que 

correspondessem à terceira etapa da SE.  

Para o desenvolvimento das atividades do curso, partimos do princípio de que a 

formação continuada de professores deve estar pautada em aspectos da coletividade, da 

autonomia, da participação, da troca de saberes e da valorização das experiências vivenciadas 

pelos docentes (VAILLANT; MARCELO GARCÍA, 2012; VEIGA; VIANA, 2012). Neste 

sentido, ao propor o curso consideramos a premissa do MST de que o ensino deve estar 

pautado na realidade. Isto não significa que a seleção e escolha de conteúdos a serem 

discutidos deva ser realizada sem nenhum critério metodológico. É preciso de estratégias 

amplas que abarquem a associação entre teoria e prática (MST, 1996). A proposta de 

formação da SE desenvolvida no âmbito do nosso grupo de pesquisa contribuiu para que esse 

processo fosse valorizado, pois, a partir do problema do contexto social, desenvolvemos um 

processo formativo que estivesse relacionado com situações de alta vivência dos professores 

da escola e, que fosse além de uma formação pautada nos princípios da racionalidade técnica. 

Além disso, priorizamos atividades que os professores pudessem desenvolver posteriormente 

com seus alunos, considerando a articulação entre teoria e prática, aspecto priorizado pelos 
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princípios educativos do MST e pelas SEs desenvolvidas no âmbito do nosso grupo de 

pesquisa (MASSENA, 2015). 

Ao final de três encontros, estruturamos um roteiro para o curso,  que 

apresentaremos detalhadamente no próximo item. 

 

3.6 O desenvolvimento do curso 

O curso foi realizado em dois sábados letivos do mês de novembro de 2017, tendo o 

primeiro encontro ocorrido no período da manhã, e segundo no período da manhã e da tarde, 

totalizando uma carga horária total de 8 horas.  Para a concretização do curso com os 

professores, consideramos as três etapas da SE, entretanto, anterior à estas etapas, 

trabalhamos a problematização inicial, primeiro momento pedagógico na Abordagem 

Temática Freireana (ATF), como observamos a seguir. 

1º momento: Problematização inicial 

Considerando a contradição presente na escola do assentamento e as características 

das SEs desenvolvidas no contexto do GPeCFEC, priorizamos trabalhar no desenvolvimento 

do curso a problematização inicial (um dos momentos pedagógicos da ATF). Tomamos 

como ponto de partida o levantamento de questões relacionadas as contradições vivenciadas 

pelos sujeitos.   

Conforme Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012), a problematização inicial na ATF é 

caracterizada por situações reais vivenciadas pelos estudantes. Essas situações, conforme os 

autores, foram obtidas no processo de investigação temática e estão ligadas aos temas 

selecionados.  

Na problematização inicial, os professores buscam desafiar os estudantes expondo 

suas concepções sobre as determinadas situações significativas que são manifestações das 

contradições locais, ou seja, consiste em um problema e este vai fundamentar todo o processo 

didático pedagógico (GEHLEN; MALDANER; DELIZOICOV, 2012). Diferentemente, a SE 

proposta pelo GIPEC, não parte de um problema, mas as discussões são orientadas por meio 

de uma palavra conceitual. 

Nesta perspectiva, no primeiro momento realizamos um levantamento e socialização 

junto aos professores acerca dos hábitos alimentares, a partir de alguns questionamentos tais 

como: 
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 Aqui na escola, o que vocês consomem na hora do lanche?  

 Onde é produzido esse lanche?  

 De onde vêm os produtos?  

 Vocês plantam algum produto aqui na escola que dá para aproveitar para o 

preparo do lanche? 

Estes questionamentos introduziram a leitura, discussão e socialização em grupo de 

dois textos (Anexo A): 1) “Prefeitura de São Paulo deve incorporar farinata na merenda 

escolar”18. 2) “Prefeitura se São Paulo decide distribuir alimento in natura na merenda escolar 

após polêmica da farinata”19. 

 

As discussões dos textos foram norteadas pelos seguintes questionamentos: 

 Em algum momento vocês já presenciaram alguma irregularidade nos 

produtos da merenda escolar?  

 O que vocês pensam sobre a maneira como o lanche escolar é produzido aqui 

na escola? 

 Como se dá a relação entre os alimentos que são produzidos no assentamento 

e a alimentação escolar? 

A seguir, apresentamos as etapas da SE que foram trabalhadas após o primeiro 

momento pedagógico. 

 

1ª etapa: Problematização  

 

Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012, p. 6) afirmam que esta etapa da SE “[...] tem a 

função de significar as linguagens que vão se tornar uma discussão conceitual”.  Conforme os 

autores é preciso que o professor saiba os conceitos científicos centrais com que vai trabalhar 

para a introdução da palavra necessária. Assim, é na problematização que o processo de 

significação conceitual se inicia e consiste em trazer um problema que está na vivência do 

estudante e, para sua resolução necessitará de novas palavras representativas de conceitos. Na 

SE, a problematização consiste em introduzir a palavra que se relaciona com um conceito 

científico. Aqui nesta etapa, a palavra representativa do conceito é “saudável”. 
                                                           
18 Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-10/prefeitura-de-sao-paulo-

deve-incorporar-farinata-na-merenda-escolar 
19Disponível em:g1.globo.com%2Fsao-paulo%2Fnoticia%2Fprefeitura-de-sp-decide-distribuir-alimento-in-

natura-na-merenda-escolar-apos-polemica-da-farinata 
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 Buscamos apresentar o vídeo “Comida que alimenta”20 e em seguida, distribuímos as 

seguintes questões: 

 O que você entende por alimentos não saudáveis? 

 

 As pessoas que residem no campo também sofrem com o consumo de 

alimentos não saudáveis?  

 

 Você considera que as pessoas desse assentamento se preocupam em manter 

uma alimentação saudável? 

 

 O que você entende por agrotóxicos? Quais os riscos que estes podem exercer 

à saúde e ao meio ambiente? 

 

 Como a agricultura familiar influencia na vida das pessoas que residem no 

campo? 

 

 Você acredita que a modificação dos alimentos pela indústria pode oferecer 

riscos para a saúde? Justifique. 

 

Essas questões foram debatidas e respondidas em três grupos de cinco pessoas em 

cada e depois socializadas com todos os participantes do curso sobre as ideias a que cada 

grupo chegou. Ao fim do primeiro dia do curso, sugerimos aos professores que realizassem 

com seus alunos um levantamento sobre os hábitos alimentares e a produção de alimentos da 

família no assentamento e se a mesma comercializava algum tipo de produto. Realizamos 

também um levantamento junto aos professores das possíveis ideias e conceitos referentes ao 

tema que os professores desejavam aprofundar. 

2ª etapa: Primeira elaboração 

De acordo com Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012, p. 10) neste momento serão 

aprofundadas as circunstâncias apresentadas na primeira etapa a partir de produções textuais 

(pesquisas e atividades experimentais), fazendo relação com os conhecimentos espontâneos e 

os conhecimentos científicos. Através dessas atividades, os alunos terão o contato inicial com 

os conhecimentos científicos “[...] para além da palavra representativa de um determinado 

conceito”. E também serão agregados outros significados. Separamos essa terceira etapa para 

ser realizada no segundo dia do curso. Assim, o primeiro momento consistiu na socialização 

pelos professores das atividades realizadas com os alunos que foram sugeridas no encontro 

                                                           
20 Este vídeo aborda sobre a valorização da agroecologia e dos problemas causados à saúde pelo consumo dos 

agrotóxicos. Trata também sobre a importância de valorizar a produção local. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=z6xAkNPV3QI 
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anterior. Em seguida, com o objetivo de discutir a educação alimentar no espaço da cozinha 

da escola, distribuímos para cada grupo a tabela das propriedades das hortaliças, raízes, 

legumes e frutos, com a intenção de orientar na elaboração de receitas sugeridas abaixo: 

 Caldo de legume caseiro.  

 Suco funcional de melancia.  

 Beterraba. 

 Caldo verde.  

 Quiabo refogado. 

 Entretanto, o tempo não permitiu que essa atividade fosse realizada na cozinha e 

adaptamos teoricamente em sala de aula. Assim, os professores em duplas, após leitura das 

tabelas das propriedades das hortaliças, legumes, raízes e frutos e das sugestões das receitas 

(Anexo B), socializaram sobre o valor nutritivo dos alimentos da receita, o tempo de 

cozimento e tempo de colheita. Ao mesmo tempo, uma integrante do grupo preenchia a tabela 

com essas informações no quadro. 

A partir dessa atividade foi possível trabalhar o valor nutritivo dos alimentos e 

conscientizar os participantes do curso que, quanto mais os alimentos são processados mais 

perdem o seu valor nutritivo. Depois desse momento, distribuímos para leitura coletiva o 

texto: “A horta escolar como uma possibilidade de mudança da cultura alimentar”21. Em 

seguida, abrimos a discussão acerca da alimentação saudável, uma vez que a mesma engloba 

o contexto da escola, abrangendo também a comunidade local. 

Após as discussões, distribuímos questões abaixo para serem respondidas 

individualmente:  

 Quais são as condições dos alimentos presentes na cozinha? 

 O que poderia ser trabalhado com alunos na cozinha pensando nos conteúdos de 

Ciências? 

 E na horta? O que poderia ser trabalhado para além de questões de plantio e colheita? 

 Quais os benefícios do uso dos alimentos colhidos da horta? 

 Para onde vai e/ou o que é feito com o lixo da cozinha, os resíduos, sobras de 

alimentos, embalagens? 

                                                           
21 BRASIL. A horta escola: dinamizando o currículo da escola. 2ª ed. FNDE Horta - Caderno 1, 2008. 

Disponível em: http://www.educacao.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/Caderno_horta.pdf. 
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Essas questões deram abertura para a discussão sobre o tema lixo, assim, 

apresentamos o vídeo: “Alimentos industrializados: um luxo no lixo22” Para a discussão do 

vídeo iniciamos com os seguintes questionamentos: Como é realizada a coleta do lixo na sua 

casa? E no assentamento? 

3ª etapa: Função da elaboração e compreensão conceitual 

Conforme Gehlen, Maldaner e Delizoicov (2012) nessa etapa da SE são exploradas as 

situações do ponto de vista da ciência e que são trabalhados em vários textos científicos. 

Assim, os alunos passam a identificar palavras representativas dos conceitos e que se 

relacionam com as palavras que ele teve contato nas etapas anteriores. Nessa etapa da SE, se 

busca a generalização do conceito, apesar da mesma estar presente desde a primeira etapa. Só 

que na última etapa, as generalizações são mais elevadas, para que se formem pelos alunos os 

verdadeiros conceitos. 

Esta etapa foi realizada no período da tarde do segundo dia e iniciamos com a leitura 

em grupo e discussão coletiva dos textos abaixo: 

Texto 1: Alimentos Industrializados. Quais os riscos de tanta praticidade23? 

 

 Texto 2: O que é Glutamato Monossódico24? 

As questões norteadoras para a discussão dos textos foram: 

 Quais são os impactos ambientais dos alimentos industrializados?  

 Quais os riscos dos alimentos industrializados? 

 

Após o momento das discussões dos textos, dividimos os participantes do curso em 

duplas, totalizando três grupos para realização dos experimentos. Cabe destacarmos que 

apesar da escola ter um espaço físico de laboratório de ciências, não pudemos utilizá-lo. 

Assim os experimentos foram realizados na sala de aula em que foi desenvolvida o curso de 

formação. Apesar do pequeno espaço e da falta de iluminação adequada, os experimentos 

foram realizados e conseguimos alcançar os objetivos. A seguir, apresentamos o 

desenvolvimento de cada experimento. 

                                                           
22 O vídeo aborda sobre a produção de lixo originados das embalagens dos alimentos industrializados que 

consumimos. Disponível em: <https://youtu.be/nUZPPUfTgFE> 
23 Disponível em: 

<http://www.consumidorbrasil.com.br/consumidorbrasil/textos/dicasconsumo/alimentosindustrializados.htm.> 

 
24 Disponível em: <http://blog.noivasnamedida.com.br/caldo-knorr-maggi-sazon-fazem-mal-para-saude/> 

https://youtu.be/nUZPPUfTgFE
http://www.consumidorbrasil.com.br/consumidorbrasil/textos/dicasconsumo/alimentosindustrializados.htm
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1. Teste de chamas:  

 Conforme Souza, Reis e Lira (2017), este experimento se baseia no Modelo 

Atômico de Bohr (Figura 3) em que o átomo se constitui de um núcleo e de uma eletrosfera 

dividida em camadas em que se encontram os elétrons. Os autores afirmam que estes elétrons 

ao receberem energia ficam no estado excitado, saltando para uma camada mais externa e, ao 

voltar para sua camada de origem emitem energia em forma de luz denominada de fóton. 

                                      

Figura 4 - Modelo Atômico de Bohr. 

 

Fonte (OLIVEIRA JUNIOR, et al., 2018, p. 78 apud UFMG, 2012). 

Ainda de acordo Souza, Reis e Lira (2017, online) esse “[...] experimento consiste 

em submeter determinado sal ao fogo (combustão) para que através da energia recebida 

possamos identificar a cor característica que cada metal emite de acordo com seus cátions”. 

Nesta pesquisa, elegemos este experimento (Figura 5) para identificar a quantidade de cloreto 

de sódio (NaCI), em salgadinhos, caldos Knorr e macarrões instantâneos (bastante utilizado 

na comunidade escolar em que foi realizado o curso). Conforme Silva (2004), quando o 

cloreto de sódio é aquecido, o resultado é uma chama de cor amarelo-alaranjado. Ao submeter 

as substâncias separadas para o experimento no fogo, os participantes puderam observar que a 

cor da chama se modificou para uma cor amarelo-alaranjado, e à medida que os ingredientes 

continham mais cloreto de sódio a cor ficava mais intensa, como foi o caso do sachê do 

macarrão instantâneo.  
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                                                Figura 5 - Teste de chamas. 

 
 (Fonte: Dados da pesquisa, 2018). 

 

2. Descobrindo o corante nos refrigerantes e sucos de caixa 

A água sanitária é composta por uma solução aquosa de hipoclorito de sódio 

(NaCIO) e possui duas aplicações principais como desinfetante e alvejante (FORGAÇA, 

online). Neste experimento, utilizamos a sua ação alvejante.  

A ação alvejante da água sanitária se dá devido a capacidade de oxidação do íon de 

hipoclorito (CIO) tanto em compostos orgânicos quanto inorgânicos (FORGAÇA, online; 

MAINIER; GUIMARÃES; MERÇON, 2001).  

A partir da realização deste experimento (Figura 6) foi possível determinar a 

presença de corante em bebidas como: refrigerantes sabor laranja e sucos industrializados que 

continham informações tais como: “nada de corantes” e suco natural de laranja. Este último, 

apresentamos apenas para fazermos comparações. Os participantes introduziram água 

sanitária nos recipientes que continham os respectivos líquidos citados acima. O resultado foi 

à oxidação do refrigerante e do suco de caixa, deixando-os incolor, enquanto que o suco 

natural de laranja permanecia com a sua cor. 

Os participantes ficaram “chocados” ao observar que o suco de caixinha que tinha 

uma informação “nada de corantes”, foi o primeiro a oxidar. Essa situação gerou uma 

discussão sobre o desinteresse de verificar a composição do produto que vem na embalagem 

da caixa e que na maioria das vezes o rótulo se apresenta com letra muito pequena, que fica 

impossível de ler as substâncias presentes. Além disso, por meio deste experimento, foi 

possível demonstrar que a função dos corantes é apenas dar cor aos alimentos, deixando-os 

com aparência de natural, como também apresentar os riscos à saúde. Conforme Pinheiro e 
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Abrantes (2015) alguns estudos já vêm apontando a ocorrência de diversas reações 

relacionadas ao uso de alimentos com a presença de corante artificial, como por exemplo, 

alergias, alterações de comportamento e até mesmo carcinogenicidade. No anexo C encontra-

se o roteiro deste experimento. 

Figura 6- Descobrindo o corante nos refrigerantes e sucos de caixa. 

 
(Fonte: Dados da pesquisa, 2018). 

 

3. Presença de açúcares 

 

Este experimento permitiu a identificação da presença de açúcar no refrigerante 

sabor limão, a partir o uso do reagente Benedict, que é uma substância química de cor azulada 

usada para identificar a presença de açúcares redutores. Sua composição é de uma solução de 

sulfato cúprico (CuSO4) e, em contato com a glicose, após o aquecimento obtêm-se uma cor 

castanha opaca (SILVA et al, 2009; FIGUEIRA; ROCHA, 2012).  

Durante o experimento (Figura 7), os participantes perceberam que ao introduzir o 

reagente na bebida de limão foi possível observar um composto castanho comprovando a 

presença de açúcar. No Anexo D, é apresentado o roteiro deste experimento. 
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                            Figura 7 - Presença de açúcar. 

 

                                     (Fonte: Dados da pesquisa, 2018). 

 

Cabe destacarmos que não trabalhamos apenas as questões conceituais relacionadas 

aos experimentos, mas enfatizamos principalmente as questões relacionadas às atitudes 

(GONÇALVES; MARQUES, 2006), como por exemplo evitar o excesso de alimentos 

industrializados. Isso se deu por meio de um diálogo entre os participantes no momento em 

que se realizava o experimento. 

A partir desses experimentos, os participantes perceberam os riscos dos alimentos 

industrializados e, em seguida confeccionaram e apresentaram um cartaz com o resultado dos 

experimentos e discussões crítico-reflexivas acerca das contradições vivenciadas na escola. 

Após esse momento, passamos a trabalhar os conteúdos a partir de uma leitura individual do 

texto: “É possível pensar a escola e o currículo escolar com os olhos do mundo? ”25, e de uma 

atividade individual escrita com as seguintes questões: 

 Quais conceitos científicos surgiram e/ou poderão ser trabalhados com a temática 

alimentação? 

 Como vocês apresentariam esses conceitos para os alunos? 

As respostas foram socializadas no coletivo e, em seguida, retomamos o 

questionamento inicial do primeiro dia do curso. Assim, finalizamos com uma avaliação 

(Apêndice D) escrita sobre o desenvolvimento do curso pelos participantes e com os 

agradecimentos. 

                                                           
25 BRASIL. A horta escola: dinamizando o currículo da escola. 2ª ed. FNDE Horta - Caderno 1, 2008. 

Disponível em: http://www.educacao.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/Caderno_horta.pdf. 
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É importante destacar que durante o processo formativo, principalmente no primeiro 

dia, não houve resistência por parte dos professores, os quais estavam todos presentes. 

Contamos também com a presença de um representante do Movimento. Foi possível a 

realização de momentos de discussão sobre a problemática trabalhada relacionando-a com 

questões mais amplas como, por exemplo, as sociais e as políticas. Este foi um ponto positivo, 

pois buscou-se estabelecer uma relação de troca de experiências entre formadores e 

formantes.  

No último dia do curso, houve uma redução no número de professores, os quais 

estavam participando de um evento que estava acontecendo no próprio Assentamento. Porém, 

o trabalho foi realizado com algumas limitações, a exemplo da dificuldade de formação de 

grupos maiores para realização das atividades de experimentos. 

 

3.7 Análise dos dados 

Os dados construídos ao longo da pesquisa foram analisados à luz da ATD, que 

consiste numa metodologia de análise de dados com o intuito de produzir novos significados 

aos elementos existentes a partir dos dados dos documentos, entrevistas, questionários, 

videogravação e produções textuais (MORAES; GALIAZZI, 2007).  

Priorizamos a ATD neste trabalho por ela se apresentar como “uma metodologia de 

análise qualitativa que se afasta da perspectiva positivista de investigação e que busca superá-

la a partir da aproximação com a hermenêutica” (SOUSA; GALIAZZI; SCHMIDT, 2016, p. 

317). 

A ATD se inicia com o processo de unitarização, que consiste em separação dos 

textos em unidades de significação. Nesta etapa, os materiais (PPP, entrevistas 

semiestruturadas, questionários e videogravação) que constituíram o corpo da pesquisa foram 

examinados detalhadamente e fragmentados o que nos permitiu atingirmos as unidades de 

sentido.  

Após a unitarização seguiu-se para a categorização em que reunimos as unidades de 

significado semelhantes, que culminou em níveis de categoria de análise. Ou seja, as unidades 

que foram construídas foram agrupadas em elementos semelhantes e estabelecemos o modelo 

de categorias “a priori” e “emergentes” de acordo Moraes e Galiazzi (2007). Foram definidas 

nesta pesquisa três categorias, sendo uma a priori, denominada “Formação continuada de 



82 
 

 

professores por meio da SE: possíveis reflexões sobre a realidade na educação do MST” e 

duas emergentes, denominadas de “As concepções dos sujeitos formantes: a soberania 

alimentar como um princípio do MST” e “A formação continuada: possíveis caminhos para 

superar o currículo tradicional”. A partir destas categorias, produzimos os metatextos que de 

acordo os autores citados acima, são constituídos de interpretações e descrições do 

pesquisador acerca do fenômeno investigado e que será apresentado no próximo Capítulo. 
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CAPÍTULO 4 – FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO MST: O QUE A PESQUISA 

REVELOU? 

 

“A formação docente não será a solução para 

todas as injustiças presentes no mundo atual, 

porém, acreditamos que ela não pode se furtar 

em dar sua contribuição nesse sentido”  

(DINIZ-PEREIRA; ZEICHNER, 2008, p. 10) 

Neste Capítulo apresentamos os resultados e as discussões das categorias 

estabelecidas por meio da ATD as quais denominamos de: “Formação continuada de 

professores por meio da SE: possíveis reflexões sobre a realidade na educação do MST” e “A 

formação continuada e o ensino de ciências: possíveis caminhos para superar o currículo 

tradicional”. A partir das interpretações e inferências apresentadas ao longo do metatexto 

teceremos possíveis relações entre a SE, a pedagogia do MST e a Pedagogia Crítica de Henry 

A. Giroux. 

4.1 Formação continuada de professores por meio da SE: possíveis reflexões 

sobre a realidade na educação do MST  

Conforme apontam Moraes e Galiazzi (2011), a categoria a priori é definida pelo 

referencial, ou seja, já está predeterminada antes da análise. Sendo assim, nesta categoria, nos 

baseamos nos referenciais do MST apresentados no Capítulo 1, tecendo relações com os 

teóricos da SE e Henry Giroux, aspectos já discutidos no Capítulo 2.  

 Uma das maiores bandeiras de luta do MST é a formação tanto inicial quanto 

continuada de seus educadores. Diante disso, partindo do princípio de “[...] quem educa 

também precisa se educar continuamente” (MST, 2005, p.175) o Movimento, por meio do 

Setor de Educação promove atividades formativas que vão além de uma formação 

descontextualizada. Ou seja, as formações propostas pelos documentos do MST devem ser de 

natureza política e ideológica, além de valorizar a experiência humana. E, conforme Caldart 

(2003, p. 51), “[...] o MST tem uma pedagogia, quer dizer, tem uma práxis (prática e teoria 

combinadas) de como se educam as pessoas, de como se faz a formação humana”, aspecto 

valorizado no PPP do Centro Integrado Florestan Fernandes como observado a seguir.  

[...] a escola é um espaço de formação humana [...] (ARATACA, 2015, p.7). 
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Consideramos que a SE apresenta similaridades com os aspectos defendidos pela 

educação do MST, pois a mesma “[...] contempla a visão de uma formação humana que seja 

capaz de promover as potencialidades humano-sociais como um todo” (MALDANER e 

ZANON, 2004, p.8). Ou seja, significa formar o homem em suas várias dimensões, aspecto 

também defendido pelo MST (2005, p.161): “[...] consideramos a educação uma das 

dimensões da formação, entendida tanto no sentido amplo da formação humana, como no 

sentido mais restrito de formação de quadros para nossa organização e para o conjunto da luta 

dos trabalhadores”. Isto significa uma educação omnilateral26 em que é possível trabalhar 

todos os aspectos do ser humano (CALDART, 2007). 

Nessa mesma perspectiva, Giroux (2003, p. 124, tradução nossa) defende que: 

Uma pedagogia radical, então, tem que assumir com seriedade a tarefa de criar 

condições para modificar a subjetividade tal como esta se constitui nas necessidades, 

impulsos, paixões e inteligência do indivíduo, assim como para transformar os 

fundamentos políticos, econômicos e sociais da sociedade que faz parte. 

Para isto, o autor afirma que os professores como intelectuais transformadores 

precisam desenvolver nos sujeitos as relações sociais que sejam compatíveis com suas 

necessidades reais, assim, a sua subjetividade se modifica e passa a ter significado de maneira 

que possa transformar os aspectos políticos, econômicos e sociais que permeiam o meio em 

que vivem. Nesta mesma perspectiva, a SE a partir das inter-relações entre as questões 

conceituais, tecnológicas, sociais, ambientais e linguísticas, permite “[...] desenvolver uma 

visão articulada para as transformações do meio e do próprio ser humano em seu meio - 

também como construtor e transformador desse meio” (MALDANER; ZANON, 2004, p. 7). 

Deste modo, torna-se imprescindível à formação continuada de educadores em um viés 

crítico. 

Considerando os aspectos já apresentados, o MST promove formações continuada de 

professores nos níveis: locais, estaduais e nacionais. Conforme Santos (2011) as formações 

continuadas que acontecem em nível local são articuladas a partir da gestão da escola com a 

direção do assentamento. Já em nível estadual, as formações acontecem por meio da 

articulação entre os assentamentos e acampamentos. E, por último, as formações em nível 

nacional são realizadas por meio da articulação entre os coordenadores estaduais do Setor de 

Educação e a gestão nacional do MST. Sobre esta assertiva, constatamos a partir das 

                                                           
26 A palavra omnilateral vem de Marx, que usava a expressão “desenvolvimento omnilateral do ser humano”, 

para chamar a atenção de que uma práxis educativa revolucionária deveria dar conta de reintegrar as diversas 

esferas da vida humana que o modo de produção capitalista prima por separar” (MST, 2005, p. 163). 
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entrevistas com D e C, que as formações continuadas desenvolvidas na escola acontecem em 

nível estadual, como podemos observar nas falas a seguir: 

Agora, mesmo vai ter um encontro do MST em Salvador e eu vou levar a maioria 

dos professores para a gente começar a adaptar a questão dos novos professores e 

dos antigos também para estarem se atualizando nessa pedagogia do Movimento 

(DE). 

[...] Dia 26 a 29 em Salvador que é o Encontro de Educadores (C E). 

Cabe destacar que a formação realizada anualmente pelo Setor de Educação Estadual 

não é específica de Ciências, mas trata-se de uma formação geral, voltada para as 

especificidades da Educação do Campo, como observamos nas falas de P²: 

A escola oferece formação mais voltada para a questão da educação do campo onde 

todos os professores participam da formação, porém ela não é específica para o 

ensino de ciências. E todo ano tem formação sobre a educação do campo (P² E). 

Não há formação específica para a área de ciências. Há um processo de formação 

para a educação do campo no âmbito mais amplo (P² Q). 

Entretanto, não bastam apenas as formações estaduais, é preciso o desenvolvimento 

de formações locais que valorizem as peculiaridades e contexto de cada escola de 

Assentamento Portanto, “[...] o professor precisa conhecer profundamente a realidade do 

assentamento: os problemas da produção, da organização, da formação; o tipo de educação 

que as crianças têm em casa, no grupo” (MST, 2005, p.53). Essa assertiva consoa com as 

ideias de Giroux e Mclaren (1998, p. 126) em que apontam que “os mestres necessitam 

desenvolver práticas pedagógicas que vinculem as experiências estudantis com aqueles 

aspectos da vida comunitária que moldam e sustentam tais experiências”. Os autores 

defendem que os educadores precisam assumir uma responsabilidade de entender as relações 

e forças que influenciam os estudantes para além dos muros da escola. Para isso, as formações 

continuadas no interior da escola, permitem o desenvolvimento profissional neste viés 

ideológico, a exemplo das formações desenvolvidas por meio da SE, pois tem buscado 

valorizar temas do contexto social e valorizar as altas vivências (FRISON et al., 2007; VIERA 

et al., 2016; SANTOS et al., 2016). 

Assim, a partir das análises verificamos que durante o período de 2016 e 2017, não 

houve formação continuada no Centro Integrado Florestan Fernandes, como podemos 

observar nas falas abaixo: 

Tínhamos três marcadas. Mas, não teve nenhuma. Tinha uma menina que vinha de 

Salvador, mas acabou não acontecendo. Até hoje não (C E). 
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Ainda não, porque nós marcamos uma formação com uma pessoa e, no dia deu um 

problema e ela não conseguiu comparecer. E, estamos tentando remarcar outra 

formação para com os professores (DE). 

A partir das falas, podemos inferir que para uma formação local, principalmente na 

área de Ciências, a escola necessita de apoio de pesquisadores que levem em consideração as 

especificidades da educação no MST. Assim, a ausência de formação no interior da escola 

pode se configurar como um entrave para o desenvolvimento integral da proposta de 

educação defendida pelo Movimento, pois, alguns professores não são assentados e precisam 

de formação específica. A fala de D confirma que o quadro de docentes da escola é composto 

também dos que vêm da cidade os quais precisam conhecer a proposta do Movimento: 

Na verdade lá no assentamento nós exigimos que todos que trabalham lá precisam 

estudar para se formar e preparar para a educação, nessa questão da pedagogia do 

Movimento também que a gente trabalha. Mesmo os que vêm da cidade a gente 

trabalha com eles a questão da formação (DE). 

Conforme os documentos do MST (2005), os educadores precisam ter um maior 

conhecimento que seja capaz de mudar a educação nos Assentamentos, isto se estende desde 

os aspectos organizacionais do espaço educativo até a maneira de ensinar e, na visão de 

Giroux (1987) ser um intelectual transformador. Diante disso, o professor deve além de 

ensinar os conteúdos, saber como ensinar, acompanhar os alunos no trabalho, ajudar no 

processo de organização dos mesmos como também levá-los a tomarem decisões. Entretanto, 

isto não é o bastante, o professor do Assentamento precisa ser um militante, e isto só é 

possível se o mesmo: “[...] participar das discussões e ações principais do Assentamento como 

um todo. [...] assumir de corpo, mente e coração os princípios pedagógicos e os princípios do 

MST. Quando fizer sua a luta pela terra, pela produção, como a luta pela educação” (MST, 

2005, p.36). Isso implica colocar em movimento algumas matrizes pedagógicas, a exemplo da 

Pedagogia da Terra, da Pedagogia da Luta e a da Pedagogia do Trabalho e da Produção. 

A SE apresentou-se como uma possibilidade para o desenvolvimento da proposta 

educativa do MST por meio da formação continuada, pois, conforme Maldaner e Zanon 

(2004), o ensino e a formação com base na SE, implica em valorizar o papel social da escola, 

contribuindo para um ensino que extrapola os muros da escola, como podemos observar nas 

falas abaixo. 

O curso ajudou para que nossas aulas fossem mais participativas, possibilitando o 

aluno perguntar mais, com aulas práticas do cotidiano dele, que eles vivem e 

vivenciam, para que possa atrair a assiduidade deles, para também se sentirem mais 

a vontade, com mais vontade de participar, que tenha mais interesse e que veja que 

aquilo é algo do interesse dele. O Curso ajudou a gente casar o empírico com o 

conhecimento científico (P¹ E). 
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E o curso veio contribuir sim, nos dá força, saber que a gente pode, que temos 

potencial, preparar aulas diferentes, aulas dinâmicas que eles participem e que 

supere as barreiras, mesmo sabendo que eles têm dificuldade de ler, de interpretar, 

com o curso podemos enxergar e ver novos horizontes (P¹ E). 

Eu já estava trabalhando o tema (alimentação). Mas foi bom (o curso) para trabalhar 

a questão das experiências, deu para ter uma visão mais clara, poder falar com os 

alunos. O curso foi muito proveitoso. (P11 E). 

E a gente já trabalhava um pouco antes do curso acontecer, de passar de forma mais 

fácil, envolvendo a questão das aulas práticas, intercalar o teórico com as 

experiências (P² E). 

A partir das falas acima, podemos inferir que por meio do curso, os professores 

puderam potencializar em suas aulas a valorização do contexto por meio de atividades que 

favorecem o estabelecimento de relações das experiências dos estudantes com o 

conhecimento científico. Sobre este aspecto apresentado pelos educadores acima, ressaltamos 

que a SE tem uma preocupação com a significação conceitual e, portanto, articula os saberes 

dos alunos com os saberes científicos (CRUZ; GEHLEN, 2015). 

Ressaltamos que “A escola deve ensinar a realidade local e geral” (MST, 2005, p. 

33), este é um dos princípios fundamentais no MST. Assim, a realidade é entendida para o 

Movimento como tudo o que está relacionado à vida prática, ao trabalho, a organização, o 

ambiente natural, o meio social e os problemas do dia a dia e da sociedade. Desse modo tudo 

o que se ensina no espaço escolar deve estar relacionado com as necessidades concretas dos 

educandos. Se não for assim: 

[...] toda vez que uma escola desconhece e ou desrespeita a história de seus alunos, 

toda vez que se desvincula da realidade dos que deveriam ser seus sujeitos, não os 

reconhecendo como tal, ela escolhe ajudar a desenraizar e a fixar seus educandos 

num presente sem laços (CALDART, 2001, p. 41).  

Desse modo, quando o professor relaciona os conteúdos de ciências com as 

necessidades concretas dos estudantes, acontece o processo de significação conceitual como 

proposto na SE (MALDANER; ZANON, 2004) como também há um significado na 

subjetividade e apreensão da realidade que os cerca. Conforme Maldaner e Zanon (2004) 

quando o aluno aprende de forma articulada à sua vida social, tem a capacidade de 

desenvolver uma consciência crítica acerca das suas práticas sociais e culturais, ao mesmo 

tempo que desenvolve os aprendizados de forma contextualizada. E, de acordo com Giroux 

(1998), para o desenvolvimento de um discurso crítico, a escola precisa compreender que o 

currículo precisa estar relacionado com as práticas sociais. Giroux e Mclaren (2011), 

defendem que a “cultura-de-sala-de-aula” precisa estar associada com a “cultura-de-esquina”.  
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A partir dos trechos abaixo, podemos observar a perspectiva da educação no MST no 

que se refere aos aspectos já apresentados: 

A educação a qual o MST defende é voltada para as [...] voltado pela atualidade, 

pela formação do Movimento, pelo aquilo que a gente prega que a nossa vivência da 

terra, da educação diferenciada, voltada para o homem do campo (DE). 

Costumo levar eles nas minhas aulas para o externo, isso é muito importante. [...] 

fazemos visitas no assentamento para conhecer o espaço, porque muitos estão na 

sala de aula, mas não conhecem a realidade. Então eu costumo levar eles no externo, 

que é um espaço muito rico, principalmente para as aulas de ciências (P²E). 

Às vezes as aulas são realizadas na prática, pois assim possibilita o contato direto 

com o ambiente e a melhor compreensão dos fenômenos da natureza (P4Q). 

As atividades propostas se baseiam na realidade dos alunos para que eles possam se 

familiarizar com os conteúdos e aprender com mais facilidade (P11Q).  

A escola e o MST defendem que é preciso ter cuidado com a terra e com a vida (P8 

Q) 

Para a construção de uma educação voltada para às necessidades e a realidade dos 

educandos, o MST busca colocar em movimento as matrizes pedagógicas. Percebemos por 

meio dos fragmentos que o modo de vida dos assentados é significativo para o processo 

educacional. Destacamos, a Pedagogia da Cultura, que nasce do modo de vida dos 

campesinos.  As falas apresentadas acima demonstram que os professores buscam trabalhar a 

realidade do Assentamento, levando os alunos para além da sala de aula, para o 

reconhecimento e a valorização do ambiente em que eles vivem. Trata-se de um trabalho 

prático que conforme P11, P4, P² ajuda na compreensão dos conteúdos.  

Para além da realidade, as questões mais amplas também são trabalhadas, como 

observamos no trecho abaixo: 

Mas trabalha questões mais amplas que envolvem as questões sociais, econômicas, 

ambientais, etc. (P²Q). 

                                             Compreender as relações sociais ambientais econômicas entre os organismos (P²Q). 

 

A concepção de P² está coerente com o que o MST (2005, p. 45) defende: [...] “o 

professor deve ter a preocupação permanente de ajudar as crianças para que relacionem a 

realidade próxima com a realidade mais distante”. Além disso, o PPP afirma que a matriz 

curricular da escola está fundamentada na tematização da realidade e na problematização do 

contexto escolar. Estes aspectos assemelham-se com a SE que, conforme Vieira et al. (2018, 

p. 4) “[...] possibilita o resgate de uma situação real, rica em contextos vivenciados dentro e 

fora do ambiente escolar, no qual os estudantes passam a desenvolver um pensamento próprio 
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acerca do que está sendo trabalhado”. Diante disso, a formação de docentes tendo como base 

a SE implica voltar o olhar para o papel social da escola, ir além dos muros da escola e, nas 

palavras de Maldaner e Zanon (2004, p. 8), “[...] implica valorizar a perspectiva do trabalho 

crítico e reconstrutivo da escola”. 

Assim, consideramos a assertiva de Giroux (2004, p. 72, tradução nossa) o qual 

afirma que “[...] as escolas não podem ser analisadas como instituições separadas do contexto 

socioeconômico em que estão situadas”. Desse modo, conforme o autor na perspectiva da 

pedagogia radical, as histórias e as experiências que os alunos carregam consigo devem ser 

valorizadas. Ademais, “[...] educadores radicais têm que entender o poder como um conjunto 

concreto de práticas que produzem formas sociais por meio das quais se constroem diferentes 

experiências e modos de subjetividade” (GIROUX, 2003, p. 173, tradução nossa). 

 

Conforme o PPP analisado, a escola se organiza através dos princípios filosóficos e 

pedagógicos, dentre estes se encontra a relação entre teoria e prática, nesse sentido a realidade 

da comunidade escolar é o ponto de partida e o ponto de chegada. Assim, este documento 

pedagógico se baseia na tematização da realidade e na problematização do cotidiano, como 

podemos observar no trecho a seguir:  

Queremos que a prática social dos/das estudantes seja à base do seu processo 

formativo (ARATACA, 2015, p. 23).  

Nesta perspectiva, as SEs desenvolvida no interior do GPeCFEC apresentam 

relações, pois parte de um tema do contexto social, problematizando-o a partir de 

levantamento de questões problemas (VIEIRA et al., 2016) que permitirão alcançar a 

significação conceitual, refletir e transformar a realidade. 

Para a concretização desta ideologia, a formação continuada de professores torna-se 

parte fundamental, assim, o docente será o sujeito que irá permitir a formação humana dos 

sujeitos. Caldart (2004) destaca que o professor que atua nas escolas de assentamentos deve 

preocupar-se com a formação dos educandos em todas as dimensões. Nas palavras de Giroux 

(2003, p. 117, tradução nossa) “[...] indica a necessidade de ir mais além do discurso e a 

consciência dos autores humanos para abordar as condições e fundamentos de suas 

experiências cotidianas [...]”. Para atender estes aspectos, as formações desenvolvidas em 

todos os níveis (locais, estaduais e nacionais) devem aprofundar tanto a prática, como a teoria 

na educação do MST, interferindo de forma direta no currículo escolar, aspecto que será 

discutido na próxima categoria. 
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4.2 A formação continuada e o ensino de ciências: possíveis caminhos para 

superar o currículo tradicional  

Definimos esta categoria como emergente, pois não foram predeterminadas antes das 

nossas análises, “mas construída a partir dos dados e informações obtidos pela pesquisa” 

(MORAES; GALIAZZI, 2011, p. 88). Assim, por meio de um diálogo entre a SE e a 

pedagogia crítica de Henry A. Giroux, discutimos sobre a formação de professores do MST 

como um caminho para romper com o modelo curricular tradicional.  Portanto, o Setor de 

Educação do MST (regional, estadual e nacional) desenvolve um conjunto de atividades para 

os educadores que ensinam no assentamento. Estas formações, conforme Diniz-Pereira 

(2008), abrange o preparo profissional, político e cultural.  Conforme o autor, além dos 

encontros realizados em todos os níveis, os educadores recebem material pedagógico 

produzido pelo Movimento, o qual é discutido pelo coletivo de professores, sendo essa uma 

das atividades de formação continuada.  

É importante destacar que a formação de professores do MST de acordo com o autor 

citado, ao ir de encontro com o paradigma que objetiva apenas preparar o profissional, se 

enquadra no modelo crítico de formação docente. Sendo assim, conforme o MST (2005) os 

professores do assentamento precisam ter maior conhecimento e mudar a educação, ou seja, 

transformar a escola tradicional em uma escola diferente. Desse modo, a proposta educativa 

do Movimento é “romper com a educação tradicional que organiza o currículo em torno de 

conteúdos retirados dos livros” (MST, 2005, p.52). Sobre essa assertiva, o PPP do Centro está 

em consonância, como podemos observar no fragmento: 

Um currículo com base na realidade e no seu permanente movimento. Isto implica 

em romper com pelo menos duas ideias tradicionais de currículo: a de que currículo 

é igual a lista de matérias ou de conteúdos e a de currículo só diz respeito ao que 

acontece no espaço restrito de sala de aula, ou seja, nos momentos de repasse de 

conteúdo (ARATACA, 2015, p. 10). 

Considerando o fragmento, podemos fazer um paralelo com a SE, que conforme 

Maldaner e Zanon (2004, p. 50) quando se trabalha em sala de aula as vivências sociais “[...] a 

Situação de Estudo se abre para outras relações[...], através das ciências, no ir e vim dialético 

que permite constituir formas mais dinâmica de saber”. Desse modo, o currículo extrapola 

uma dimensão linear, hierárquica e diretiva, sendo possível contemplar as vivências tanto 

dentro como fora do espaço escolar. E, conforme Giroux e Simon (2011, p. 133), uma 
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pedagogia que rompe com o conservadorismo, “incorpora a experiência do aluno ao conteúdo 

curricular “oficial”. 

Para romper com o modelo curricular tradicional, os documentos do MST (2005, p. 

52), defendem que o currículo deve estar centrado na prática, justificando que o sujeito não 

aprende apenas dentro de uma sala de aula, mas “quando está fazendo um trabalho prático, 

quando está planejando [...] quando tem que resolver seus próprios problemas”. Assim, o 

professor pode aproveitar as experiências dos estudantes dentro e fora da escola. Por meio das 

nossas análises percebemos que há uma relação entre o que se trabalha nos conteúdos em sala 

de aula com as práticas vivenciadas pelos educandos no assentamento, como podemos 

observar nas falas de P¹, P6 e P4, a seguir.  

[...] sempre preparo minha aula antes, nas aulas de ciências a gente sempre prepara 

uma prática, uma atividade que eles consigam visualizar para que a aula seja mais 

explicativa e aproveitada (P¹ E).  

[...] a gente faz muita aula de campo, exemplo, eu trabalhei com eles sobre plantas 

medicinais, onde nós visitamos todas as famílias, fizemos um levantamento de quais 

plantas elas cultivam e qual o uso que elas fazem dessas plantas, para que servem, 

para quais doenças e depois disso fizemos a catalogação das plantas, o qual eles 

usaram o dicionário, a internet, buscando o nome científico das plantas e depois 

sistematizamos o trabalho. Ficou muito legal. Dentro desse trabalho das plantas 

medicinais, nós fizemos experimentos, fizemos caqueiro, plantas para colocar na 

escola próximo a cozinha. Plantas para chás, para dores, para no momento de 

necessidade ter as plantas perto da cozinha (P¹ E). 

[...] o conteúdo tem que casar com a prática, não adianta só enchendo as crianças de 

conteúdo e não relacionar com a prática para que elas possam visualizar, 

compreender melhor o que está sendo dito pelo professor, o que está acontecendo na 

aula. Então, o mais importante é isso, quando der um conteúdo sempre se preocupar 

em fazer uma prática com a criança para aprender com mais facilidade o conteúdo 

(P¹ E).  

As aulas são realizadas em sala de aula e no campo (P6 Q). 

Às vezes as aulas são realizadas na prática, pois assim possibilita o contato direto 

com o ambiente e a melhor compreensão dos fenômenos da natureza (P4 Q). 

Observamos que P¹ detalha o trabalho prático desenvolvido com os estudantes, 

explicitando a relação entre os conteúdos trabalhados. Além disso, defende que por meio 

desta associação entre teoria e prática, os educandos aprendem com mais facilidade.  

A associação entre a teoria e prática é um dos princípios pedagógicos da Pedagogia do 

MST, e os educadores precisam relacionar os conteúdos com as questões do dia a dia. Este 

princípio está presente no PPP do Centro, sendo esta relação um dos eixos articuladores do 

currículo, como observamos no trecho abaixo. 
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Defendemos como um dos princípios fundamentais a relação entre a prática e a 

teoria dentro de cada processo pedagógico, justamente para que se possa 

desenvolver esta capacidade de relação em todas as demais situações da vida. 

(ARATACA, 2015, p. 23). 

Sobre os aspectos apresentados no fragmento acima, podemos inferir uma 

aproximação com a SE, a qual de acordo com Maldaner e Zanon (2004), o desenvolvimento 

de situações de estudos articulam na prática as vivências dos estudantes com os conceitos 

científicos. Ainda conforme os autores, a SE “[...] transcende a prática imediata, isto é, 

extrapola o sentido vivencial da familiaridade dos alunos com os fatos, na medida em que eles 

se tornam capazes de expressar sob novas formas de interação em contextos vivenciais 

explorados (MALDANER; ZANON, 2004, p. 51).  

Contrário a essa visão, Giroux (1997, p.171) afirma que o modelo curricular 

dominante ignora as experiências e histórias dos estudantes, e propõe que o currículo 

considere “[...] as particularidades sociais e históricas que constituem as formas e limites 

culturais que dão significado às vidas dos estudantes e outros aprendizes”. Nos escritos do 

autor, está explícita a necessidade de desenvolver conhecimentos e práticas sociais que 

possam trabalhar com as experiências que os educandos trazem para o espaço escolar.  

Conforme o MST (2005), o currículo das escolas do assentamento tem duas 

diferenças do currículo tradicional, quais sejam: 

1) Tiramos o centro do processo de aprendizagem e ensino da sala de aula: 

aprendemos e ensinamos a partir da prática, onde quer que ela aconteça [...] 

2)Tiramos o foco dos conteúdos. Os conteúdos de matemática, português, ciências, 

passam a ser escolhidos em função de necessidades que a prática vai criando ou em 

função de temas que se relacionam com as necessidades coletiva do assentamento 

(MST, 2005, p. 53). 

Observamos que o currículo nas escolas do MST é construído com base nas 

necessidades do assentamento, que são as experiências vivenciadas pelos sujeitos. Essas 

necessidades são coletivas e são transformadas em temas. 

Para atender a essa proposta de currículo, o planejamento não pode ser realizado 

individualmente, mas por meio da participação de todos os sujeitos educacionais e com a 

participação do assentamento, considerando os princípios educativos do MST. Destacamos a 

coletividade também presente na SE, pois na sua elaboração exige um diálogo entre os 

agentes de distintas áreas dos saberes. Portanto, a mesma é construída na relação entre escola 

e universidade e sua elaboração se dá na tríade: docentes universitários, professores da escola 
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básica e licenciandos de diferentes áreas do conhecimento (FRISON et al, 2007; MASSENA; 

BRITO, 2015).  

Nas nossas análises, percebemos que o planejamento do Centro Integrado Florestan 

Fernandes, conforme o PPP parte do princípio de que deve ser construído coletivamente, 

considerando as necessidades reais dos educandos, como podemos observar nos fragmentos 

abaixo. 

“Construir, coletivamente, ementário, por área e/ou disciplina, levando-se em conta 

a necessidade real do estudante” (ARATACA, 2015, p.22).  

“Nunca deverá chegar pronto, mas deverá ter seus temas elencados, com autonomia, 

a partir das necessidades dos educandos” (ARATACA, 2015, p. 18).  

O planejamento anual é realizado na Jornada Pedagógica que acontece na cidade de 

Arataca, porém não trata as questões específicas do assentamento, apenas no último dia da 

jornada o planejamento é realizado no assentamento, tendo como base as necessidades do 

contexto escolar, como observamos nas falas de C e P², a seguir, 

Foram três dias de jornada. Dois foram em Arataca e um no assentamento. Mas, é 

mais aquela coisa de recepção (em Arataca) [...] (C E).  

São inseridos conteúdos relacionados com a vivência do campo (P²Q). 

Entretanto, podemos observar que existe uma relação com a Secretaria Municipal de 

Educação (SEMED), na construção do currículo. Desse modo, por meio das falas notamos 

que a escola em parte atende as exigências da SEMED e da legislação nacional, porém tem 

autonomia para desenvolver a proposta de educação do MST. Observamos no PPP estes 

aspectos. 

O Centro Integrado Florestan Fernandes, adota pedagogia própria que age sob a 

interface dos instrumentos didático-pedagógicos geridos pela Secretaria Municipal 

de Educação de Arataca, os princípios da Educação do Campo são integrados aos 

princípios e fins da Educação Nacional. (ARATACA, 2015, p. 7). 

Ainda sobre essa relação observamos nas falas de P², P8 e P
11 que os conteúdos apesar 

de virem estabelecidos pela SEMED, são adaptados à realidade local. Isso pode ser observado 

a seguir. 

Parte dos conteúdos se dá diretamente via secretaria municipal, entretanto há 

autonomia para escola de adaptar à realidade local e de inserir novos conteúdos. (P² 

Q). 

Parte deste currículo já vem estabelecida da Secretaria do município, mas na escola 

a gente tem autonomia para adaptar um pouco do conteúdo que vem deste currículo 

já elaborado pela SEMED, porque os conteúdos têm que estar de acordo com todas 

as escolas, mas nós adaptamos um pouco a nossa realidade, porque a gente tem um 
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diferencial, pois estamos na discussão da educação do campo, então a gente quebra 

esse paradigma, porque a gente não trabalha tudo o que vem como eles querem de lá 

para cá. (P² E). 

... escolhidos pela coordenação com intervenção da SEMED. (P8 Q). 

..., porém município é aquilo né? Eles mandam uma coisa e a gente tem que adaptar 

a nossa realidade, a gente se reúne para colocar na nossa realidade. (P11 Q). 

Essa realidade, conforme mencionada nos documentos do MST (2005) precisa ser 

transformada em temas, pois só assim se poderá estudar a realidade diretamente. Durante o 

planejamento, esses temas são escolhidos partindo dos maiores problemas do Assentamento. 

As SEs desenvolvidas no interior GPeCFEC partem de um tema do contexto social, 

que apresenta relevância para os educandos e para a comunidade (VIEIRA, 2017). Na mesma 

visão, Giroux e Simon (2011) defendem que a valorização do contexto dos estudantes fornece 

subsídios para a reflexão de como os mesmos dão sentido as suas experiências. 

Como já explicitado, o planejamento do Centro deve ter os seus temas elencados por 

meio da realidade dos educandos e, como aponta o PPP da escola. 

Os conteúdos deverão ser ordenados a partir das necessidades reais (ARATACA, 

2015, p. 18). 

Assim, observamos conforme as análises que uma das ações estratégicas do PPP do 

Centro é trabalhar com projetos temáticos, como destaca o trecho abaixo. 

Definir projeto temático de aprendizagem por unidade de trabalho, culminando em 

trabalhos lúdico-pedagógicos, culturais (ARATACA, 2015, p. 22). 

Considerando essa premissa do PPP, pudemos perceber nas análises das entrevistas 

com P¹ e P² que o planejamento de ciências do Centro parte de temas do contexto social que 

são trabalhados por meio de projetos abrangendo todas as disciplinas. Isso pode ser observado 

nos fragmentos a seguir. 

[...] mas a gente fez um planejamento global para o ano e os projetos que abrangem 

também o ensino de ciências. (P¹ E). 

Então um projeto que passa a ser desenvolvido dentro da disciplina de ciências, que 

é um projeto discutido pela escola, então envolve todos os professores. Todos os 

projetos desenvolvidos pelos professores das disciplinas específicas de ciências, 

história, geografia, cada professor estar inserido neste processo, ele vai fazer parte 

deste projeto também. (P² E). 

Geralmente nós trabalhamos com projetos, mas que no final das contas a gente faz 

uma culminância onde o projeto de cada professor, onde nós fazemos exposição do 

que aconteceu, do que foi praticado, das experiências... (P¹ E). 

Os conteúdos (de ciências) vão de acordo os projetos que são elencados durante o 

ano [...] nós levamos muito em conta a questão do meio ambiente, da agroecologia, 
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da alimentação saudável, da soberania alimentar, plantas medicinais, voltado muito 

para o cultivo da terra, de uma alimentação saudável, a cadeia alimentar, etc (P¹ E). 

 

Podemos inferir por meio das falas anteriores, um trabalho interdisciplinar e coletivo, 

sendo esse um dos eixos articuladores do currículo contido no PPP do Centro como 

mencionado a seguir. 

As trocas entre os diversos profissionais proporcionam uma maior integração das 

disciplinas e dos projetos enriquecendo-os a partir de diferentes olhares [...]. Deve 

haver uma integração entre o trabalho das diversas disciplinas, isso pode ser 

facilitado através do planejamento coletivo e do ensino a partir dos temas Geradores 

[...] (ARATACA, 2015, p. 23). 

Conforme os documentos do MST (2005), o professor é um sujeito coletivo, sendo 

assim, o seu trabalho precisa estar submetido aos maiores objetivos do grupo. Diante disso, é 

preciso traduzir no planejamento as decisões e orientações deliberadas no coletivo, o que 

podemos observar nas falas de P² E. 

Todas as ações que a gente discute na escola, são discutidas para o corpo, não só 

para o indivíduo (P2E). 

Essa é a intencionalidade de ter uma educação diferenciada, envolver todos os atores 

nesse processo de ensino, e não um só indivíduo por si só, mas todos em conjunto. 

(P2E) 

Cabe destacar que o curso trouxe contribuições para fortalecer o trabalho coletivo na 

escola do assentamento, como observamos na fala abaixo. 

O curso trouxe essa característica, essa capacidade de nós próprios professores de 

nos interagir mais entre nós mesmo para desenvolver uma educação melhor (P² E). 

Percebemos por meio da fala de P², que os professores buscaram realizar um trabalho 

em parceria, sendo possível maior interação entre eles com o objetivo de desenvolver uma 

educação melhor. Giroux (1997) afirma que os educadores devem se envolver no coletivo 

para produzir materiais curriculares que estejam de acordo com o contexto sociocultural. 

Desse modo, há que se destacar uma formação crítica, que conforme Diniz- Pereira (2008, p. 

144), além de ser histórica, política e problemática é também “uma atividade social – com 

consequências sociais, não apenas uma questão de desenvolvimento individual”.  

Conforme Diniz- Pereira (2008, p. 147), a formação de professores do MST ao se 

pautar neste modelo crítico, busca construir um profissional que não é neutro e que está 

comprometido com a justiça social, assim, “Ao invés de reforçar o isolamento e o 
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individualismo na docência, essa identidade é construída por meio de experiências de 

solidariedade e trabalho coletivo”.  

Por meio das análises, percebemos que o PPP do centro busca relacionar o currículo 

com os aspectos políticos, sociais e culturais, visando a formação do sujeito crítico, que lute 

pela emancipação social, como está claro no trecho abaixo. 

O currículo está diretamente relacionado ao contexto sócio-político-cultural-

econômico e, assim, é construído de forma dinâmica e participativa através de uma 

abordagem interdisciplinar, tendo em vista, prioritariamente, a formação do cidadão 

comprometido eticamente com a transformação da sociedade (ARATACA, 2015, p. 

11). 

Observamos nos trechos acima que os aspectos políticos, sociais e culturais são 

trabalhados por meio de uma abordagem interdisciplinar, característica presente também na 

SE, pois busca romper com as práticas tradicionais em que é organizado o currículo, a 

exemplo da organização das disciplinas separadamente (MALDANER et al., 2001). Assim, 

de acordo com Vieira (2017), a interdisciplinaridade acontece por meio da reconfiguração do 

currículo de ciências, sendo possível a integração das diversas áreas.  

Por meio das análises, percebemos que por meio do curso, alguns professores 

sentiram-se estimulados a trabalhar os conceitos interdisciplinarmente, a exemplo de P¹E. 

Tentamos abordar e aproveitar bastante o que foi visto no curso, tentando trazer para 

nossas aulas de ciências nesse ano de 2018, onde a gente faz a interdisciplinaridade 

em que a gente pode trabalhar todas as disciplinas aquele material que estudamos 

durante o curso que vocês ministraram. (P1E)  

Por fim, destacamos que a formação de professores tendo em vista a participação e 

envolvimento dos sujeitos, rompe com a hierarquia e com a instrumentalização, permitindo 

que formadores e formandos possam construir juntos o conhecimento. Além disso, nesta 

perspectiva é possível estabelecer uma relação de trocas de experiências, por meio de uma 

associação entre teoria e prática. Todos estes aspectos permitem a superação da construção de 

um currículo tradicional. Diante disso, valorizamos as vozes dos sujeitos formantes e 

discutiremos na próxima categoria acerca da soberania alimentar do MST, aspecto discutido 

no curso.  
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4.3 As concepções dos sujeitos formantes: a soberania alimentar como um 

princípio do MST27 

Neste item, discutimos a categoria emergente, que conforme Moraes e Galliazi 

(2011) é construída por meio dos dados obtidos pela pesquisa. Buscamos valorizar ao longo 

do processo formativo as experiências dos sujeitos formantes e apresentamos ao longo deste 

texto as principais ideias acerca da soberania alimentar defendida pelo MST. 

Na perspectiva da educação proposta pelo MST, a discussão acerca dos hábitos 

alimentares se apresenta como um possível caminho para o diálogo e a construção de saberes 

para/com os sujeitos do campo, ainda mais considerando que num contexto globalizado, a 

rotina alimentar modificou-se, principalmente com a substituição de alimentos naturais por 

alimentos industrializados. 

O MST defende a Soberania Alimentar que, de acordo com a Vila Campesina 

corresponde ao “direito que os povos, países, ou união de Estados têm para definir suas 

políticas agrícolas e alimentares e proteger sua produção e sua cultura alimentar” (La Via 

Campesina, 2003, online).  O direito à alimentação se relaciona com a dimensão social do que 

é produzido, levando em conta práticas que respeitam o meio ambiente, a igualdade entre as 

pessoas e o acesso aos recursos naturais envolvidos na produção.   

A alimentação humana não envolve apenas os aspectos biológicos. Ela é, também, 

uma ação social e cultural. É neste sentido, que vários sistemas alimentares são produzidos a 

partir de influências ecológicas, históricas, culturais, econômicas e sociais (MACIEL, 2005).  

O MST é identificado como um movimento histórico e social de luta pela terra 

defende uma alimentação saudável para a sua comunidade, evitando alimentos que causem 

danos à saúde e priorizando a Soberania alimentar, como fica claro nos trechos abaixo. 

  

[...] aqui no assentamento Terra à Vista a gente se preocupa muito com a questão do 

orgânico e do agroecológico, da alimentação saudável (P¹C). 

 

No assentamento que a gente vive tem a produção orgânica. A gente já fez vários 

cursos voltados para a área da alimentação (P11E). 

[...] dentro da comunidade se debate a questão do orgânico e da agroecologia (P² C). 

 

                                                           
27 Parte desse texto encontra-se no trabalho “Os princípios do MST e a alimentação escolar: o escrito e o 

vivenciado sob o olhar dos professores”, publicado nos anais do VIII Congreso Internacional sobre Formación 

de Profesores de Ciencias, em Bogotá, Colombia (SILVA; BOMFIM; MASSENA, 2018). 
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         Percebemos que existe uma grande preocupação da comunidade quanto a questão da 

agroecologia, resultando em debates dentro do próprio Assentamento. Além disso, os 

assentados produzem e vendem alimentos orgânicos. 

Nas nossas análises percebemos que o PPP da escola também defende acerca da 

segurança alimentar nos assentamentos, além de ir de encontro contra o uso de agrotóxicos, 

como observamos nos fragmentos a seguir. 

Garantir a segurança alimentar e evitar a monocultura e o uso de agrotóxicos. 

(ARATACA, 2015, p. 14). 

 

O PPP da escola fortalece e incentiva a agroecologia, tendo como foco a soberania 

alimentar por meio da produção orgânica (P11Q), 

Podemos inferir que a soberania alimentar é um dos princípios presentes no PPP da 

escola que atende a um dos objetivos do Movimento que é a garantia da segurança alimentar 

dos assentados. Sendo assim, a escola tem o papel de trabalhar a questão da alimentação 

tomando como base o trabalho como princípio educativo, pois, para o MST o ato de educar é 

seguido de ação. A escola educa a partir das vivências, isto não significa que a teoria será 

deixada de lado, mas implica em uma relação entre prática-teoria-prática (MST, 2005).  Por 

meio da SE, “além de da construção dos conceitos científicos procura-se trazer para o 

cotidiano da sala de aula reflexões sobre questões sociais, culturais e econômicas” (FRISON 

et al., 2007, p. 341). 

A alimentação saudável é um tema presente no contexto do assentamento, sendo 

assim, a parceria com a comunidade é fundamental. Podemos observar esses aspectos nas 

falas a seguir. 

  

Então é meta da escola, sempre foi trabalhar isso junto às famílias e trabalhar a 

soberania da alimentação escolar (P¹C). 

  

[...] e a escola é um espaço de debate também a respeito dessa questão da 

alimentação, e não é só com os alunos, é com a família (P²C). 

 

A escola do assentamento tem uma função social que é a socialização e a produção 

dos conhecimentos científicos úteis para a vida e, de acordo com Maldaner e Zanon (2004, p. 

51), a organização do currículo por meio da SE, implica em ir além do espaço escolar “[...] 

implica valorizar a perspectiva do trabalho crítico e reconstrutivo da escola”. Outrossim, 

Giroux e Simon (2011) defendem as escolas como formas sociais que precisam ampliar as 

capacidades humanas, para que os sujeitos possam intervir nas suas subjetividades e terem a 

capacidade de fazer a transformação social. Nesta perspectiva, a temática alimentação 

engloba um conjunto de conceitos e conhecimentos que podem ser trabalhados a partir de 
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práticas ligadas ao mundo do trabalho, em que educadores e educandos estejam envolvidos, 

sendo possível a ampliação de visão de mundo (MST, 2005). Destacamos aqui a Pedagogia 

do Trabalho e da Produção, uma das matrizes pedagógicas adotadas pelo MST, a qual 

compreende que o trabalho é importante para produzir o necessário a fim de que os 

assentados tenham uma qualidade de vida. 

Apesar do Movimento defender a soberania alimentar, ao analisarmos as falas de P¹ e 

P7 percebemos que existe um entrave quanto ao uso dos produtos alimentares cultivados no 

assentamento.   

 

Porque a gente tem uma fábrica de chocolate aqui, mas a gente consome pouco, não 

consome tanto. A gente ainda compra o Nescau para tomar [...] o arroz que vem de 

fora, o feijão, ovos, porque a criação de galinha é pouca, o que compramos é de granja 

também [...]. Então tudo fica mais no externo mesmo (P¹ C). 

 

[...] mas preferem (os alunos) outras coisas como salgadinho, pizza. Porque as 

crianças de hoje não crescem mais com aquela cultura de fazer o que os pais mandam, 

mas sim o que eles veem lá fora (P7 C). 

 

Conforme as falas acima, os assentados priorizam os alimentos industrializados, 

apesar do assentamento ter cultivo de frutíferas e hortaliças orgânicos, como também a 

piscicultura, além de uma fábrica de chocolate. Diante desse contexto, ressaltamos que ao 

priorizar a soberania alimentar no assentamento, a escola e a comunidade precisam estar 

envolvidas, com o objetivo de conscientizar os educandos acerca da importância do consumo 

de verduras e hortaliças na alimentação.  

Conforme apontam Giroux e McLaren (2011), as escolas precisam repensar suas 

práticas e acolher as problemáticas que são de interesse para os educandos e que estão 

presentes em sua vida cotidiana. Nesse caso, a escola tem o papel fundamental de influenciar 

nos hábitos alimentares dos alunos e de suas famílias, trabalhando noções da alimentação ou 

até mesmo adotando-a como um tema gerador (MST, 2005). 

Ao perceberem a contradição presente na escola e na comunidade, alguns 

professores consideram que neste contexto, a alimentação é algo cultural e que os assentados 

são bastante influenciados pela alimentação urbana, uma vez que a escola atende crianças 

também de outras localidades, que não tem a mesma ideologia que o MST. Ao observarmos 

as falas de P¹ e P7, notamos a relação dos hábitos alimentares com a cultura urbana. 

 

[...] é uma questão cultural, ele acha mais gostoso e saboroso, ou acha que aquilo é 

merenda, [...] uma banana na hora do recreio. Então ele diz: não vai ter lanche? Vai 

ser banana? (P¹C). 
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[...] aqui é mais difícil também porque nossa escola não recebe apenas alunos de 

assentamentos, tem da cidade, de outras fazendas. [...] quem vem de fora (P7C). 

 

          Neste sentido, compartilhamos da ideia de Caldart (2012) quando afirma que a escola 

não pode ser o único local de formação, para que aconteça uma educação emancipatória, que 

forma sujeitos críticos e conscientes de seu papel transformador na sociedade. Nas palavras de 

Giroux e McLaren (2011, p. 169) é preciso que as escolas enquanto esferas públicas “[...]se 

espalhem, acabando por atuar em conjunto com outras comunidades de resistência, em um 

duplo esforço por uma reforma social e educacional”. Sobretudo, o papel da escola do 

assentamento é romper com as barreiras que limitam apenas os conhecimentos escolares e o 

reduzem a sala de aula, pois é preciso compreender que o MST é produto e agente de 

formação. Diante disso, comunidade e escola devem planejar e desenvolver ações que sejam 

capazes de conscientizar os sujeitos acerca da soberania alimentar que o Movimento defende, 

de forma, a evitar que este discurso esteja distante da realidade vivenciada. 

 

4.4 Síntese reflexiva 

 

Trabalhar um tema do contexto social que consistia um problema para a escola e a 

comunidade foi desafiador. Buscamos desenvolver uma proposta de curso que possibilitassem 

discussões reflexivas sobre a temática entre os formadores e os participantes do curso, 

permitindo aos professores refletirem sobre sua prática pedagógica tendo em vista os 

princípios defendidos pelo MST.   

Por meio das etapas da SE e do modo como realizamos no GPeCFEC, pudemos 

construir uma proposta para o curso que contemplasse as experiências dos sujeitos formantes 

e que estas fossem adotadas como ponto de partida. Neste aspecto, a pedagogia radical 

defendida por Henry A. Giroux, também contribuiu, pois, conforme este autor as histórias e as 

experiências que os estudantes carregam consigo precisam ser valorizadas. 

No desenvolvimento do processo formativo, buscamos apresentar também, 

possibilidades de trabalhar a temática em sala de aula. Apesar de nos basearmos nas etapas da 

SE para desenvolver o curso, não apresentamos essa proposta para os professores. Porém, os 

resultados apontaram algumas contribuições da SE, como por exemplo, a 

interdisciplinaridade, a coletividade e a relação entre teoria e prática. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Temos buscado responder a partir desta pesquisa as contribuições da SE para a 

formação continuada de professores de uma escola de assentamento do MST, tendo como 

base a pedagogia crítica de Henry A. Giroux. Desse modo, nos debruçamos em investigar as 

potencialidades da SE na formação de professores do MST e, para isto, no primeiro momento, 

buscamos compreender as especificidades da Pedagogia do MST e como está pautado o 

ensino de ciências, bem como também apresentar relações entre a SE e a pedagogia crítica. 

Buscamos, ainda, apresentar as contribuições de um processo formativo via SE para a prática 

pedagógica de professores de ciências do Centro Integrado Florestan Fernandes. 

A educação no MST tem uma especificidade, que é educar o sujeito social no dia a 

dia do Assentamento. E, para isto, a realidade é a base de toda produção do conhecimento. 

Tendo em vista este princípio, consideramos a partir das análises dos dados de pesquisa, que a 

escola em que foi realizada a pesquisa tem buscado relacionar o ensino com o contexto em 

que está inserida. Desse modo a base do processo formativo dos educandos está relacionada 

com a sua prática social.  

Como um ambiente de formação humana, a referida escola busca formar seus 

educadores por meio dos encontros estaduais realizados anualmente, sendo possível o estudo 

e a reflexão dos aspectos referentes à Educação do Campo. Estas formações se configuram 

como fundamentais para o desenvolvimento da Pedagogia do MST na escola, e, 

principalmente para àqueles professores que não são assentados e desconhecem a concepção 

de uma educação voltada para a realidade. Todavia, nestes eventos, não existe uma discussão 

específica da área de ensino de ciências.  

Destacamos a importância dos encontros estaduais, porém, torna-se necessário o 

desenvolvimento de processos formativos de docentes no interior da escola, tomando como 

base a realidade do assentamento. Dessa forma, o professor, especialmente o que não é 

assentado, poderá conhecer profundamente os problemas do assentamento. Assim, a gestão 

escolar entende que todos os docentes, inclusive os que vêm de fora precisam estudar a 

proposta da educação defendida pela escola. 

Apesar da ausência de formação local, a realidade do assentamento tem sido 

trabalhada por alguns professores por meio de aulas práticas, visitas no Assentamento, e 

principalmente na associação entre conteúdos, contexto em que os educandos estão inseridos 

e com as questões sociais, políticas, econômicas e ambientais. Nesta perspectiva, sinalizamos 
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uma relação com a pedagogia crítica a qual defende que a escola não pode estar desconectada 

do contexto socioeconômico, sendo assim, a SE proposta pelo GPeCFEC contribui para que 

este papel social da escola seja desenvolvido.  

Podemos concluir que o curso possibilitou para que professores potencializassem em 

sua prática pedagógica a valorização do contexto mediante atividades que relacionam as 

experiências dos educandos com os conceitos científicos. Além disso, destacamos as 

potencialidades da SE, no que se refere a interdisciplinaridade e a coletividade, assim, os 

resultados apontaram que os professores se mostraram estimulados pós-curso para trabalhar 

os conceitos interdisciplinarmente e em parceria com as outras áreas. 

Considerando que os problemas existentes no Assentamento não podem estar 

desligados da ação educativa da escola, ao identificarmos a problemática presente na 

comunidade escolar, buscamos por meio do curso refletir sobre os hábitos alimentares, 

preconizando uma alimentação saudável. Foi possível identificar que o princípio de Soberania 

Alimentar defendido pelo MST não é fielmente seguido, já que a prática alimentar da escola 

recebe influência de hábitos externos, sendo a alimentação uma prática cultural. 

Destacamos que a formação de professores aspirando o envolvimento entre 

formadores e formandos, permite que os sujeitos construam juntos o conhecimento além de 

estabelecer uma relação de troca de experiências. Isso foi marcante no processo formativo, 

pois foi possível no coletivo, refletir e enfrentar uma problemática do contexto social. 

 As SEs desenvolvidas no âmbito do GPeCFEC passam a ser uma nova proposta de 

reorganização curricular (ainda sem nome), tanto do ponto de vista teórico, quanto do ponto 

de vista prático quando agregamos as discussões de Henry A. Giroux sobre currículo e 

formação de professores. Neste sentido, a SE trabalhada nesta pesquisa apresenta perspectiva 

diferente da que foi pensada pelo GIPEC em 2000. Priorizamos trabalhar com temas do 

contexto social e que se configuram como uma problemática para a comunidade e para a 

escola.  Agregamos também um momento anterior as etapas da SE, que neste trabalho 

priorizamos o primeiro momento pedagógico da ATF, a problematização inicial.  

Outra característica que diferencia as SEs desenvolvidas em nosso grupo de pesquisa 

é a interação entre os sujeitos no planejamento e desenvolvimento das mesmas. Além da 

participação de professores universitários, licenciandos e professores da escola básica, 

contamos também com a participação de discentes de mestrado e doutorado, o que permitiu a 
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vivência de trocas de saberes e experiências, contribuindo para o processo de formação de 

cada sujeito. 

Não podemos concluir este trabalho diante da descaracterização e da marginalização 

a que está sendo exposto o MST no atual cenário político. Neste contexto, a educação 

defendida pelo Movimento encontra-se ameaçada e caminhando rumo a escuridão.   A luta é 

contínua e buscaremos cada dia mais uma educação transformadora. Portanto, o presente 

trabalho não tem um ponto final, pretendemos ampliar as discussões teóricas de Henry A. 

Giroux e contribuir na formação de professores, principalmente nas escolas do campo, as 

quais se encontram ameaçadas no cenário político brasileiro. 
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Apêndice A: Roteiro da entrevista semiestruturada realizada com diretor e coordenador  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA 

 

COORDENADOR E DIRETOR: 

 

1. Gostaria que você explicasse um pouco sobre sua trajetória na educação aqui na escola 

Florestan Fernandes. Se é concursada, assentada, há quanto tempo leciona. 

 

2. Você poderia citar a proposta educativa presente nos documentos do MST? 
 

3. Você poderia citar algumas das matrizes pedagógicas em que a pedagogia do MST se 

baseia? 

 

4. Você poderia explicitar sobre a proposta pedagógica para o Ensino de Ciências presente 

no Projeto Político Pedagógico desta Escola? 

 

 

6. Você poderia citar algumas das matrizes pedagógicas em que a pedagogia do MST se 

baseia? 
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Apêndice B: Roteiro da entrevista semiestruturada realizada com professores 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA COM PROFESSORES QUE 

PARTICIPARAM DO PROCESSO FORMATIVO 

 

1- Qual a sua formação e a quanto tempo você atua na educação? E na docência de 

ciências? E nessa escola? Houve a opção de atuar nessa escola? 

2- Qual a sua carga horária semanal? E em quais e quantas turmas você trabalha? 

3-  A sua formação superior te ajudou na sua função como docente de ciências? 

4-  Atualmente você faz alguma formação complementar para enriquecer seu trabalho 

como docente? 

5- Como são ministradas suas aulas de Ciências? 

6- Existe na escola uma perspectiva de trabalho colaborativo? Como isso acontece? 

7- Você participou da construção do currículo da escola neste ano? Como se deu essa 

construção e a escolha dos conteúdos e das temáticas? 

8- De que forma os conteúdos escolhidos foram articulados com os temas a serem 

trabalhados na escola, após o curso? 

9- Quais os desafios você enfrenta para o desenvolvimento do seu trabalho em sala de 

aula e como o curso pôde contribuir nesse aspecto? 
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Apêndice C: Questionário realizado com professores 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ 

Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas 

Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências  

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome:_________________________________________________________________ 

Função:________________________________________________________________ 

Formação:______________________________________________________________ 

Instituição de formação:___________________________________________________ 

1. Faz algum curso atualmente? Se sim, qual? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Este curso é financiado por alguma instituição? 

______________________________________________________________________ 

3. Qual o seu tempo de serviço no magistério? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Esse tempo foi cumprido todo no Assentamento? 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Como são realizados os planejamentos das aulas de Ciências na escola em que você 

trabalha? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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6. Os planejamentos realizados são organizados com base na educação do campo? 

Consideram algum teórico em especial? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. As atividades propostas em sala de aula são baseadas na realidade dos alunos? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. Na instituição em que você trabalha existe formação continuada específica para a área de 

Ciências? Se sim, esta formação corresponde às necessidades do cotidiano profissional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Você poderia citar algumas das matrizes pedagógicas em que a pedagogia do MST se 

baseia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

10. Você poderia explicitar sobre a proposta pedagógica para o Ensino de Ciências presente 

no Projeto Político Pedagógico desta Escola? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

11. Como são ministradas suas aulas de Ciências? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Você participou da construção do currículo da escola neste ano? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. Como se deu essa construção e a escolha dos conteúdos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Obrigada pela sua participação!!!! 
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Apêndice D: Avaliação do curso 

 

 Curso de Formação com professores do Centro de Formação Florestan Fernandes no 

Assentamento Terra Vista. 

Data: ___/_____/______ 

Professor:_______________________________________________________ 

 

Avaliação  

Sobre o desenvolvimento do curso de formação responda as questões abaixo: 

 

1. De que forma o curso contribuiu para a sua prática profissional? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Descreva como foi o seu aproveitamento pessoal no curso? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Como você avalia a forma que foi conduzida a abordagem prática? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4. Qual sua opinião sobre a proposta no que diz respeito ao seu desenvolvimento e 

implementação? Você implementaria essa proposta em sua prática? Justifique! 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Dê sugestões para o curso. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Anexo A: Textos  

Texto 1 - Prefeitura de São Paulo deve incorporar farinata na merenda escolar 

 

O prefeito de São Paulo, João Doria, confirmou hoje (18) que pretende incorporar  farinata na 

merenda escolar dos alunos da rede municipal. A farinata é uma farinha obtida a partir de 

alimentos que estejam próximos da data de vencimento e que serão descartados. O produto foi 

elaborado pela organização sem fins lucrativos Sinergia. 

 

Na semana passada, Doria anunciou que usaria o produto no Programa Alimento para Todos, 

que prevê a distribuição do compost para a população carente da cidade. O uso da farinata 

gerou polêmica apôs o prefeito mostrar um biscoito em forma de bolinhas que foi chamado de 

ração nas redes sociais. 

"Na prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Educação já foi autorizada a utilizar o alimento 

solidário de forma complementar na merenda escolar, com todas as suas características de 

proteínas, vitaminas, sais minerais, para a complementação dessa merenda já com início em 

outubro", disse Doria. 

Entretanto, o prefeito não soube informar quais serão os compostos introduzidos na merenda. 

Segundo Doria, apesar de ter promulgado a Lei 01-00550/2016, que institui e estabelece 

diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome e Promoção da Função Social dos 

Alimentos, a administração nunca disse que já estava pronta para implantar o projeto. "Eu 

disse que, a partir daquele momento, podíamos iniciar o processo de incorporação da farinata 

e sua distribuição". 

De acordo com a secretaria municipal de Direitos Humanos, Eloisa Arruda, ainda serão 

realizados estudos para conhecer as carências nutricionais da população da cidade de São 

Paulo. "Ainda não está definido o que vai chegar às escolas em outubro, mas estamos em 

contato com o secretário da Educação para que ele nos apresente qual é o cardápio destas 

creches. e a introdução pode ser feita paulatinamente". O estudo deve ser feito pelo 

Observatório de Políticas para o Desenvolvimento Social, da Secretaria de Desenvolvimento 

Social. 

Eloisa enfatizou que o alimento in natura continuará sendo fornecido e seu uso, incentivado, 

mas que serão analisadas as necessidades alimentares nas regiões da cidade para que o 

alimento solidário seja incorporado. "Não vamos substituir alimentos in natura. Temos 

regiões em São Paulo que são chamadas de desertos alimentares, nas quais o alimento in 
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natura não chega pela dificuldade logística. O que queremos é alimentos de boa qualidade dos 

supermercados fora da conformidade que cheguem a esses desertos alimentares. é um projeto 

amplo que está apenas começando". 

A fundadora da Sinergia, Rosana Perrotti, explicou que farinata é um composto feito com 

alimentos bons, e que são empregadas diversas técnicas para permitir o reaproveitamento. 

"Testamos todas as técnicas que chegaram a nós e conectamos todas elas de forma que 

qualquer alimento que entra, sai o mesmo, mas em formato de pó ou granulado”. 

Segundo Rosana, a única diferença entre tal alimento e o produzido pela indústria é que a 

farinata é patenteada exclusivamente para os programas de combate à fome. "Esta é uma 

inovação que esperamos que inspire o Brasil e o mundo. Só vamos conseguir produzir para 

essa finalidade por meio de políticas públicas". 

Rosana não soube explicar quem produzirá o composto e como será a distribuição. Ela 

ressaltou que pelo menos 1,3 bilhão de toneladas são desperdiçadas no mundo e há 1 bilhão 

de pessoas sem alimento. O custo para descarte do que é desperdiçado chega a US$ 750 

bilhões. 

"Cada supermercado sabe seu custo. Nós vamos reduzir os custos deles ao operacionalizar a 

farinha. Esse custo será menor do que o do processo de descarte. A prefeitura não vai colocar 

nenhum recurso. O que vai fazer é reduzir seus custos, inclusive na área de saúde e educação, 

porque, se elevamos o nível da nutrição, vamos ter melhor resultado educacional e de saúde. 

Cada empresa que entra na parceria pode ajudar nesse beneficiamento", acrescentou. 

O arcebispo metropolitano de São Paulo, cardeal dom Odilo Scherer, defendeu o uso da 

farinata em virtude do grande número de pessoas que passam fome na cidade de São Paulo. 

De acordo com o cardeal, três questões que interessam à igreja serão sanadas com a 

distribuição da farinata: o escândalo da fome, o desperdício de alimentos, o ônus ambiental 

causado por esse desperdício. 

"A possibilidade de fazer algo para que isso não aconteça [a existência de pessoas com fome] 

nos levou a apoiar a iniciativa que pretende levar alimento de forma segura e gratuita para 

quem não tem. O projeto de lei que foi elaborado para permitir a distribuição da farinata foi 

feito há quatro anos. O assunto foi introduzido no Congresso Nacional, já tramitou na Câmara 

dos Deputados e está no Senado Federal. Com essa farinha se fazem muitas coisas, não é 

alimento granulado como se tem dito", afirmou dom Odilo. 

Edição: Nádia Franco 
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Texto 2 - Prefeitura de SP decide distribuir alimento in natura orgânico na merenda 

escolar após polêmica da farinata 

Secretário 

de Educação, Alexandre Schneider, anunciou acordo com agricultores no mesmo dia em que 

Doria recuou em ideia de distribuir granulado feito a partir de itens próximos do  

vencimento. 

   

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (25) que vai incluir, pela primeira vez, 

um alimento in natura orgânico na merenda escolar da rede municipal de ensino. A novidade 

foi divulgada pelo secretário de Educação, Alexandre Schneider, no mesmo dia em que o 

prefeito João Doria confirmou o recuou na ideia de distribuir a farinata aos estudantes. 

De acordo com Schneider, as escolas vão receber bananas plantadas por pequenos 

agricultores paulistas. “Assinamos agora à tarde os oito contratos da agricultura familiar para 

distribuição de banana nanica e prata. Convencional e orgânica. São oito cooperativas do Vale 

do Ribeira. Serão beneficiadas mais de 800 famílias produtoras”, postou na rede social. 

Conforme informou o secretário, a distribuição nas escolas já deve começar no dia 6 de 

novembro. A entrega das frutas nas instituições de ensino ainda vai propiciar a geração de 

novos empregos, segundo ele. “Estamos gerando cerca de 80 empregos aqui em São Paulo, 

por intermédio da cooperativa que faz a logística”, explicou. 

Até hoje, como afirma Schneider, a Prefeitura de São Paulo só trabalhou com arroz orgânico 

na merenda. Como o alimento passa por um processamento, não se enquadra como in natura. 

"Este ano, além do arroz, conseguimos finalmente colocar um produto orgânico in natura, que 

é a banana. E vamos continuar", prometeu o secretário. 

Os números de escolas atendidas e alunos que receberão os produtos inicialmente não foram 

informados. 
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Sancionada em 2015 pelo então prefeito Fernando Haddad, a Lei Municipal nº 16.140 prevê a 

obrigatoriedade de se incluir alimentos orgânicos ou de base agroecológica na alimentação 

escolar. A ideia é, gradualmente, transformar a merenda em 100% orgânica. 

Também na quarta-feira, o prefeito João Doria confirmou que vai recuar, ao menos 

momentaneamente, na ideia de distribuir o granulado feito a partir de alimentos próximos do 

vencimento junto à merenda escolar. “Nós estamos avaliando com cuidado, mas não haverá 

nenhuma decisão para que a farinata seja distribuída neste momento”, disse. 

O prefeito usou a palavra “recuo” para definir a opção da Prefeitura. “Nós recuamos 

taticamente e também explicitamente para termos total segurança em relação a esse projeto. 

Então, no momento, ela não será mais distribuída na merenda escolar”, reforçou. 

O tucano ressaltou, no entanto, que tem confiança no granulado, até porque, segundo ele, o 

produto foi indicado pela Cúria Metropolitana e o arcebispo Dom Odilo Scherer. “O produto 

é bom. Quero mencionar que qualitativamente o produto é bom”, afirmou “Vamos agir com 

mais cautela do que já normalmente teríamos”, completou. 
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Anexo B: Tabelas das propriedades 

 

BRASIL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: CAMINHOS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL. 

FNDE Horta - Caderno 3, 2008. Disponível em: 

http://www.seduc.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/horta_escolarcaderno_3.pdf. 

  

 

 

 

 

http://www.seduc.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/horta_escolarcaderno_3.pdf
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BRASIL. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO: CAMINHOS PARA UMA VIDA SAUDÁVEL. 

FNDE Horta - Caderno 3, 2008. Disponível em: 

http://www.seduc.go.gov.br/documentos/nucleomeioambiente/horta_escolarcaderno_3.pdf. 
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Fruto benefícios Como pode ser feito nas 

refeições? 

 

 

 

 

 

a)banana 

Rica em vitaminas do 

complexo B e C, a fruta mais 

brasileira de todas contém 

triptofano, elemento que 

aumenta os níveis de 

serotonina, controlando o 

desejo por doces. "As bananas, 

que muitos acreditam ter 

muitas calorias, oferecem um 

número bem razoável: uma 

unidade grande fornece apenas 

120 calorias. 

Bolo de banana, torta de 

banana, vitamina de banana 

batida no liquidificador, 

biomassa de banana verde e, 

para muitos, banana junto 

com um bom prato de arroz 

e feijão. A versatilidade 

dessa fruta é tamanha que as 

opções dependem apenas dos 

paladares. Outro ponto 

importante é que ela pode 

ser consumida 

integralmente, ou seja, a 

casca de banana também 

pode ser aproveitada em 

receitas. 

 

 

 

 

 

b)maçã 

Auxilia a manter os níveis de 

colesterol estáveis, pois contém 

pectina, que dificulta a 

absorção das gorduras e 

também da glicose. Como 

também tem uma grande 

quantidade de potássio, ela 

elimina o sódio e o excesso de 

água retida no corpo. Além 

disso, o fruto da macieira é rico 

em vitaminas B1, B2 e niacina, 

além de sais minerais, como 

fósforo e ferro. 

A maçã é uma fruta muito 

relacionada a doces, como a 

deliciosa "maçã do amor", 

tão popular em festas 

juninas, mas, o seu 

aproveitamento pode ir 

muito além disso. Ela pode 

compor saladas incríveis e 

ainda ser utilizada na forma 

de vinagre de maçã, chás ou 

sucos. 

 

 

 

 

 

 

c)melancia 

Super hidratante, é composta 

por mais de 80% de água, a 

melancia é uma das frutas que 

mais contém vitaminas do 

complexo A e B, além de 

promover uma verdadeira 

limpeza tanto no intestino, 

como no estômago. 

 

Típica fruta tropical, a 

melancia é muito usada em 

receitas refrescantes para o 

verão ou épocas de maiores 

secas. Seja como suco ou, até 

mesmo, em um saboroso 

picolé, a melancia garante a 

hidratação e o bem-estar do 

organismo. Para pessoas 

diabéticas, uma boa opção 

é aproveitar as sementes de 

melancia em receitas do dia a 

dia, pois elas contribuem 

para regular o índice 

http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/bolos-saudaveis-banana-chocolate-maca-veja-7-opcoes-para-o-seu-lanche_a6507/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/casca-de-banana-em-receitas-aprenda-como-usa-la-a-favor-da-sua-alimentacao_a6962/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/casca-de-banana-em-receitas-aprenda-como-usa-la-a-favor-da-sua-alimentacao_a6962/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/casca-de-banana-em-receitas-aprenda-como-usa-la-a-favor-da-sua-alimentacao_a6962/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/casca-de-banana-em-receitas-aprenda-como-usa-la-a-favor-da-sua-alimentacao_a6962/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/festa-junina-o-que-podemos-comer-veja-5-dicas-para-cuidar-da-sua-alimentacao_a6329/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/festa-junina-o-que-podemos-comer-veja-5-dicas-para-cuidar-da-sua-alimentacao_a6329/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/vinagre-de-maca-para-o-emagrecimento-saiba-como-ele-pode-ajudar-em-sua-dieta_a6369/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/frutas-tropicais-veja-10-opcoes-deliciosas-e-nutritivas-para-a-sua-alimentacao_a4332/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/sementes-de-melancia-sao-saudaveis-veja-4-beneficios-e-saiba-como-consumi-las_a5719/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/sementes-de-melancia-sao-saudaveis-veja-4-beneficios-e-saiba-como-consumi-las_a5719/1
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3)Frutos 

glicêmico. 

 

 

 

d)abacate 

A gordura monoinsaturada 

presente nessa fruta é 

responsável por elevar o 

colesterol bom no organismo. 

Além disso, o abacate auxilia a 

saciar a fome e estimula a 

cicatrização. Por ser rico em 

vitamina E, é bom para pessoas 

com doenças cardiovasculares 

e reforça também o sistema 

imunológico. 

 

Quem nunca se deliciou com 

o creme ou a vitamina de 

abacate na infância? Além 

disso, a fruta pode fazer 

parte de saladas, molhos 

para acompanhar pratos 

salgados e, claro, na deliciosa 

guacamole, tradicional 

receita da culinária 

mexicana. O caroço do 

abacate também pode ser 

aproveitado na forma de 

farinha ou como extrato. 

  

 

 

 

e)laranja 

Muito famosa por seu alto 

teor de vitamina C que 

fortalece o sistema 

imunológico, a laranja 

também é rica em muitos 

outros compostos 

anticancerígenos. 

 

A laranja é tão poderosa que 

nós temos que aproveitá-la 

até o bagaço. Por isso, é 

disparada uma das frutas 

mais consumidas e utilizadas 

em receitas. Para hidratar, 

por exemplo, seja em um 

simples suco de laranja, 

apenas com a sua própria 

polpa, ou combinada às 

outras frutas e vegetais (os 

sucos de laranja com 

cenoura e laranja com couve 

são conhecidíssimos), o 

alimento é uma bebida 

incrível 

Adaptação do site: http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/as-10-frutas-mais-nutritivas-

para-a-nossa-alimentacao_a1580/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/beneficios-do-abacate-conheca-os-poderes-medicinais-dessa-fruta_a1468/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/beneficios-do-abacate-conheca-os-poderes-medicinais-dessa-fruta_a1468/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/beneficios-do-abacate-conheca-os-poderes-medicinais-dessa-fruta_a1468/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/guacamole-e-molho-de-iogurte-com-chips-de-mandioquinha_a688/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/guacamole-e-molho-de-iogurte-com-chips-de-mandioquinha_a688/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/as-10-frutas-mais-nutritivas-para-a-nossa-alimentacao_a1580/1
http://www.conquistesuavida.com.br/noticia/as-10-frutas-mais-nutritivas-para-a-nossa-alimentacao_a1580/1
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Anexo C: Experimento Corante artificial  

Reação: 

NaClO (água sanitária) + Corante (Refrigerante) -> Incolor 

  

Resultado: Água sanitária é capaz de remover corante artificial (Oxidando o corante 

artificial); o refrigerante fica incolor, teste positivo para corante artificial. 

Efeitos no organismo: Corantes artificiais são obtidos ou através de derivados de petróleo, 

ou do alcatrão de carvão mineral. Podem provocar desde alergias até câncer! De acordo com o 

Daily Mail, a produção do amarelo crepúsculo (encontrado no refrigerante de laranja) pode 

gerar o subproduto Sudan 1, que é cancerígeno. Além disso, o corante estaria ligado a 

reações alérgicas e hiperatividade em crianças. Foi proibido na Noruega e Finlândia. 
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Anexo D: Presença de Açúcares (Utilidade do analito no refrigerante: Adoçar) 

Reação:  aquecimento 

Glicose (açúcar redutor) + 2Cu2+ (reagente benedite) -> Ácido D-glicônico(l) + Cu2O(l) 

(Laranja) 

Resultado: Composto Laranja, comprovando a presença de açúcares. 

Efeitos no organismo: Estados Unidos especialistas comparam refrigerante com tabaco. 1 

Lata 10 colheres de açúcar. Estudos -> em 114 países 118 mil pessoas morrem anualmente 

por conta destes açúcares presentes em refrigerantes e energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


