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RESUMO 

Nossa pesquisa opera no limiar de alguns temas partindo de experiências passadas em um curso 

de formação de professores de uma escola do campo. O curso foi desenvolvido em nove 

encontros com os professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Ocorreu nos espaços 

da Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber, localizada em um assentamento rural de 

reforma agrária, chamado Eli Vive I. Nesse curso, objetivamos auxiliar os professores no 

planejamento de aulas fundamentadas em uma proposta pedagógica elaborada de forma 

coletiva pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Dessa forma, o curso levou a 

uma imersão em temas como Educação do Campo, a história da escola e a proposta pedagógica 

do Movimento. Com uma prática metodológica cartográfica, procuramos nos abrir para as 

experiências potencializadas em um espaço como esse, atentos aos agenciamentos dos vários 

elementos heterogêneos envolvidos. Buscamos investigar as tensões, enquanto produtoras de 

conhecimento, no encontro entre uma proposta curricular de um movimento social do campo e 

os sujeitos de diferentes envolvimentos com essa realidade. Durante o curso, métodos foram 

tomando contornos, como gravação de áudio dos encontros, diário de campo do pesquisador, 

material produzido para o curso e atividades e anotações feitas pelos participantes do curso. A 

composição dos dados produzidos foi realizada buscando agenciar o leitor às potências de tais 

experiências em campo. 

 
Palavras-chave: Educação do Campo. Escola do Campo. Formação de Professores. 

Complexos de Estudo. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. 
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215 p. Dissertation (Master’s degree in Mathematics Education) – Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná, Londrina, 2020. 

ABSTRACT 

This research operates on the threshold of some themes based on past experiences in a teacher 

training course at a rural school. The course was developed in nine meetings with the teachers 

of the initial grades of Elementary School. It took place in the spaces of the Municipal Rural 

School Trabalho e Saber, located in a rural settlement of agrarian reform, called Eli Vive I. In 

this course, we aim to assist teachers in the planning of classes based on a pedagogical proposal 

elaborated collectively by the Landless Workers’ Movement. Thus, the course led to an 

immersion in themes such as Rural Education, the history of the school and the Movement’s 

pedagogical proposal. With a cartographic methodological practice, we try to open up to the 

potentiated experiences in a space such as this, mindful of the various assemblages of 

heterogeneous elements involved. We seek to investigate the tensions, as producers of 

knowledge, in the encounter between a curricular proposal of a rural social movement and the 

subjects of different involvement with this reality. Throughout the course, methods began to 

take shape, such as audio recording of the meetings, the researcher’s field notes, material 

produced for the course and activities and notes made by the course participants. The 

composition of the data produced was carried out to provide the reader with the potential of 

such experiences in the field. 

 

Keywords: Rural Education. Rural School. Teacher training. Complex Method. Landless 

Workers’ Movement. 
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PARA COMEÇO DE CONVERSA  

 
O eterno retorno faz-se através do terno contorno das coisas ao nosso redor. 

Os objetos têm seu valor próprio, acrescido de nossos afetos. Quando olhamos 

algo de forma especial, e o escolhemos como nosso, algo nasce da ordem do 

resgate. Cada vez que registramos sua imagem, depositamos nele nossos 

fantasmas e uma parte de nossa memória. Não queremos esquecer de nós 

mesmos. Talvez por esta razão, tendemos a repetir (TESSLER, 2003, p. 195). 

 

Depois desse trecho, podemos pensar por que colocamos um nome em nosso trabalho, 

nossa dissertação e chamamos de nossa, de minha. Ela é algo que pensamos e escrevemos, 

falamos, mas também esquecemos. Deixamos uma marca em nossas lembranças. São marcas 

de um eu que segue morrendo e se desfazendo. Em caso de alguma releitura desta escrita, pode-

se reviver o eu esquecido. Porém, neste reviver surge um eu diferente com retalhos de um eu 

do passado. Mas não seria assim quando lemos os textos de uma outra pessoa? Nesse processo 

de nossa sensibilidade em suas texturas, captamos seus retalhos também. 

Em um primeiro momento, o pesquisar segue este aspecto, de linhas que vão sendo 

percorridas nas experiências em campo e no pensamento sobre elas. Fazendo rasgos, recortando 

e remontando memórias, construindo sentidos e os mapeando nos percursos que um eu 

percorrera. Há que se lembrar que pesquisar não é percorrer e construir caminhos de forma 

voraz e insensível, mas perceber esses caminhos e perceber-se neles, senti-los e deixar-se afetar 

por eles. Os outros, os caminhos, os cenários, as paisagens, e tudo que afeta deixa marcas em 

nós que são transbordadas na escrita de um texto. Entendemos que assim foi produzida esta 

pesquisa, com a voz de um autor que caminha para o esquecimento, mas que junto segue dando 

vazão a essas vozes. 

Nesta pesquisa buscamos realizar uma composição de afetos vividos em um ambiente 

de formação de professores na Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber. Essa é uma escola 

localizada a cerca de 50 km do centro do município de Londrina, no estado do Paraná, em um 

assentamento rural do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) denominado Eli 

Vive I. O espaço da escola tem uma forma circular e é divido entre duas escolas, uma municipal 

e outra estadual, esta última chamada de Colégio Estadual do Campo Maria Aparecida Rosignol 

Franciosi. Ambas as escolas tiveram em sua origem um processo de construção popular, eram 

uma escola itinerante (PAIÃO; SACHS, 2019b). Por vezes, tivemos a presença de profissionais 

da Escola Municipal do Campo Egídio Domingos Brunetto, que fica localizada em um 

assentamento vizinho, o Eli Vive II. 

As escolas itinerantes são consideradas experiências pedagógicas no estado do Paraná. 

Dão-se no meio de um projeto de reforma agrária popular mobilizado pelo movimento social 
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do MST. Nas primeiras fases de uma ocupação, em uma terra que não cumpre o seu papel 

social, são construídos os acampamentos. Em uma luta pelo direito de ter o acesso à terra e de 

trabalhar nela, surge nos acampamentos a necessidade de acesso a outros direitos, dentre eles, 

o de educação. Portanto, nesse espaço de dificuldade, onde há muita luta e resistência, são 

construídas escolas itinerantes, que, em caso de um despejo, necessitam se deslocar, 

movimentar-se junto ao acampamento, ou seja, de realizar a itinerância. 

Na construção de uma escola para a formação da classe popular de acampados e 

assentados no meio rural paranaense, o Movimento acumulou muitas experiências a respeito de 

um projeto próprio de educação. Numa delas, buscávamos, nesse curso de formação de 

professores, auxiliar na parte do planejamento de aula com base nos complexos de estudo, nos 

ciclos de formação humana (SAPELLI, 2017) e no inventário da realidade (CALDART et al., 

2016). Tivemos muitos momentos de fala, mas escutamos e sentimos muitas coisas também. 

Entre diálogos e caminhares pela escola, passamos por estranhamentos e familiarizações. 

Durante o contato com a escola, o curso foi tomando forma. Começamos com algumas 

apresentações e conversas sobre a Educação do Campo e sobre a história da própria escola. 

Depois, os encontros foram destinados a discussões sobre os complexos de estudo. Nesse 

sentido, algumas aulas foram pensadas, planejadas e experienciadas pelos professores 

participantes e, a partir delas, foram realizadas novas análises e pesquisas junto aos próprios 

professores, em busca de novas possibilidades para os complexos de estudos. No total, foram 

nove visitas à escola, oito encontros com o grupo de professores, coordenadores e o diretor e 

uma outra visita, que ocorreu em meio ao curso, para observação e gravação de aulas, que foram 

planejadas, executadas e utilizadas como material de reflexão nos quatro últimos encontros. 

Na Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber, havia professores com diversas 

relações com a escola e a realidade de reforma agrária em que ela está inserida. Alguns são 

concursados, outros não. Alguns moram no assentamento, outros em uma região rural próxima 

ou nas cidades da região. Alguns participaram do momento de construção da escola, alguns 

conhecem a história desta luta e outros estavam ali, fazia cerca de seis meses, em sua primeira 

experiência em uma escola do campo. Alguns eram coordenadores, outros professores e havia 

também o diretor. Cada um de nós com seus fragmentos, pronto para se fazer presente, cada 

um, uma multiplicidade. E se cada um era uma multiplicidade, que sensações foram vivenciadas 

ali no encontro dessas multiplicidades? 

Optamos por realizar esta pesquisa por meio da cartografia. Atitudes e práticas 

metodológicas foram tomando forma ao passo que participávamos dos encontros do curso e 

que, inclusive, seguiram com suas preocupações mesmo depois das experiências vividas no 
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curso. Contudo esse era um momento de se abrir para as experiências que esses encontros foram 

possibilitando. As questões e problematizações sobre o fazer da pesquisa foram caminhando 

com o experienciar dos encontros e as releituras dos materiais produzidos em campo. 

Entre os diálogos, gravados em áudio nos encontros desse curso, as gravações de aulas, 

as fotos registradas em campo, as atividades que os professores realizaram e os relatos pessoais 

do autor, produziu-se uma enorme quantidade de dados para esta pesquisa. Após o trabalho em 

campo, foram realizados novos planejamentos para esta escrita e novas leituras do material, 

revivendo os afetos vividos em campo. 

Em uma experiência viva, dinâmica, repleta de conhecimentos, depoimentos, desabafos, 

debates, risos, histórias, lamentações e reflexões, construímos e habitamos, junto aos 

professores, um território do grupo, com suas expressões e afetos, que buscamos mapear para 

a composição de nossa pesquisa; pensando um território definido menos pelas suas funções do 

que pelas suas expressões criativas (ALVAREZ; PASSOS, 2015).  

Nesse território, onde todos são convidados a falar de si, de educação, de ensino e 

aprendizado, da escola e da comunidade, onde são provocados não só a pensar, mas também a 

agir, podemos considerar que certas tensões foram surgindo entre professores, equipe de gestão 

e o pesquisador, que guiava o curso. As tensões ora vinham de estranhamentos, de preocupações 

com as atividades, com as aulas, com o agir e também de ter que, posteriormente, ver a si mesmo 

em ação bem como se colocar a pensar tais práticas; ora vinham de reivindicações, contar suas 

histórias e suas inquietudes vividas em um acampamento ou assentamento, ou na escola, ou até 

mesmo das próprias presenças marcantes que, ao habitar a escola, nos tocavam e invadiam.  

O espaço usado para os encontros do curso era atravessado pela escola, um espaço maior 

e vivo, e as tensões também se passavam ali, entre o grupo do curso e a escola. Por vezes essas 

tensões davam velocidade em campo, mas também podiam paralisar, congelar, fazer trilhar com 

cautela. Não queremos dizer que elas são boas ou ruins, mas que ocorrem nos encontros entre 

diferentes sujeitos, diferentes potências, singulares/multiplicidades, tais como são, nos 

agenciamentos1, nas conexões entre eles, incluindo todos que ali estavam. 

Buscando conhecer mais sobre as dinâmicas dessas relações que são construídas entre 

sujeitos diferentes em uma realidade como essa, de uma escola do campo, a qual tem em suas 

marcas o suor de um Movimento que lutou e resistiu para a sua construção e manutenção, 

seguimos em busca de um objetivo que buscasse atender as intenções desta pesquisa. Diante 

_______________  

 
1 Utilizamos o conceito de agenciamento inspirados em Deleuze e Guattari (1995). 
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disso, buscamos investigar as tensões, enquanto produtoras de conhecimento, no encontro 

entre uma proposta curricular de um movimento social do campo e sujeitos de diferentes 

envolvimentos com essa realidade. Para isso, buscamos mergulhar nas experiências do curso 

praticando uma escuta atenta aos participantes, observando as paisagens da escola e 

recolocando os afetos sentidos de corpo presente. Um problema próximo que poderíamos 

desenhar seria: Que produções foram feitas diante de um agenciamento, de tensões, entre 

profissionais de duas escolas do campo e um curso de formação? Tais produções ocorreram 

por essas tensões, um encontro dessas diferenças potenciais em um agenciamento. 

Partimos do entendimento de que a proposta pedagógica do MST, a escola, o 

Movimento, os participantes e até mesmo o pesquisador eram pontos diferentes, entre os quais 

surgem múltiplas relações, isto é, múltiplas linhas, linhas do pensamento, da vida, do desejo, 

que formam uma rede complexa e mutante, na qual circulam tais expressões e afetos durante 

acontecimentos que se fizeram no presente vivido. Buscamos, neste estudo, abrir para essas 

experiências vividas em campo, para realizar uma composição dos afetos e das expressões mais 

vibrantes que pediam passagem. Em outras palavras, buscamos criar um mapa que será 

composto pelas múltiplas vozes dos participantes da pesquisa. 

Nesse espaço das multiplicidades das vozes, buscamos desenvolver a escrita deste texto 

por meio de uma composição. Sendo assim, alguns artifícios foram utilizados conforme o que 

buscávamos desenvolver. Em busca de uma forma de escrita para dar conta das tensões em 

campo, foi preciso realizar um importante trabalho de se pensar a estética da pesquisa um pouco 

antes, durante e após o contato com a escola. Era importante pensar uma estética de escrita que 

estivesse próxima dos sentidos produzidos nos agenciamentos vividos na pesquisa (MIARKA; 

FERNANDES, 2015). Compreendendo que a estética do conhecimento é um problema 

importante a ser pensado, pois produzir conhecimento é produzir realidade, as experiências do 

campo foram escritas por meio de uma linguagem literária, atenta aos acontecimentos, mas 

também às observações durante as releituras dos dados, realizando, assim, uma mistura de 

vozes. Neste trabalho, o diário de campo foi uma importante ferramenta que possibilitou muitas 

pistas das tensões e de suas produções em campo. 

Iniciamos o trabalho com esta introdução para começo de conversa, fazendo alguns 

contornos de nossa pesquisa, situando algumas questões bem como os objetivos de pesquisa. 

Nosso estudo trabalha no limiar entre diferentes temas. Sendo assim, no segundo 

capítulo, apresentamos uma discussão desses temas. Falamos da Educação do Campo enquanto 

movimento de uma educação em construção a favor dos povos e trabalhadores do campo. 

Traçamos também alguns desenvolvimentos do MST, que foram construídos enquanto escolas 
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itinerantes no Paraná. Por último, foi feito um aprofundamento dos complexos de estudo que 

compõem o projeto de educação do MST. 

Em seguida passamos a falar das nossas práticas de pesquisa, que se pretendem uma 

cartografia das tensões produzidas em campo. Nessa parte de nossa composição, apresentamos 

uma forma de pesquisa enquanto possibilidade de abertura para as experiências vividas em 

campo. As tensões são colocadas enquanto agenciamentos por onde circulam os afetos vividos 

em campo. 

Na sequência, foi realizada uma composição desses afetos vividos em campo. Usamos 

uma linguagem detalhada para apresentar o desenrolar de alguns acontecimentos vivenciados, 

buscando, assim, passar suas intensidades. Essas narrativas foram feitas por meio de uma 

composição entre diários de campo, gravações dos encontros, fotografias tiradas durante o 

percurso e das memórias do pesquisador. 

Por fim, o trabalho não se finaliza, não se conclui. Diante da pergunta sobre os sentidos 

a serem produzidos, o texto apresenta uma reflexão sobre as potencialidades da pesquisa e das 

leituras. Cada leitura traz diferentes linhas no agenciamento com o texto. Diante dos afetos 

ouvidos em campo, também procuramos nos atentar às tensões que foram muito marcantes 

durante o curso, e traçamos algumas reflexões sobre elas. Não concluindo, terminamos com um 

trecho do diário de campo do pesquisador.  
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1 APROXIMAÇÃO DE TEMAS E DO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 
Se plantar o arroz ali, 

se plantar o milho acolá, 

um jeito de produzir, 

pra gente se alimentar. 

  

Primeiro cantar do galo, 

já se levanta da cama, 

e o camponês se mistura 

a terra que tanto ama. 

  

Amar o campo, ao fazer a plantação, 

não envenenar o campo é purificar o pão. 

  

Amar a terra, e nela plantar semente, 

a gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

A gente cultiva ela, e ela cultiva a gente. 

 

(Caminhos Alternativos – 

Composição de Zé Pinto) 

 

A música Caminhos Alternativos é uma produção artística de um camponês 

rondoniense, defensor da produção agroecológica, da luta pela reforma agrária e da cultura 

popular e camponesa. Essa luta foi construída por um movimento social do campo, o MST, 

com suas histórias, seus conhecimentos próprios e suas experiências de vida, muito a se 

conhecer. Com a luta pelo direito do acesso à terra, de poder trabalhar com dignidade, produzir 

alimentos limpos de agrotóxico, esses sujeitos colocam em pauta outros direitos. Não só a luta 

pela terra, de morar nela “e nela plantar semente”, mas direitos como o acesso à saúde e à 

educação. O direito a uma educação pública e de qualidade tem levado muitos movimentos 

sociais do campo a construir novas formas de educação e a questionar políticas públicas.  

Educação do Campo é o nome que representa as movimentações sociais no território 

rural brasileiro que defendem seus direitos ao acesso à educação pública. As reivindicações de 

políticas públicas variam, vão de infraestrutura a quadro profissional com formação própria 

para o contexto rural. Também há movimentações para propostas pedagógicas que atendam às 

necessidades das realidades do campo, bem como para o desenvolvimento de novas concepções 

sobre currículo. 

A Educação do Campo intenciona uma educação voltada para os povos do campo, não 

uma translação de um modelo educacional urbano, desatento à realidade do campo. Contrapõe-

se, dessa maneira, ao que podemos chamar de educação rural, pois não se pretendem escolas na 
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zona rural que repitam os modelos das escolas urbanas, mas a construção de uma escola a favor 

do campesinato (SOUZA, 2004; MOLINA; FREITAS, 2011). 

Com o objetivo de construir uma proposta de educação que vise à transformação da 

realidade social do campo, ao pensar a educação, esses movimentos têm discutido a realidade 

das famílias camponesas, sejam elas de pequenos agricultores ou de trabalhadores rurais 

assalariados, ou em contextos de povos originários, como os quilombolas e os indígenas. Dessa 

forma, as problematizações perpassam diversos conflitos vividos no campo, como as situações 

de trabalhadores assalariados que moram no campo e precisam de educação escolar, ou os 

conflitos pelos espaços territoriais e a luta pela reforma agrária para a conquista do direito à 

terra, de poder trabalhar, produzir e sobreviver. Sobre as formas de produzir, também é colocada 

em debate uma educação que esteja atenta às realidades do trabalho do campo, bem como a 

formas sustentáveis de produção, como o conflito entre as formas de produção do agronegócio 

industrial e as formas de produções familiares (MOLINA; FREITAS, 2011). 

Desde o final da década de 1990, a Educação do Campo, enquanto movimento para a 

construção de uma escola que vise à transformação social, tem conquistado alguns avanços, 

mas também passa por muitas dificuldades. Como exemplos de conquista, podemos citar o 

surgimento de políticas públicas, cursos de formação para os professores e para as 

comunidades, bem como parcerias com as universidades. Por outro lado, esses espaços têm 

sofrido com o fechamento de escolas, falta de infraestrutura, de transporte escolar e de 

professores com formação adequada para atuar nas escolas do campo (MOLINA; FREITAS, 

2011). 

Entre os inúmeros movimentos sociais do campo, cabe destacar o MST, que tem se 

organizado para pensar e construir uma escola que atenda às necessidades do campo e da 

transformação social. 

No Paraná, o MST tem problematizado as formas de organização da escola da sociedade 

capitalista no que se refere a gestores, professores, estudantes, conhecimentos, tempos e 

espaços. Por isso, tem feito uso de inúmeros referenciais para pensar a escola em suas relações 

com a sociedade. Em reuniões com a comunidade,  professores das escolas itinerantes e 

pesquisadores das universidades, o MST elaborou o Plano de Estudo, uma síntese de algumas 

ideias levantadas no debate sobre Educação do Campo das escolas itinerantes do Paraná: 

organização e gestão da escola, sistema de ciclos de formação humana, construção de 

inventários da realidade para as escolas e currículo organizado pelo método dos complexos de 

estudos  (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2013; 

SAPELLI, 2017). 
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Nesse contexto, nos caminhos de nossa pesquisa, nós nos encontramos em uma escola 

do campo construída por um movimento social, o MST, no Paraná. Por meio de um curso de 

extensão que realizamos nessa escola, construímos um espaço de formação de professores 

pensando essa realidade do campo e alguns projetos pedagógicos postos em movimento pelo 

MST. As ideias colocadas na mesa e discutidas, posteriormente experimentadas, mostraram 

uma percepção entre as ideias estudadas e a realidade de uma dessas escolas. 

 

 

O curso de extensão Educação do Campo: possibilidades pedagógicas 

 

Nesta pesquisa, usamos nossa experiência ao realizar o curso Educação do Campo: 

possibilidades pedagógicas. O curso ocorreu durante o ano de 2019, tendo início no mês de 

maio e indo até o mês de dezembro, com um intervalo de vinte e um dias entre os encontros, 

exceto nos casos em que os encontros foram remarcados. Foi realizado na Escola Municipal do 

Campo Trabalho e Saber, que fica localizada no assentamento rural Eli Vive I. As salas dessa 

escola são organizadas em forma circular e divide o mesmo espaço com o Colégio Estadual do 

Campo Maria Aparecida Rosignol Franciosi, que seria a escola estadual do campo. Por vezes, 

estiveram presentes profissionais da Escola Municipal do Campo Egídio Domingos Brunetto, 

localizada no assentamento vizinho, o Eli Vive II. 

Essas escolas tiveram em sua origem um processo de construção popular, a escola 

itinerante. No estado do Paraná, as escolas itinerantes são reconhecidas como experiências 

pedagógicas. Tendo em vista que são construídas em espaços de ocupação que visam à 

destinação das terras para a reforma agrária, essas escolas podem realizar uma itinerância, 

mudar de lugar. Sendo assim, a escola é em si movimento, pois pode se descolar, por exemplo, 

com a possibilidade de um despejo dos acampamentos (PAIÃO; SACHS, 2019b). 

 Cabe ressaltar que esse curso de extensão veio de uma série de outros dois cursos de 

extensão realizados pela orientadora desta pesquisa. Portanto, a escola já possuía certa 

familiaridade com sua presença desde 2017, quando começou o primeiro desses cursos. No 

final do curso de 2017, ao discutir, entre outros assuntos, a experiência acumulada pelo MST, 

observou-se a necessidade de inventariar a realidade da escola. Assim, no curso de extensão de 

2018, os encontros foram destinados à construção coletiva do inventário da realidade, processo 

acompanhado pela pesquisadora Whendelly Lorena Leite Alves, que desenvolveu o inventário 

da realidade enquanto produto educacional (ALVES; SACHS, 2020). 
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Em 2019, foi realizado o curso de extensão Educação do Campo: possibilidades 

pedagógicas, do qual tivemos a oportunidade de participar e de contribuir para o seu 

desenvolvimento. O objetivo do curso era auxiliar os professores no planejamento de aulas para 

o 3º, 4º e 5º anos do Ensino Fundamental e para a modalidade Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), da Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber e da Escola Municipal do Campo 

Egídio Domingos Brunetto2. Tais planejamentos seriam fundamentados na proposta adotada 

pelo MST (2013): ciclos de formação humana, inventário da realidade e complexos de estudo. 

Nos ciclos de formação humana, os tempos da escola são organizados por ciclos, da 

seguinte maneira: o primeiro é o ciclo da educação infantil, dos educandos de 4 e 5 anos; depois 

vem o ciclo I, das crianças de 6, 7 e 8 anos; no ciclo II, estudam as crianças de 9, 10 e 11 anos; 

e no ciclo III, as crianças de 12, 13 e 14 anos; por último, há um ciclo único para o Ensino 

Médio. 

Há, também, outros elementos dessa proposta, como o trabalho de avaliação dos alunos 

por meio de pareceres descritivos ao invés de notas. Ao final de cada ciclo, o estudante é 

avaliado e, caso seja identificada alguma dificuldade do estudante em algum conteúdo, ele 

segue para o ciclo seguinte com aulas de reforço, em um horário oposto, para tratar 

pontualmente tal dificuldade (SAPELLI, 2017). Além disso, há o trabalho com os núcleos 

setoriais. Os estudantes se reúnem semanalmente em determinados grupos para desenvolverem 

algumas atividades relacionadas ao tema de cada grupo. A reunião dos grupos ocorre 

independentemente da turma, assim, alunos mais velhos e mais novos trabalham juntos. Os 

temas dos núcleos variam de acordo com o tipo de atividade socialmente útil para a escola. No 

Plano de Estudos (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2013), 

são apresentados os núcleos de Saúde e Bem-Estar, Apoio ao Ensino, Comunicação e Cultura, 

Infraestrutura e Finança, Embelezamento, Produção Agrícola e Registro e Memória. 

A proposta conta com os dados produzidos para o inventário da realidade, porém, 

durante o curso, ele se encontrava em construção. O inventário da realidade contempla dados e 

conhecimentos da realidade da comunidade escola. Os dados variam, podem ser sobre recursos 

naturais locais, questões sociais e culturais, acesso ao saneamento básico, tecnologias utilizadas 

pela comunidade, entre outros assuntos. A característica de tais informações podem variar entre 

qualitativa e quantitativa (CALDART et al., 2016). 

_______________  

 
2 A coordenadora pedagógica da Escola Municipal do Campo Egídio Domingos Brunetto foi a única desta escola 

que participou do curso com mais frequência, no entanto, no terceiro enquanto, tivemos a participação de alguns 

professores dessa escola. 
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Por último, a proposta também é fundamentada na pedagogia acumulada pelos pioneiros 

da educação soviética, por meio de suas experiências nas escolas comunas. Nessas escolas os 

complexos de estudo se desenvolvem enquanto método de organização curricular com base na 

realidade dos estudantes e da comunidade escolar. No entanto, cabe ressaltar que pretendiam, 

com tal organização da escola, uma formação pensada na coletividade, na atualidade e na auto-

organização dos estudantes, objetivando uma formação socialmente necessária para o 

Movimento. Posteriormente, iremos aprofundar um pouco mais esse assunto. 

Por se tratar de uma escola municipal, suas atividades eram desenvolvidas com os 

alunos que iam até meados do ciclo II. Sendo assim, buscamos envolver os professores das 

turmas do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental. Tivemos a participação do diretor Luiz, dos 

coordenadores Francisco e Lúcia, das professoras Sara (3º ano), Alice e Patrícia (4º ano) e do 

professor Ernesto (5º ano)3. Cabe ressaltar que, embora tivessem ocorrido outros dois cursos de 

extensão nos anos anteriores, alguns professores haviam chegado à escola recentemente, pois 

muitos dos que participaram dos cursos anteriores tiveram seus contratos encerrados em 2018, 

e novos contratos foram feitos. Essa é uma das dificuldades enfrentadas pela escola, a 

rotatividade dos professores, o que impossibilita a continuidade de formação, segundo o projeto 

de uma escola do campo. Esses professores atendiam turmas na parte da manhã e na parte da 

tarde. Logo, era preciso uma organização da escola para que esses professores pudessem 

participar do curso, que ocorria no período vespertino. 

No total, o curso constituiu-se de nove encontros, sendo oito em forma de reunião, como 

uma “roda de conversa” com os professores sobre os assuntos que procuramos discutir, e um 

para assistirmos às aulas desses professores, as quais gerariam materiais de vídeo que seriam 

utilizados nos últimos quatro encontros do curso para reflexão.  

Essas idas à escola ocorreram da seguinte maneira: 

• no primeiro encontro, começamos com uma conversa sobre Educação do Campo, 

apresentando dificuldades e potencialidades das escolas do campo, dado que era uma 

situação nova para alguns professores; 

• no segundo encontro, tivemos a participação da pesquisadora Cíntia Aparecida Paião 

que falou sobre a pesquisa de sua dissertação de mestrado (PAIÃO, 2019) e sobre seu 

_______________  

 
3 Utilizamos nomes fictícios ao falar de todos que participaram do curso. Também usamos nomes fictícios para 

indicar cidades às quais os participantes moravam bem como suas características físicas. No entanto, ressaltamos 

que mantivemos os nomes dos pesquisadores envolvidos neste curso, bem como nos anteriores, de 2017 e 2018. 
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produto educacional (PAIÃO; SACHS, 2019a), que contam a história da escola desde 

quando era itinerante; 

• no terceiro encontro, outros professores das escolas puderam participar do curso. 

Começamos a tratar dos complexos de estudo e contamos com a colaboração de alguns 

professores do Movimento que tiveram uma formação específica a respeito do tema. No 

final desse encontro, foi realizado um exercício de planejamento dos conteúdos com os 

complexos de estudo; 

• no quarto encontro, voltando a ter a participação do grupo menor de professores, foi 

feita a proposta de realizar uma experiência de planejamento de aulas com os complexos 

de estudo de forma a serem executadas na prática, em suas salas de aula. Uma dessas 

aulas seria gravada, e esse material seria utilizado para reflexões nos encontros 

seguintes; 

• depois do quarto encontro, as negociações com os professores seguiram a distância para 

agendarmos uma visita em horário de aula com aquelas turmas (3º, 4º e 5º ano). Com 

isso, no quinto encontro, presenciamos e gravamos duas aulas de cerca de duas horas 

cada uma. Nesse dia, os professores decidiram reunir suas turmas. A professora Sara 

juntou sua turma do 3º ano com a turma do 4º ano da professora Patrícia, e a professora 

Alice juntou sua turma do 4º ano com o 5º ano do professor Ernesto. 

• desde o sexto até o nono e último encontro, realizamos uma análise detalhada dessas 

aulas com os professores. Esses estudos foram feitos por meio de perguntas sobre 

trechos da aula gravada, separados previamente, em forma de um roteiro, para que 

dialogássemos com os professores. 

Tendo em vista a importância do tema dos complexos de estudo nesses encontros, a 

seguir, apresentamos uma descrição de seus conceitos e contexto histórico. 

 

 

Os complexos de estudo: entre a pedagogia soviética e a experiência pedagógica do MST 

do Paraná 

 

Uma das primeiras propostas pedagógicas dessas escolas itinerantes do Paraná foi 

referenciada nos temas geradores de Paulo Freire. Nessa proposta, um tema gerador inicial, que 

tivesse pertinência com a realidade dos educandos e que fosse reconhecido por eles, era 

utilizado para refletir, problematizar e transformar a vida. Entretanto, 

A transposição da proposta freireana para as escolas itinerantes, da forma 

como foi feita, provocou certo esvaziamento de conteúdos no processo 



22 

 

 

pedagógico das mesmas. Entre 2010 e 2012, o setor de educação do MST/PR 

promoveu vários encontros para avaliar a proposta em andamento (ciclos de 

formação humana) e para propor estratégias que contribuíssem para se avançar 

na construção [...]. Com o acúmulo de conhecimento que o Movimento já 

tinha e, em parceria com alguns pesquisadores de universidades e do próprio 

Movimento, houve a reestruturação da proposta e a incorporação dos 

complexos de estudo. (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS 

SEM TERRA, 2014 apud SAPELLI, 2017, p. 618-619). 

 

Desse modo, o Plano de Estudo desenvolvido pelo MST do Paraná (MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2013) está baseado nos complexos de 

estudos como estratégia para a organização curricular. Esses complexos não são, 

necessariamente, uma metodologia de ensino, mas um método para determinar os objetos a 

serem estudados. 

Um complexo representa uma “complexidade” cujo entendimento a ser 

desvendado pelo estudante ativa sua curiosidade e faz uso dos conceitos, 

categorias e procedimentos das várias ciências e artes que são objeto de 

ensino em uma determinada série. O complexo tem uma prática social real 

embutida em sua definição. Ele é mais que um tema ou eixo e não se resume 

à idealização de uma prática que apenas anuncia a aplicabilidade longínqua de 

uma aprendizagem. É o palco de uma exercitação teórico-prática que exige do 

estudante as bases conceituais para seu entendimento, permite criar situações 

para exercitação prática destas bases plenas de significação e desafios e ao 

mesmo tempo permite que estes conceitos sejam construídos na interface da 

contribuição das várias disciplinas responsáveis pela condução do complexo. 

O complexo é uma unidade curricular do plano de estudos, multifacetada, que 

eleva a compreensão do estudante a partir de sua exercitação em uma porção 

da realidade plena de significações para ele. Por isso, o complexo é indicado 

a partir de uma pesquisa anteriormente feita na própria realidade das escolas 

itinerantes. É uma exercitação teórico-prática que acontece na realidade 

existente no mundo do estudante, vivenciada regularmente por ele em sua 

materialidade cotidiana e que agora precisa ter sua compreensão teórica 

elevada. (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 

2013, p. 31) [grifos nossos]. 

 

Assim, os complexos procuram articular o ensino com uma prática social da 

comunidade em que a escola está situada e buscam, na realidade do aluno, os elementos que 

lhe são repletos de significados. Para a organização de tais elementos, é importante 

compreender o trabalho material como fundamento, que é o trabalho socialmente útil para a 

comunidade, para o Movimento, para o coletivo. Ou seja, não se trata do trabalho produzido 

pela força de trabalho comprada, ao mínimo valor possível, pelo capital para obter o máximo 

de lucro. A prática social é a prática pensada para a comunidade, para o coletivo da escola e da 

comunidade, consequentemente, as disciplinas devem fazer esse sentido em uma 

experimentação e exercitação teórica e prática dos alunos. 
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Essas práticas buscam ser estudadas com as bases das ciências e das artes, isto é, o que 

se pode chamar hoje de disciplinas, com a intenção de articular a teoria e a prática com as 

diferentes perspectivas de cada área. As disciplinas possibilitam o entendimento de inúmeros 

aspectos (muitas faces) de um mesmo fenômeno, sendo, portanto, uma proposta 

interdisciplinar. É possível ressaltar, porém, que o trabalho coletivo do planejamento de estudos 

se dá menos pela interdisciplinaridade do que pelo trabalho socialmente útil para a comunidade 

ou pela importância dada à organização coletiva do Movimento. 

Cabe observar, também, que uma pesquisa prévia da realidade da escola é necessária. É 

preciso conhecer a escola, a comunidade, o Movimento, suas histórias e suas lutas. Aqui, 

ressalta-se uma possibilidade de atuar com o inventário da realidade, que, longe de ser estático, 

pode ser construído e atualizado pelas atividades da escola. Pensamos, então, o inventário da 

realidade com dupla potencialidade: a ação da escola em prol da sua construção e atualização e 

a possibilidade de conhecimento de tal realidade para os profissionais da escola. Portanto, 

Por um lado, enquanto atividade, a construção do inventário exige e possibilita 

o envolvimento daqueles que o fazem com toda a comunidade: estudantes das 

escolas, pais e responsáveis, equipe escolar e demais moradores. [...] Por outro 

lado, destaco, também, a potencialidade do inventário da realidade como 

produto. [...] Para isso, é necessário que o que foi produzido seja 

disponibilizado para futuros professores e funcionários da escola (SACHS, 

2019, p. 44-45, grifos da autora). 

 

No caso do Plano de Estudos, a proposta é organizada semestralmente. Ela possui 

objetivos formativos que são contemplados ao longo do percurso escolar. Cada semestre possui 

três ou quatro complexos, temas, ou porções da realidade, que contêm um conjunto de 

disciplinas envolvidas. Em cada uma delas são apresentadas as justificativas de sua presença 

no complexo, os conteúdos que fazem parte das disciplinas no complexo, os objetivos de ensino 

por conteúdo, os pré-requisitos e os êxitos esperados (que auxiliam na avaliação). Sobre as 

metodologias de ensino, os critérios e instrumentos avaliativos dependem do planejamento 

local e de cada disciplina, bem como dos professores. 

“A luta pela reforma agrária”, “Produção de alimentos”, “A cultura camponesa”, “As 

formas de organização coletiva dentro e fora da escola” e “Manejo dos ecossistemas” são alguns 

dos exemplos das porções da realidade que compõem o Plano de Estudos. Destaca-se o 

complexo “A luta pela reforma agrária”, que perpassa todos os anos da escola (MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2013). 

Nas escolas do MST do Paraná, a organização coletiva é fundamental enquanto matriz 

pedagógica. Esse aspecto faz-se de extrema importância para planejar e discutir o próprio rumo 

da proposta pedagógica da escola com relação a objetivos, métodos, conteúdos, definição dos 
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complexos, construção do inventário da realidade e a estrutura da organização da escola, 

repensando os papéis de todos os sujeitos envolvidos na educação de uma comunidade escolar. 

A escola é entendida como continuidade da vida, e não como interrupção ou preparação para 

ela. Desse modo, uma habilidade objetivada no trabalho com os complexos de estudo nas 

escolas é a formação para o trabalho coletivo de forma auto-organizada. 

O Plano de Estudos é uma construção a partir da proposta dos complexos de estudo, 

porém esse documento é colocado enquanto uma construção coletiva e de orientação. As 

especificidades de cada realidade de acampamento e assentamento de reforma agrária devem 

ser observadas e respeitadas nas propostas pedagógicas da escola. Além disso, ele se refere 

apenas a uma etapa da escolarização básica, a dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Para compreender melhor os complexos de estudo, é preciso olhar seus primeiros 

desenvolvimentos históricos, nas primeiras experiências educacionais da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS). Em 1917, no contexto da Revolução Russa, surgiu a necessidade 

de pensar a educação diante dos desafios e anseios que se colocavam. Em busca da construção 

da sociedade do trabalho, buscava-se construir a nova escola integrando-a ao seio da atualidade 

de sua época. Dentre os experimentos realizados no início do período revolucionário, a Escola-

Comuna do Narkompros4 foi um espaço de construção dessa educação, junto ao trabalho de 

vários educadores revolucionários. 

Essa escola funcionava como um internato em seus primeiros anos, que foi coordenado 

pelo educador Moisey Mikhailovich Pistrak. A construção dessa escola buscou a aproximação 

entre trabalho físico e intelectual, embasada nos princípios de auto-organização dos estudantes 

e da atualidade. Assim, a escola foi organizada de forma que todos, professores e alunos, 

pudessem participar dos processos de sua própria construção, possibilitando aos alunos uma 

responsabilidade real de suas formas de organização coletiva nos afazeres da própria escola. 

Decisões sérias, que tinham impacto direto na vida da comuna, eram tomadas pelas 

organizações políticas, estudantis e coletivas dentro da própria escola. 

Nessa escola, os complexos de estudo intencionavam um projeto de ensino que romperia 

com a separação entre teoria e prática e, para isso, foi dada importância central à vida que movia 

o ambiente escolar. Enquanto método, os complexos de estudo dizem respeito a uma forma de 

organização curricular, em que o trabalho, conectado aos fenômenos naturais e sociais, é base 

fundante da organização da escola. 

_______________  

 
4   Órgão equivalente ao Ministério da Educação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
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Para Pistrak, e também para Shulgin, o trabalho socialmente útil é o elo, a 

conexão segura, entre teoria e prática, dada sua materialidade. Neste sentido, 

o complexo é uma construção teórica da didática socialista como um espaço 

onde se pratica a tão desejada articulação entre teoria e prática, pela via do 

trabalho socialmente útil. Sendo “socialmente útil” acontece no meio, em 

contato com a natureza e com a sociedade, o que se articula com as outras 

duas categorias vistas anteriormente: atualidade (luta pelo conhecimento e 

transformação da sociedade e da natureza) e auto-organização (forma de se 

preparar sujeitos históricos) (FREITAS, 2009, p. 36). 

 

Retomamos, aqui, a importância fundante do trabalho socialmente necessário, útil, 

importante para a sociedade, e não o da exploração das forças de trabalho, para os complexos 

de estudo. Devido à construção de uma sociedade do trabalho e da formação de seus sujeitos 

construtores, os conteúdos que formam a base das ciências e das artes, na conjuntura daquele 

momento histórico, também eram considerados importantes. Os pioneiros da educação 

soviética buscaram a organização desses conteúdos por meio da concepção dos complexos de 

estudo. Pressupondo que é pela materialidade do trabalho que o ser humano modifica a 

realidade natural e social em sua volta, produzindo sua existência, a escola se organiza, em 

forma e conteúdo, a partir do trabalho. O trabalho é o que articula as disciplinas teóricas e as 

práticas sociais, são inseparáveis, a própria práxis em evidência, não havendo, assim, uma 

predominância do trabalho sobre os conteúdos. 

Logo, categorias importantes que a Escola-Comuna buscou desenvolver na formação de 

seus alunos foram a atualidade e a auto-organização. Formar os estudantes era formá-los na 

atualidade da época, frente às problematizações do momento histórico que viviam. Na Escola-

Comuna, todos os trabalhos coletivos eram organizados e pensados entre os próprios alunos. 

Isso ocorria por meio de assembleias gerais, conselhos escolares e comitês executivos para 

tomar decisões, construir a organização da convivência dentro da própria escola e dividir os 

trabalhos socialmente necessário da comuna, desde a limpeza do chão da escola até a sua 

administração financeira. Ainda, os trabalhos com a formação pelas bases das ciências e das 

artes também podiam ocorrer em grupos, de acordo com a auto-organização dos estudantes. 

Diante de uma escola em construção, que se pretendia desenvolver a partir das 

categorias do trabalho, da auto-organização, da atualidade e das bases das ciências e das artes, 

cabe destacar a visão materialista histórico-dialética como pano de fundo. Os diferentes 

trabalhos envolvidos na vida da comuna e na sociedade à qual pertenciam tornaram-se objetos 

de estudo, como, por exemplo, as atividades e tarefas diárias na escola, as excursões realizadas 

para as fábricas e as oficinas de encadernação e de marcenaria da própria escola. Em todos esses 

casos, os alunos buscavam registrar suas vivências na comuna, nas oficinas, nas fábricas e nos 
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laboratórios experimentais em uma espécie de diário de campo, com notas, reflexões e, até 

mesmo, desenhos e esquemas. Esses materiais eram base de discussões entre estudantes por 

meio de palestras e sessões coletivas, nas quais os conteúdos dos registros acumulados eram 

sistematizados e generalizados à medida que iam se cristalizando os conceitos abordados nas 

disciplinas com todos os estudantes. 

“Por complexo deve-se entender a complexidade concreta dos fenômenos, tomada da 

realidade e unificados ao redor de um determinado tema ou ideia central” (NARKOMPROS, 

1924, p. 5 apud FREITAS, 2009, p. 35). Dessa maneira, na Escola-Comuna, as observações e 

registros dos fenômenos vivenciados diariamente pelos estudantes, seja na escola ou na fábrica, 

se tornam material de estudo para as diferentes disciplinas que compõem o conhecimento 

científico e artístico. Cada disciplina busca explorar novas faces e problematizações de um 

mesmo fenômeno presente na vida. 

A exemplo da fábrica, na Escola-Comuna, as excursões iam para além de observações 

passivas dos alunos. Nelas, eles não só conheciam a fábrica, como também aprendiam as 

diferentes técnicas e processos das linhas de produção. O trabalho novamente era real, com o 

auxílio dos próprios trabalhadores da fábrica (PISTRAK, 2009). Com essas visitas, os 

estudantes aprendiam a trabalhar nas fábricas, ao passo que registravam suas observações e 

experiências nos diários. Com a mediação dos professores e das seções gerais para compartilhar 

as experiências vividas na fábrica, os conceitos das disciplinas eram abordados. Aos 

professores, cabia também observar essas experiências, conhecer a vida e os interesses dos 

estudantes, mediar problematizações da realidade e orientar com estudos, leituras, pesquisas e 

experimentos. 

Como exemplo, podemos destacar um conhecimento arraigado no dia a dia da fábrica. 

Os estudantes conheciam conceitos físicos dos tipos de energia que moviam a fábrica, bem 

como as alavancas e as mecânicas das máquinas. Também aprendiam as cores e seus espectros 

com base em suas compreensões dos processos de tingimento dos tecidos (NABOKOV, 2009). 

Sobre a disciplinas de economia, a mesma fábrica era objeto de estudo, buscando 

proporcionar aos estudantes aprendizados de produção, utilização e aproveitamento de 

recursos. Nesse contexto, os trabalhos com os conteúdos ficavam nos limites da fábrica – ela 

dava direção para pesquisas de outros fenômenos que envolviam a fábrica e a disciplina de 

economia. Na comuna, os estudantes conheciam a indústria têxtil na qual a fábrica estava 

inserida e, dela, o funcionamento no mercado nacional e internacional, bem como as produções 

algodoeiras de seu tempo. Há exemplos de pesquisas sobre a compreensão da classe 

trabalhadora desempregada de sua época. A curiosidade dos estudantes os impelia a se 
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organizarem para realizar excursões ao centro de emprego da cidade para entrevistar os 

trabalhadores que por ali estavam (KABO, 2009). 

A organização do trabalho com as disciplinas pelos complexos de estudo pauta-se, em 

grande parte, pelos interesses dos próprios estudantes. Os professores constantemente auxiliam 

com sistematizações das experiências, ou com indicações bibliográficas das pesquisas que eles 

desenvolvem. 

As experiências pedagógicas mediadas pelo MST em áreas de Reforma Agrária no 

Paraná têm construído novos avanços a respeito dos complexos de estudo. Em 2013, foi 

publicado o Plano de Estudo para os anos finais do Ensino Fundamental (MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2013), resultado de uma produção coletiva de 

educadores de diversas regiões do estado e professores universitários, com o apoio de 

pesquisadores como Roseli Salete Caldart e Luiz Carlos de Freitas. Esse material serve de base 

para a construção de propostas curriculares para várias escolas localizadas em acampamentos e 

assentamentos rurais no Estado, e pode ser repensado sob o crivo da prática e das 

especificidades locais. Durante nossos estudos para a pesquisa, junto ao grupo de pesquisa 

Educação Matemática do Campo, pudemos nos aproximar dos conhecimentos sobre os 

complexos de estudo tanto pelo MST como pelos desenvolvimentos da Escola-Comuna da 

Rússia em seus primeiros anos do período revolucionário. 
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2 CARTOGRAFIA: ENTRE “O QUE PODE” E “O QUE SE TORNOU” 

 

Certo dia, depois de um processo de espera do resultado do processo seletivo, uma 

notícia foi dada: aprovado! Tempos depois, matriculei-me no programa de pós-graduação, e um 

pacto foi estabelecido, e algo havia de ser pesquisado. Guiado por várias razões, interesses e 

desejos, um grupo que estuda a Educação Matemática do Campo, em Cornélio Procópio no 

Paraná, estava em movimento, e nele eu me encontrava, pensando junto também. Um outro 

pacto nos levou ao campo, a aproximadamente 50 quilômetros de Londrina, na Escola 

Municipal do Campo Trabalho e Saber, em encontros que foram organizados por nós, a Línlya, 

minha orientadora, e eu, tendo em vista um curso para a formação de professores. 

Nessa viagem se fez um primeiro passo da pesquisa. Escola, vidas e conhecimentos, 

como investigar e conhecer ali? Perguntava “o que pesquisar” e logo vinha “o como pesquisar”, 

questões quase coladas uma na outra. Era um ambiente de formação de professores, mas não só 

isso. Era um lugar onde se ensina matemática, mas não só isso. Era espaço de sujeitos e seus 

saberes e práticas sociais outras, etnomatemática, mas não só isso. Era um local público com 

seus dispositivos de circulação do poder, mas não era só isso. Era um contexto político, de 

políticas públicas educacionais e outros, mas não só isso. 

Entramos num ponto, no curso de formação, em encontros junto a professores e equipes 

pedagógicas da escola. Era sujeito sem-terra, sujeito Paraná, sujeito de Rondônia, sujeito 

matemático, sujeito pedagogo, sujeito diretor e coordenador e pesquisador, mas também jovem, 

experiente, estudante, mãe e pai e aprendiz e camponês. Havia também aquele político, sem-

rumo, veloz e trabalhador e trabalhadora, cidadão e fruto da universidade e da cidade e do 

campo, sujeitos... Nenhum de nós ali no grupo era todos esses sujeitos, mas também nenhum 

de nós era somente um desses. Todos éramos vários, e alguns.  Ora! Cada um é sujeito-

fragmentos, de multiplicidades, com histórias em movimentos. Encontramo-nos e, em nossas 

conexões, um território se construiu em meio à escola, por vezes aqui e por vezes acolá, grupo 

que seguia mantendo o território entre escola, barracos, gramas e estradas, em meio às poeiras 

vermelhas do norte paranaense. 

Ali, em nosso(s) território(s), porém nada parava, coisas sempre se produziam, discursos 

de vida, de história, de aprendizado, de escola, não só discursos em meio ao curso, mas 

circulações, olhares, gestos, risos e vertigens. Muitas sensações, muito caos, muitos desabafos, 

muitos afetos, muitos signos, muitos ritmos, muitos mesmo. O mundo, a vida, a natureza e os 

sujeitos não param, se reproduzem, viram um novo, pequenos deltas de diferenças que vão se 

fazendo. Linhas surgem a cada momento, e outras são esquecidas ou rompidas. Há tantos fluxos 
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que o pesquisador não alcança, e qualquer tentativa de uma razão mais seletiva abarcar os 

muitos com a mão, logo os muitos escorregam pelos dedos, vazam. Fluxo indomável, há algo 

a se olhar, há bússolas para guiar, bússolas no olhar, coisas a perceber. Um norte é bom, e é por 

ele que nos guiamos, mas se sabemos o que tem no norte, por que não virar para o sul? Se 

sabemos o que está em todas as direções da rosa dos ventos, o que tem em cima ou embaixo, e 

se partirmos para outras dimensões, outros planos? E por que não olhar as presenças que nos 

marcam em campo? 

Buscamos, então, empreender uma prática cartográfica de pesquisa 

O termo “cartografia” utiliza especificidades da geografia para criar relações 

de diferença entre “territórios” e dar conta de um “espaço”. Assim, 

“Cartografia” é um termo que faz referência à idéia de “mapa”, contrapondo 

à topologia quantitativa, que categoriza o terreno de forma estática e extensa, 

uma outra de cunho dinâmico, que procura capturar intensidades, ou seja, 

disponível ao registro do acompanhamento das transformações decorridas no 

terreno percorrido e à implicação do sujeito percebedor no mundo 

cartografado (KIRST et al., 2003, p. 92). 

 

Compreendemos, aqui, a cartografia como uma forma de participar das experiências em 

uma escola do campo, principalmente em um ambiente de formação de professores. Mas, para 

além de um espaço de formação de professores, estamos entre pessoas, profissionais que atuam 

diariamente, envolvidos em um movimento social do campo ou não, portanto buscamos manter 

uma atenção aberta aos acontecimentos desse espaço, entendendo-o como território constituído 

por suas diferenças. A cartografia que buscamos é um exercício de fazer da pesquisa uma 

composição desses acontecimentos vividos e observados, fazer um mapa, pois, neste território 

de diferenças, nada é parado, tudo se movimenta. 

Ao dizer que pretendemos pesquisar esse espaço, a busca é por mergulhos em fluxos, 

uma forma de produção de conhecimento que dê conta de passar esses fluxos em textos, pois 

ambos não são estáveis, nem os conhecimentos, nem o espaço habitado. Tudo acontece e segue 

se transformando em campo, buscamos analisar esses fluxos, entender os agenciamentos 

criados em nosso grupo. Passos, Kastrup e Escóssia (2015), ao discutirem a cartografia com 

base no livro Mil Platôs, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, fazem uma alerta ao se pesquisar 

em um espaço como esse. 

Mil Platôs não se quer como “imagem do mundo”. A diversidade que é 

matéria do pensamento e carne do texto é descrita, então, como linhas que se 

condensam em estratos mais os menos duros, mais ou menos segmentados e 

em constante rearranjo. [...] Os mil platôs se mantêm lado a lado sem 

hierarquia e sem totalização. Tal geologia filosófico-política convoca a uma 

decisão metodológica, ou melhor, a uma atitude (ethos da pesquisa) que opera 

não por unificação/totalização, mas por “subtração do único”, como na 

fórmula do n-1. Menos o Uno. Menos o Todo, de tal maneira que a realidade 
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se apresenta como plano de composição de elementos heterogêneos e de 

função heterogenética: plano de diferenças e plano do diferir frente ao qual o 

pensamento é chamado menos a representar do que a acompanhar o 

engendramento daquilo que ele pensa. Eis, então, o sentido da cartografia: 

acompanhamento de percursos, implicação em processos de produção, 

conexão de redes ou rizomas. (PASSOS; KASTRUP; ESCÓSSIA, 2015, p. 9-

10, grifos dos autores). 

 

Escola, proposta pedagógica, professores, coordenadores, diretor, formadores são todos 

elementos que se conectam nesse território, um espaço para formação, mas todos em via de 

diferir. Esse diferir se faz ao mesmo tempo em que se participa, pois, ali, participar, observar, 

comentar, complementar, expor exemplos, construir ideias, expressar-se sobre seu ambiente de 

trabalho, entre outros, são gestos de construção, são produções, mas também pequenas 

diferenças que seguem se transformando, ou, por vezes, ficando no esquecimento, não 

pretendendo ecoar para a eternidade. Propomo-nos a um investigar que não busque proposições 

ou asserções rígidas, fidedignas, legítimas ou representativas daquela realidade, que se possa 

reproduzir. Aqui, o conhecimento não é produto, mas processo, conhecemos mergulhados 

nesses processos, ao acompanhar relações que produzem. 

Nesse sentido, a composição foi construída buscando expor os acontecimentos que 

presenciamos e nos quais refletimos ao estar no curso. É um seguir, um acompanhar, uma busca 

das expressões mais vibrantes do espaço habitado; seguindo os movimentos, ouvindo junto, 

escrevendo junto, não buscando nossas falas, mas as falas dos participantes. É uma escuta atenta 

aos estranhamentos sentidos durante o pesquisar, aos desabafos e aos protestos, aos 

movimentos de defesa e de explicação. Buscamos pistas para a produção de conhecimento, mas 

um conhecimento entendido como ponte para as passagens de afetos vividos no curso. 

A metodologia, quando se impõe como palavra de ordem, define-se por regras 

previamente estabelecidas. Daí o sentido tradicional de metodologia que está 

impresso na própria etimologia da palavra: metá-hódos. Com essa direção, a 

pesquisa é definida como um caminho (hódos) predeterminado pelas metas 

dadas de partida. Por sua vez, a cartografia propõe uma reversão 

metodológica: transformar o metá-hódos em hódos-metá. Essa reversão 

consiste numa aposta na experimentação do pensamento – um método não 

para ser aplicado, mas para ser experimentado e assumido como atitude. Com 

isso não se abre mão do rigor, mas esse é ressignificado. O rigor do caminho, 

sua precisão, está mais próximo dos movimentos da vida [...]. A precisão não 

é tomada como exatidão, mas como compromisso e interesse, como 

implicação na realidade, como intervenção (PASSOS; KASTRUP; 

ESCÓSSIA, 2015, p. 10-11, grifos dos autores). 

 

Buscamos, então, proceder de tal forma que os métodos não passem a calar vozes e 

afetos ouvidos e sentidos em campo, ou melhor, não passem a estratificar na paralisação dos 

registros feitos. Em nosso estudo entre os textos acadêmicos e as idas à escola, os passos 
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produzem linhas para os mapas, os tempos geram memórias para o diário, as vozes geram 

áudios para as histórias e narrativas, as paisagens geram cores para as fotos. E esses mecanismos 

seguem gerando uma composição, mas houve rotas, momentos, sons e cores esquecidas. Não 

houve um ponto lógico de apoio para a composição, mas se pretende aqui fazer caminhar com 

as intensidades vividas no agenciamento em campo, produção de lógicas outras, que se 

desfazem com o tempo; rasgos que se combinam e se recombinam formando novas imagens. A 

pesquisa pode ser desfeita e remontada, recolada, podemos levar a outros lugares, propondo 

novos caminhos. 

Levamos um problema de pesquisa para nossos encontros na escola, mas como ver 

outras possibilidades de pesquisa? Ou melhor, quais problemas se sustentam quando passamos 

a pensar de corpo presente na escola, agenciados com o grupo? Pesquisando em campo, como 

produzir, como olhar, quais falas são importantes? Deveríamos mesmo não dar ouvidos a 

algumas falas? Com experienciar, queremos dizer com um foco mais no percurso do que nos 

resultados do processo. A pretensão se deu no ouvir as vozes e afetos em campo em 

agenciamento com outros sujeitos, enquanto linhas a caminhar e nada a sintetizar. A pesquisa 

olha para a Educação do Campo, professores e escola do campo, complexos de estudo, entre 

esses temas, mas olha para eles em terreno também, como se movimentam, e olham para esses 

discursos surgidos em uma escola do campo. 

Ao habitar um espaço construído por nós, participantes e ministrantes do curso, os 

estranhamentos acontecem, bem como os reconhecimentos. Os desabafos são feitos, as ideias 

são compartilhadas, novas linhas são percorridas diante dos desafios criados no curso, e alguns 

rituais também se formam. Algumas coisas são claras de se perceber, enquanto outras sentimos 

e nem percebemos bem, mas estamos ali percebendo tensões, que produzem, que dão 

velocidade e brilho ao que fazemos, mas que seguem nos formando em conjunto também. As 

tensões ocorrem entre, pelo menos, dois pontos que estão agenciados, nesse encontro das 

diferenças, inclusive potenciais, em uma conexão repleta de linhas por onde circulam os afetos. 

No dicionário filosófico, tensão pode ser entendida como 

Conexão entre dois opostos que estão ligados apenas por sua oposição. [...] 

Enquanto a dialética é a unidade dos opostos como síntese ou conciliação, a 

Tensão é o elo entre os opostos como tais, sem conciliação ou síntese. Por 

isso, as situações de Tensão não permitem prever conciliação; essa palavra é 

usada com esse sentido mesmo na linguagem comum, como quando se fala da 

"Tensão internacional". No mesmo sentido, fala-se de "Tensão psicológica" 

para indicar um estado latente de conflito (TENSÃO, 2007, p. 948, grifo do 

original). 
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Não se pode sintetizar, ou melhor, as tensões não são passíveis de síntese, mas elas 

acontecem e se desenvolvem. Por vezes, as tensões se estabilizam momentaneamente e depois 

passam a se desfazer. Ocorrem, assim, em um agenciamento. Essas tensões são produtoras, e 

procuramos acompanhar essa produção. 

A tensão, nesse sentido, não quer mostrar apenas uma situação ou estado desagradável. 

Por exemplo, a tensão elétrica é entendida como a diferença entre dois pontos potenciais, 

entretanto, tais potências são diferentes de uma forma heterogênea e não de uma forma 

unidimensional. A tensão nunca é sozinha, além disso é produtora. Uma diferença potencial 

entre dois pontos é uma tensão elétrica, um jogo entre duas forças. Então, a tensão não é 

necessariamente negativa, ainda que ela possa, sim, tirar-nos de um estado confortável, dando-

nos um choque por exemplo. 

A corda do violão precisa de diferentes tensões para produzir os diferentes tons. Dois 

pontos, primeiro tem o cavalete, que é preso ao corpo, um ponto fixo no qual a corda é presa. 

Depois a corda passa pela pestana e é amarrada nas tarraxas na ponta do braço do instrumento. 

Quando giramos as tarraxas, geramos uma força contrária ao cavalete, dando tensão à corda, 

que fica mais rígida. Quanto mais tensa a corda, mais agudo é o som. É com essa tensão que se 

produz o som, ela é produtora. Uma rede complexa de nervos do instrumentista faz com que 

ele ataque uma corda, e imperceptivelmente a corda gera ondas, que provoca uma vibração na 

madeira, que provoca uma vibração no ar, que vibra nos nossos microssensores auditivos. Tudo 

ocorre simultaneamente na potência de uma ressonância das ondas, das sensações. As tensões 

produzem passagens para os afetos. 

O instrumentista escuta o som, e mexe novamente na tarraxa buscando a tensão que 

procura, para cada corda. Depois disso, um dedo é posicionado no traste, tornando a corda mais 

curta, produzindo um outro som com aquela tensão. Essa combinação de tensões por meio de 

uma rede completa de nervos ágeis segue produzindo inúmeros sons, ritmos e sensações. 

Conseguimos referenciar um acorde de Sol com a letra G, ou uma nota Si com uma bolinha 

marcada e posicionada em meio a um pentagrama da partitura. Mas como referenciar as 

sensações das músicas que nos tocam despertando uma emoção, uma lembrança de um tempo 

distante, ou uma sensação de libertação, ou que falam sobre existência, e que nos fazem pensar 

sobre algo e construir uma nova compreensão? 

Nas cordas de um violão, há tensões. Tensões, vibrações, energia dispendida na corda, 

vibra o corpo corda, vibra o corpo madeira, vibra o ambiente, vibram os ouvidos, os nossos 

sentidos e o corpo junto. É com nosso corpo que estamos presentes no mundo. De corpo 

presente, diante da quantidade da diversidade de pessoas envolvidas no curso, partimos de 
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estudos comprometidos com a Educação do Campo, porém alguns participantes não conheciam 

os movimentos pela Educação do Campo, algo que pode produzir pequenos embates de forças, 

pequenas tensões. Poderíamos, outrora, não apontar algo que se faz muito importante para o 

Movimento e, dessa forma, entre diálogos, as questões são colocadas, são criadas. Podem ser 

desabafos, críticas, questionamentos, dúvidas, conversas, diálogos, estranhamentos, 

concordância, mas vão se produzindo, ali, naqueles encontros, do próprio exercício da 

observação. Há aqueles momentos em que o conflito nos deixa chocado. Talvez o medo nem 

sempre paralise, também provoca movimento. E a derrubada de um edifício de certezas, ou até 

da ínfima barraca das verdades, não é cenário de um fim, mas sempre um novo começo de 

buscas. A presença dessa tensão não diz nada por si só. Com ela sempre fazemos buscas, 

cartografamos, voamos e pousamos. 

As tensões estão presentes em todo o texto, a todo momento, pois foram vividas. As 

tensões são como as paisagens, as escolas, os professores, os diálogos, as cores, e todos os 

signos afetam os sujeitos que estavam no curso, fazendo os afetos circularem. Dificilmente 

podemos focar, ou melhor, delimitar as tensões, mas fazemos uma abertura para os afetos que 

percebemos em campo, a serem discutidos na nossa pesquisa, e vamos acompanhando os fluxos 

envolvidos. Aliás, nem todas as tensões nos interessam. Se há um foco, é naquelas que nos 

fazem mais compromissados com as vozes dos sujeitos nesse ambiente em que pesquisamos, 

uma escola do campo. A especificidade de nossa pesquisa é um ambiente, território, construído 

para a formação de professores, e como esses professores vão se relacionando com esse espaço. 

Nosso grupo era permeado por uma rede de tensões, pelas quais os afetos iam e vinham, 

e produções se faziam. Buscamos, então, os afetos, as vozes de seres que movem as escolas do 

campo junto às outras vozes, podendo, assim, pensar a Educação do Campo, a Educação e a 

Educação Matemática. Nessa busca utilizamos uma linguagem literária como recurso para 

seguir e analisar essas tensões. Não se pretendem contos a se tornarem um dado a ser analisado 

ou discutido depois, mas uma linguagem para dar conta desse espaço que criamos e habitamos. 

Organizar, pensar e escrever nessa linguagem é análise também, uma cartografia de muitos 

afetos de um território como o que habitamos. 

Não se pretende realizar um experimento procurando funções referenciadas no plano do 

real. Como um experimento probabilístico, por exemplo, onde há um conjunto universo de 

possibilidades, não jogamos moedas, nem dados. Entendemos que, para o potencial da criação 

humana, tal conjunto universo é ilimitado, sem fronteira para a imaginação e a invenção. 

Portanto, queremos buscar uma abertura para uma experiência (per)passada, pois as falas bem 
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como acontecimentos são construções de um presente feito, desfeito e agora remontado nesta 

pesquisa. 

Nos primeiros encontros, houve muitos estranhamentos, contatos com um novo ou uma 

nova forma de ver o velho. Não buscamos excluir as sensações de um corpo presente em uma 

escola do campo. As expressões das narrativas, as cores, os estranhamentos, os cheiros são 

pontes para discussões outras, que extrapolam a pesquisa aqui. Não seria isso o mapa? Ele não 

é acabado em si mesmo, ou, melhor dizendo, não serve apenas para si, serve para outros usos. 

Buscamos colocar algumas pausas, as quais permitem ao leitor alguma desaceleração, ou um 

recorte para outros usos. Quem sabe um ponto para um salto na leitura; fragmentos de uma 

pesquisa que podem gerar outros sentidos. 

Uma pequena aluna nos interrompeu para pedir uma bola. Aquilo nos tocou, mexeu com 

a gente, mas também mostrou como o diretor dá toda a atenção a ela, mesmo nós da 

universidade estando ali. Foi uma relação entre profissionais da escola e alunos que 

presenciamos. Aconteceu também uma lição sobre a importância de se preservar a bola para “o 

outro” poder brincar depois. O que se pode pensar sobre uma forma de agir assim, ao lidar sem 

nenhuma preocupação com uma demanda trazida de uma aluna na hora do recreio? O que 

poderia acontecer, nesse momento, em espaços de outras escolas? São possibilidades de linhas 

a se seguir. Entre texto e leitor não surgem os mesmos sentidos que entre texto e autor, mas ao 

leitor fica o convite para criar muitos sentidos para as narrativas produzidas. 

Faz-se importante uma preparação do corpo para ir a campo e sentir seus afetos. Com o 

corpo, abrimo-nos para experiência do campo, os afetos, aquilo que é pulsante, urgente no 

momento em que estávamos presentes, que fica registrado em áudio, que é debatido entre 

orientadora e pesquisador ou no que é desabafado em um diário de campo. Ou seja, estudamos 

para preparar nosso corpo para as experiências de campo, mas, entre os afetos em campo, o que 

é importante para aqueles que “pesquisamos com”? Um compromisso político com esses 

sujeitos e com a escola se faz importante. Aliás, optar por uma forma de escrita por meio de 

uma linguagem literária possibilita realizar uma mesclagem entre vozes do pesquisador e dos 

sujeitos. 

Falar de um referencial é, antes, compreender a natureza das subjetividades em 

movimento, não subjetividades no singular, intrapessoal e íntima do indivíduo, mas do ponto 

de vista dos movimentos de sua expressão. Cartografar é acompanhar processos, é acompanhar 

os movimentos dessas expressões, acompanhar os afetos. Esses movimentos singulares 

compõem, no sentido de produção, um território, é uma territorialização nos encontros dos 

diferentes movimentos (diferentes sujeitos). Há um território que habitamos em campo, no qual 
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interferimos com a própria ação de habitar. Busca-se esse movimento, o como, os modos em 

que se tensionam as questões sobre Educação do Campo. É isso que procuramos investigar. 
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3 TENSÕES – CARTOGRAFIA DOS ENCONTROS... 

 

Os relatos apresentados fazem parte de uma composição com o material produzido 

durante o curso. Fez-se uso de diário de campo, de gravações dos encontros em áudio, das 

atividades dos professores e das nossas memórias. Também utilizamos algumas fotografias 

tiradas durante os encontros, não para disponibilizá-las, mas para relembrar outros afetos em 

campo. Os diálogos foram transcritos pensando na estética da pesquisa. Procurando uma forma 

da escrita, utilizamos uma linguagem próxima dos diálogos produzidos e das intensidades do 

diário de campo. 

 

 

Primeiro encontro: Educação e Escolas do Campo 

 

No dia 22 de maio de 2019, chegara o momento em que iria dar início a uma série de 

encontros com os profissionais das Escolas Municipais do Campo Trabalho e Saber e Egídio 

Brunetto. Esses encontros se referiam a um curso de formação para professores, que vinha 

ocorrendo desde 2017. Estariam presentes o diretor e os coordenadores das duas escolas, bem 

como os professores da escola Trabalho e Saber que trabalhavam com as turmas do terceiro, 

quarto e quinto ano do Ensino Fundamental, a Línlya, professora orientadora deste trabalho, e 

eu. O curso teria como base os ciclos de formação humana, o inventário da realidade e a 

proposta dos complexos de estudos, um projeto de educação desenvolvido pelas próprias 

escolas do campo do MST (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM 

TERRA, 2013) do Paraná, em que junto participaram o Movimento, trabalhadores das escolas, 

pesquisadores das universidades e comunidades de diversos assentamentos. 

No primeiro encontro, planejava apresentar a proposta do curso, conhecer os 

participantes, apresentar-me e organizar uma primeira conversa sobre Educação do Campo. A 

partir dali, seguiria acompanhando os diferentes processos que se desenvolveriam naquele 

ambiente de formação, e essas experiências viriam a compor minha pesquisa. 

Já tinha ouvido histórias sobre o lugar contadas por outros, seus símbolos, suas 

narrativas, suas experiências com eles e até uma ou outra fotografia. Mas era um lugar que eu 

ainda não conhecia, temperaturas, odores, inclinações, visões e sensações que eu não havia 

experimentado. Tentei olhar no mapa, procurar o local do assentamento, ver o que podia saber 

sobre os espaços em que eu estava prestes a circular. Mas foi bem difícil e, de qualquer forma, 

talvez isso não ajudasse muito a conhecer a escola. Pretendia ir e intervir naquele espaço, mas 
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como ele viria a intervir em mim, eu não tinha ideia. Embora sempre tenha lido nos textos sobre 

pesquisa e seus métodos que o pesquisador também é afetado pelo campo de pesquisa, na 

prática, não fazia ideia de como isso se desenvolveria. 

Sempre ouvira falar, em conversa com as pessoas, na mídia, sobre o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. Nos últimos dias próximos aos encontros, até li textos 

publicados pela academia, mas, até então, não o conhecia de perto. Sabia que, em suas lutas, 

buscava confrontar as desigualdades e injustiças das práticas de concentração fundiária e de 

exploração de trabalhadores e trabalhadoras do campo. Tais práticas, em sua lógica, eram contra 

às movimentações camponesas de agricultura familiar. 

Assim, havia muitas expectativas e me perguntava o que viria a ser produzido nesses 

encontros e quais aprendizagens viríamos a tirar disso tudo, e a resposta? Era claro que não 

havia como saber, senão mergulhando nessa experiência. 

 

 

 

Entramos no carro e pegamos a estrada rumo ao que, para mim, era o desconhecido. 

Tantas paisagens nesse caminho! Pensava em quantas histórias essas terras possuíam! Dados 

os seus devidos usos para as produções agrícolas, quantos trabalhadores e quantas tensões 

habitaram aqueles espaços? Como era grande e pouco habitado comparado à cidade! 

Percorremos algo em torno de 40 km de asfalto e entramos em uma estrada de chão. Havia 

muitos balanços devido às condições da estrada e muita poeira também. Céu azul, vento seco, 

terra vermelha, estrada de chão, de cascalho bruto, pelo qual não era tão fácil passar de carro. 

Mais poeira! A cor vermelha alcançava cada pedacinho das casas, dos bares, campinhos e dos 

veículos que ali estavam. Veio uma bifurcação e a estrada ficou muito ruim. Do lado direito 

avistei uma placa, vermelha, com o símbolo do Movimento, e pensei: Chegamos! Mas o carro 

não parou. Perguntei se já estávamos no assentamento e me disseram que não, que, na verdade, 

estávamos no acampamento Quilombo dos Palmares, aquele sobre o qual, dias atrás, eu lera. 

Estava com dificuldades e havia a possibilidade de fechar e de as terras serem reintegradas. 

Seguimos caminho. Mais terra vermelha, margaridas grandes e amarelas, não um amarelo 

brilhante, mas um amarelo desfocado pelo vermelho da terra da estrada, que alcançava as alturas 

pelo passar dos carros.  Até que chegamos à escola! 

Já ouvira falar algumas coisas da escola, salas organizadas em círculos, todas de 

madeira, telhados esburacados, paredes sem mata-juntas, o campo no meio, uma placa com o 

nome da escola na entrada. Porém, ao chegar, via coisas diferentes, os barracos de madeiras, 
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que servem de sala para os estudantes, eram menores do que imaginei, as madeiras bem velhas, 

um banheiro em construção. A placa da entrada? Procurei, mas não vi, só depois descobri que 

havia apodrecido devido ao tempo. O mesmo vermelho da estrada invadia o cenário, 

misturando-se com os vermelhos dos barracos, assentando-se nos veículos, na grama, no carro 

em que chegamos. Acho que, a essa altura, a poeira vermelha já estava em nós. Tudo parecia 

muito vermelho. Era tanto vermelho, que me perguntava se o Movimento imitava a terra ou se 

a terra imitava o Movimento. 

Chegou uma professora, a Rosa. Ela não nos esperava. Foi atrás do Luiz, o diretor, mas 

não o encontrou e voltou para sua sala. Depois chegou a Márcia para conversar com a gente, de 

quem já ouvira minha colega Cíntia falar, quando, uma hora ou outra, ela nos contava as 

histórias de sua pesquisa. Embora parecessem pesados, Márcia carregava alguns instrumentos 

de trabalho, pois era a zeladora da escola, e contou-nos de sua finalização do curso de 

licenciatura, em Laranjeiras do Sul, e de seus planos para fazer uma pós-graduação. Até que 

chegaram o diretor, Luiz, e o coordenador, Francisco, desculpando-se pelo atraso. 

Cumprimentou-nos e disse que já iríamos nos reunir. 

O Luiz me convidou para conhecer a escola e eu o acompanhei. De porta em porta, ele 

me apresentava aos professores enquanto combinava com eles uma organização de toda a escola 

para podermos fazer o encontro com alguns professores. A escola era mais cheia de alunos do 

que pensara. As salas eram bem mais escuras também. Estranhei muito tendo em vista o quão 

é iluminado meu ambiente de trabalho, de estudo ou o espaço de meu apartamento, onde 

escrevia meus diários. Rodamos a escola pelo próprio círculo da organização das salas. Na parte 

externa do círculo, havia outas salas, formando um arco, quase uma semicircunferência. 

Passamos em algumas salas apenas, pois nem todas eram do município, já que a escola 

municipal dividia o espaço com a escola estadual. Imaginei quanta burocracia existia ali, frente 

a um projeto coletivo de educação, como bem comum. 

Depois, reunimo-nos na salinha da biblioteca, ajeitando-nos em uma mesa, que era um 

círculo também, para nos prepararmos para o encontro. E, então, os professores chegaram, 

ocuparam alguns lugares e começamos... 

 

 

 

O mesmo estranhamento com a sala escura de outrora ocorreu-me ali na biblioteca. 

Como era escura! Por mais que houvesse lâmpadas no local, lembro-me de ter visto apenas uma 

única lâmpada fluorescente, embora já tenha visto salas um pouco maior com umas seis   
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lâmpadas daquela. A sala tinha muitas prateleiras, com vários livros armazenados, e suas 

páginas avermelhadas, da cor da terra, da poeira vermelha. Lá fora, algumas crianças brincavam 

no terreiro gramado.  Dava para ouvir da sala, pois as janelas ficavam abertas e circulava um 

bom vento. 

A mesa que ocupávamos era formada por sete mesas que faziam um círculo. Seis delas 

eram quase um trapézio, mas com arestas curvas, a outra mesa tinha um formato circular 

preenchia o centro da roda que as demais deixavam. Cada peça da mesa era de cor diferente. 

Nosso pequeno grupo de dez pessoas conseguiu se alocar confortavelmente, mas no limite dos 

apertos. À minha direita, estava a Línlya. Depois dela, estavam, nessa mesma ordem, a Sara, a 

Alice, o Francisco, a Lúcia, o Luiz, o Ernesto, a Patrícia e eu. Alguns professores usavam seu 

uniforme de trabalho na escola, de cor cinza, com listras vermelhas nas laterais, nas quais havia 

algumas letras. 

A Línlya iniciou a reunião apresentando brevemente a proposta dos encontros e pediu a 

permissão de todos para gravar, visto que também queríamos usar os materiais para nossas 

pesquisas. Ao ser autorizada pelos participantes, ela deu início à gravação e passou a explicar 

melhor a ideia dos nossos encontros. Relembrou os encontros do ano anterior, em 2018, 

mencionando as pessoas que haviam participado com ela e aquelas que estavam presentes. 

Sobre o assunto do quadro de professores, ela perguntou: 

– Então, estão faltando professores ainda, neste momento? 

– Estão faltando – respondeu o diretor Luiz, que continuou falando. Não estamos tendo 

as horas-atividade que deveríamos minimamente ter. Não temos auxiliar, não temos contra- 

turno escolar. Então, está bem sucateado o nosso quadro mesmo! E é por isso que a gente fica, 

todas as vezes que você chega, a gente fica assim, essa angústia de organizar a escola de forma 

que, às vezes, acabamos perdendo tempo também. 

E a Línlya, ao fazer uma afirmação, concordando com ele, falou: 

– Porque a rotina da escola tem que continuar, né? 

Enquanto Luiz acenava concordando, comentou a situação que passavam naquele 

mesmo dia. 

– Por exemplo, hoje nós temos professores com duas turmas. Só não juntamos os P’s5 

que têm ainda. P5 está com quase vinte alunos. P4 com ... 

_______________  

 
5 Nesta escola os professores utilizam a nomenclatura com a letra P para se referir à pré-escola, onde os números 

indicam a idade da criança, ou seja, as crianças que fazem 5 anos de idade no ano letivo atual, irão estudar no 

P5. 
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– Vinte alunos, faltaram dois – complementou a Patrícia com a informação na ponta da 

língua. E o Luiz seguiu explicando. 

–  Aí! Os dois primeiros estão com mais de 20 alunos, e agora está com uma professora, 

né? Vinte e seis alunos, dos dois segundos, estão com outra professora, para que nós possamos 

estar aqui. 

Nesse momento de suas explicações, sentimos o tom cansado do Luiz. Seu rosto nos 

mostrava uma expressão de angústia que durou por alguns segundos, como se, nesses poucos 

segundos, ele estivesse se perdido nas palavras. Depois nos devolveu um sorriso ao rosto e 

concluiu. – Mas, enfim! Estamos aqui! 

Agradavelmente, concordando com o comentário final do Luiz, Línlya seguiu falando 

sobre o curso. Apresentou-se, falou da sua formação, do trabalho, da pesquisa, de suas relações 

com a Secretaria Municipal de Educação, que a levara àquele trabalho de formação com os 

professores da escola, de seus trabalhos em anos anteriores na escola e da proposta de nosso 

curso naquele ano.  

Em meio a sua explicação, ela comentou a presença da coordenadora da escola Egídio 

Domingos Brunetto. O diretor Luiz aproveitou para intervir: 

– Então, professora Línlya – mordeu os lábios e pensou um pouco para falar, enquanto 

alguém fazia um comentário de lado, e foi falando com cautela. – Lá, também, a situação está 

tão ruim quanto, ou até pior do que a nossa. Lá no Eli II, assim, a questão de organização e a 

quantidade de professores. – Disse ele, enquanto olhava para todos em nosso círculo, e a Línlya 

ia acenando com a cabeça à medida que o Luiz explicava. – Aí eu havia feito o convite, porque 

nós temos o professor Josué, né? Então, ele é professor regente de quinto ano e é regente de 

EJA6. Eu o convidei para estar aqui hoje, mas como ele está meio “choco”, né? Também, por 

esses dias, teve bebê – comenta sorrindo – então, assim, ele não pôde estar. Mas a professora 

Lúcia – falou indicando com as mãos a coordenadora da escola Egídio Brunetto –, a gente vai 

estar, assim, levando, né? Partilhando as informações e fazer com que chegue aos demais. 

Porque a gente fala terceiro, quarto e quinto, mas a gente fala que a proposta da escola do 

campo, ela perpassa, né, por todas as séries. Talvez o foco maior seja o terceiro, quarto e quinto, 

né? 

Foi então que a Lúcia interrompeu a conversa rapidamente: 

– Se for trazer o terceiro, quarto e quinto de lá, a gente ia ter que fechar. 

_______________  

 
6 Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
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Depois que todos nós soltamos uma breve gargalhada, sorrisos e olhares entre si, Luiz 

justificou que seria mais difícil realizar os encontros se tentássemos nos reunir na escola Egídio 

Brunetto. Ali era mais confortável, porque, na Escola do Campo Trabalho e Saber, havia mais 

professores. 

 

 

 

A Línlya continuou explicando o curso, falando dos ciclos de formação humana, do 

inventário da realidade e dos complexos de estudos; da ideia de formar um grupo colaborativo 

para pensar essas ideias e de como planejar e pensar as aulas na escola para que as ideias fossem 

colocadas em prática; de como preferiria os encontros semanalmente, de forma a acompanhar 

os trabalhos em sala de aula nas discussões do grupo, o que, em conversa com a Secretaria seria 

impossível. Comentou também algumas referências para discussões e estudos sobre Educação 

do Campo, inventário da realidade e complexos de estudos. Enquanto isso, crianças gritavam 

lá fora, brincado e se divertindo.  

A Línlya prosseguiu comentando a importância de nos conhecermos e me passou a 

palavra para que eu me apresentasse. Apresentei-me, falei de minha formação, desde lá de 

Rondônia, e de como vim para o Paraná, até cursar o mestrado e ir parar ali naquele momento, 

envolvido com estudos sobre a Educação do Campo. Comecei a fala do dia, que eu planejara, 

e esqueci que os outros também tinham que se apresentar. A sorte foi que Línlya me 

interrompeu para deixar os colegas do grupo se apresentarem. Às vezes sou assim, mas é 

nervosismo mesmo. Aliás, quem era eu para falar de Educação do Campo para pessoas que 

todos os dias reafirmam sua existência em suas práticas? Mas, às vezes, nós acadêmicos somos 

assim. Embora tenhamos muitas leituras e reflexões sobre o assunto, é importante buscar as 

experiências que a convivência pode nos proporcionar, e produzir com eles. 

Nesse meio tempo, Línlya continuou falando: 

– Seria interessante vocês falarem o nome de vocês novamente para eu ir guardando, 

né, os que eu ainda não guardei. E talvez contar há quanto tempo está aqui nesta escola, se já 

teve outras experiências em escola do campo. Se quiser, contar um pouco da sua formação, sua 

trajetória de vida, profissional e acadêmica – olhou de lado, em direção à Sara, e passou a 

palavra. – Podemos começar com você? 

Sara mirava Línlya com seus olhos castanhos claros, brilhantes e chamativos, tinha um 

rosto redondo. Era uma mulher de cabelos castanhos, bem escuros, compridos e levemente 

ondulados. Sua idade não representava a juventude de sua energia e simpatia. Frente à 
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indagação feita, Sara acenou que sim e, de uma forma bem didática, começou a se apresentar. 

– Meu nome é Sara. Eu moro em Ibiporã. Fiz magistério, né, e, desde então, a minha, 

praticamente, única profissão. Mas, assim, nunca trabalhei na rede municipal nem estadual. Eu 

só trabalhei na rede particular – deu uma rápida pausa para pensar e seguiu. – Então, 

infelizmente estou aqui somente pelo teste seletivo e pretendo ficar, né, até acabar o contrato. 

Então, assim, daí vim de Ibiporã, vim de uma escola particular. Na minha última escola, 

trabalhei sete anos e daí vim para cá, então, uma realidade bem diferente, mas que traz para nós 

uma satisfação, um prazer em estar aqui. Então, assim, estou aprendendo muito e estou gostando 

muito de estar aqui. E é isso! 

– A sua viagem de volta é um pouquinho mais longa, você não para em Londrina, né? 

– comentou a Línlya, já que ela não vinha de Londrina, mas de Ibiporã. 

– Sim, um pouco mais longa. 

– Você é pedagoga, né? – perguntou Luiz. 

– Sou, fiz pedagogia e depois eu fiz duas pós-graduações, e parei! Daí, agora, vamos 

ver, né? O que vem depois. E eu acredito, assim, que com uma bagagem bem maior! A 

experiência de estar aqui é bem gratificante. 

Aproveitei para perguntar: 

– Você começou no final do ano passado também?   

– Isso! Daí eu comecei no dia primeiro de novembro. Estou aprendendo a cada dia e o 

ser humano é bom porque a gente vai se adaptando, né? Com as coisas. E tentando também 

contribuir com aquilo que a gente já tem. Mas estou aprendendo muito mais. É como vocês 

disseram, que vocês não estão aqui só para ensinar, e sim, né, também, para aprender. Então a 

gente tem que ter isso. É isso! 

Concluiu simpaticamente olhando para todos da roda, mas logo em seguida desviou o 

olhar para o lado. Ali se encontrava Alice, tinha olhos negros, daqueles que as pessoas falam 

que são olhos de jabuticaba, brilhosos. De imediato começou a se apresentar. 

– Então, eu me chamo Alice, eu comecei aqui na Trabalho e Saber em novembro. Graças 

a Deus, consegui meu concurso e minha vaga aqui. Mas, a minha experiência enquanto 

professora, é maior no estado. Tenho oito anos como professora PSS7, emergencial, do estado. 

Então, isso aqui no município, com as crianças, também é tudo muito novo para mim, o 

trabalho, com o Ensino Fundamental I. Então, também estou aprendendo muito, na realidade. 

_______________  

 
7 Processo Seletivo Simplificado. A expressão “professora PSS” significa que o contrato de trabalho da professora 

é emergencial e temporário. 



43 

 

 

É um desafio e estou, como diz a Sara e vocês, a gente mais aprende diariamente mesmo, com 

as crianças, com todos, e com toda a experiência de vocês. Eu sou formada, então, 

primeiramente em Letras. Fiz algumas pós e entre elas eu tenho Educação do Campo. É uma 

delas. E depois eu fiz a Pedagogia. Porém, assim, como uma experiência de vida, eu sou do 

sítio, sou do campo. Essa realidade para mim aqui, como agricultura familiar, que as crianças 

trazem, isso para mim é muito gratificante e eu, na realidade, eu me encontro! Claro que aqui é 

todo um contexto muito, até mais difícil. De assentamento e acampamento, mas como, de 

agricultura familiar, eu faço parte dessa realidade, então eu gosto muito de estar aqui. Para mim 

é um prazer! Para mim é um prazer e um aprendizado muito grande a cada dia. 

– Passa a balinha! – alguém comentou rindo, já que havia um copinho na frente dela, 

que acabara de se apresentar. Então ela passou o copinho de lado para o Francisco, com seus 

óculos de armação preta de um grau mediano e sua aparência de um senhor que já viveu muita 

coisa, muita experiência e muito sábio. Francisco era o coordenador da escola Trabalho e Saber, 

aquela em que estávamos. Ciente de sua vez, deu continuidade às apresentações: 

– Eu sou o professor Francisco, já faz bastante tempo que eu estou na rede da prefeitura, 

desde 87, né? Eu comecei em 85, mas depois parei, em 87, de novo, eu voltei, e estou até hoje, 

tá fazendo trinta e dois anos. Eu trabalhei treze anos na zona rural, que era uma escola, como 

essa aqui. Era diferente, porque, lá, a gente trabalhava com as quatro turmas juntas, né? – Línlya 

interagiu com ele, rapidamente, confirmando e lembrando o nome de tais turmas, 

“multisseriadas”. – Quatro carreiras de carteira, duplas, e tinha o primeiro, o segundo, o terceiro 

e o quarto, quarta série – gesticulou com as mãos indicando as fileiras. Enquanto ele falava, lá 

fora, algumas crianças brincavam. Algumas delas estavam correndo e, ao passarem perto da 

porta da biblioteca, faziam muito barulho, um pouco alto até. Falavam alguma coisa que eu 

nem entendi, mas estavam brincando. Alguém do grupo da gente olhou para a porta e ficou 

fazendo “psiu” e “shiii” para elas. – Daí eu me formei no magistério, de 96 a 99 eu fiz um curso 

de magistério. Quando eu terminei o curso de magistério, aí a prefeitura disse que não era mais 

obrigatório, né? Mas acho que o que me deu mesmo formação mesmo foi magistério, sabe? A 

gente tem falado com os professores aí porque o magistério naquela época, assim, como se diz, 

eles ensinavam a gente a ensinar, né? Então foi muito bom! Eu acho que eu sou um dos 

formados que fez duas faculdades para valer uma, sabe? – deu uma respirada, enquanto se 

encontrava um pouco pensativo para continuar a sua apresentação. – Mas a vinda para cá, junto 

com o Luiz, nós viemos porque, como é que fala, coisa do destino, a gente estava na escola lá, 

a gente fala “se fosse pelo conforto a gente jamais viria pra cá, né?”, porque lá a gente morava 

do lado da escola, vinha pelo asfalto, podia acordar mais tarde um pouco. Para vir aqui, eu 
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acordo às 6 horas da manhã. Lá eu poderia me levantar às 7 horas, que até as 8 horas estava 

dentro da escola. 

– Não tinha poeira, né? – lembrou a Lúcia risonhamente. – Nem barro. 

– Não tinha poeira! – exclamou enquanto os dois, junto à Línlya, gozavam das 

dificuldades diárias e das odisseias que podem ocorrer rumo à escola. – Lá na outra escola tinha 

informática e tudo. Aí o Luiz me convidou para a gente vir aqui com ele. Que a escola, aqui 

precisava do pessoal e da secretaria da educação, para ajudar nos trabalhos da organização. Que 

já tinha escola, mas como a prefeitura assumiu. É isso mesmo, né, Ernesto e Luiz? Estou falando 

bobagem não, né? – ambos afirmaram com ele, que prosseguiu a conversa. – Daí precisava de 

alguém, então o Luiz veio e me convidou! Em 2017 viemos embora. Trabalhamos aquele ano 

aqui. E, em 2018, foi extinto o cargo de auxiliar de supervisão, daí voltei para sala de aula, aí 

foi minha experiência com o P5, sabe? 

Embora ele tenha mencionado sua experiência com o P5 com tanta serenidade em sua 

voz, abaixou a cabeça com um olhar distante, como notou a Sara, parecia remexer memórias 

passadas. Pelo jeito não foi nada fácil, mas divertido também, pois a turma toda ali riu do 

assunto. 

– E a tua turma era uma turma boa, e foi, deu um primeiro ano bom! – lembrou o Luiz. 

– Bom! Passei um pouco de apuro porque eu nunca tinha trabalhado com criança 

daquele tamainho – enquanto isso, algumas professoras não se seguravam de rir da situação. – 

Tinha hora que eu ficava meio doidinho lá. 

– Eu vi e eu sou testemunha – lembrou o Luiz. – Eu acho que os demais que viram o 

professor Francisco dançando com as crianças dele... – Vieram mais risos da turma ao ouvir o 

caso. 

Nisso, seu semblante se descontraiu, lembrando de suas aulas com a turma. E 

acrescentou: 

– Não, mas foi uma experiência que valeu a pena. Às vezes, eu perdia um pouco de sono 

porque, às vezes, sem querer, estava um pai na janela! Porque aqui é comum, a gente tá 

trabalhando e de repente chega o pai na janela, chega na porta da sala. Quer às vezes conversar 

com a gente, então, às vezes, quer ver, né, como é que está indo. Mas foi bem, viu? – continuou 

contando sua história. – E esse ano surgiu a oportunidade de eu ser o coordenador, aí juntamos 

eu, o Luiz, o professor Josué e a professora Lúcia. Nós montamos o projeto, porque, para ser 

coordenador, nós tínhamos que montar o projeto de como a gente ia continuar os trabalhos aqui. 

Aí nós fizemos o projeto, mandamos. 

E o Luiz aproveitou para complementar: 
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– Que é o projeto de acordo com a proposta pedagógica da escola do campo. Então, o 

dele foi em cima da proposta da escola lá no dois, no Egídio Brunetto. Foi avaliado... 

E o Francisco continuou: 

– Isso, foi avaliado e nosso projeto foi parabenizado. E passamos pelo último, que era a 

eleição, que precisava passar por eleição, para a gente poder assumir a coordenação. Aí, graças 

a Deus, os professores, né, entenderam, né? A proposta da gente. Mas a gente está aqui para 

trabalhar, viu? – O tom da sua voz ficou mais sério e responsável. – Foi muito bom ter vindo 

para cá, não me importo de acordar mais cedo, sabe? Não me importo, né, a gente vem nos 

sábados aqui, eu, o Luiz, o Ernesto, a gente vem de voluntário para mexer nas coisas aqui, 

porque a estrutura aqui não é de primeira, então sempre tá acontecendo de quebrar, de construir, 

e nós estamos aqui aos sábados, de voluntário, e é gratificante, viu? Porque a gente vê aqui os 

carinhos que esses pequenininho têm com a gente, aí, vale a pena! Não só pelo dinheiro que a 

gente ganha, que é muito importante também, né? – Nessa hora, todo mundo deu algumas 

risadinhas leves, para então ele concluir: – É isso mesmo! 

Depois de uma breve pausa, olhamos para a Lúcia, a coordenadora da escola Egídio 

Brunetto, uma mulher madura com olhos negros, professora de alguns anos, conforme ela 

mesma veio a nos contar. Apresentou-se sem pestanejar. 

– Então, eu sou a professora Lúcia. Também a minha história é muito parecida com a 

do Francisco, a gente começou também como professor não titular na época. O professor que 

não tinha o magistério. E começamos também em sala multisseriada. Eu lembro que o primeiro 

ano que eu comecei tinha vinte e nove crianças, a gente nunca esquece, tinha vinte e nove 

crianças na sala de todas as séries, de primeira à quarta série. E a gente veio trabalhando e 

estudando. Aí, eu já fui diferente dele. Que eu fiz? Eu concluí o Ensino Médio. Toda a vida eu 

morei nesta região também, sou do sítio, toda a vida eu fui do sítio. A gente trabalhou em área 

rural. E eu fui estudando, fazendo o Ensino Médio e já trabalhando, entendeu? Já professora e 

vai indo, vai indo. Depois eu fiz o meu magistério. Eu fiz no Mãe de Deus, que foi quando a 

prefeitura tinha que dar um jeito porque não poderia ter professor mais sem formação. E daí 

surgiu a oportunidade de a gente fazer no Colégio Mãe de Deus. Era um magistério de férias 

que a gente chamava. Então a gente estudava julho inteiro e janeiro inteiro, o restante do ano 

era tarefa. A gente vinha com os livros de tarefa para casa, entendeu? Sábado também, todos os 

sábados e as férias. As duas férias do ano, a gente perdia. Julho era quinze dias, mas a prefeitura 

deu um mês para a gente, que era para a gente estudar o mês inteiro, e era das oito às cinco da 

tarde, um negócio puxadíssimo! Então fizemos o magistério de férias em dois anos, quando 

concluiu o magistério de férias, fazendo tudo isso e trabalhando na área rural, quando concluí, 
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veio uma outra lei, federal, dizendo que o professor tinha que ter pedagogia comentou rindo da 

situação que passou e seguiu falando sem titubear ao contar suas histórias. – Foi em seguida! 

Em seguida! 2000, terminamos em 2000 e em 2000 já... Aí surgiu a oportunidade de a gente 

fazer também, aí eu fui pra Unopar8, né? Aí eu fiz lá a minha formação em pedagogia, três anos 

e meio. Ela dava a formação como professor e gestão escolar. Então eram três anos para 

pedagogia, mas daí saiu com formação três anos e meio porque saiu com formação de gestão 

escolar também, saiu como pedagoga e gestão escolar, entendeu? E, de lá para cá, trabalhei em 

Lerroville9, daí as escolas nuclearam. Foi tudo para Lerroville e nós fomos juntos, né, professor? 

– pensou um pouco para falar e voltou à sua história. – Aí ficamos aqui em Lerroville, e 

trabalhei acho que cinco anos em Lerroville, aí eu me removi para Londrina. Mas meu marido 

sempre ficou no sítio e eu lá. E aí trabalhei por oito anos lá na escola, lá em Londrina. Fiz duas 

formações, eu tenho uma formação em Educação Especial e uma em Psicopedagogia. Trabalhei 

em sala de recurso por sete anos e meio mais ou menos. E agora surgiu a oportunidade de vir, 

de voltar, né? Voltar às raízes, porque meu marido nunca saiu daqui na verdade. Eu vim sem 

saber que eu ia assumir essa função, porque eu já viria de qualquer forma, que era certo que eu 

viria ano passado. Aí, como surgiu essa oportunidade de fazer a inscrição pra coordenação, eu 

peguei e me inscrevi, o Francisco ligou pra mim, né, parceiro há muito tempo. Aí junto fizemos 

o projeto e mandamos. Então, assim, tudo é muito novo, né, você está acostumado lá em 

Londrina, você quer uma coisa, já vai lá na Internet, já acha, você chega lá e aqui não tem nada, 

aí o recurso é muito pequeno, e aí você fica meio assim, eu estou em fase de experiência ainda, 

vamos dizer assim, né? Aí você, às vezes você não sabe muito lidar com os conflitos que 

acontece, né? Hoje mesmo deu um conflitinho lá, né? – comentou com risos uma de suas 

tensões do dia. Depois já ficamos tudo bem, viu? Na hora do almoço, na hora de meio-dia, a 

gente já estava dando risada. Aí a gente se acertou. Porque os professores é uma gota d’água 

para explodir, porque não tem hora-atividade, não tem internet, não tem impressora, não tem 

onde tirar o xerox10, entendeu? – comentou bravamente cada um dos problemas estruturais 

citados. – Então elas ficam assim, com razão, não pode tirar a razão, porque... né? E a gente 

também, a angústia também fica no coração da gente porque não pode fazer mais do que está 

ao nosso alcance. Mas, assim, eu não tenho preguiça também, não. Para mim, toda hora é hora. 

Acho que o Luiz já deve ter percebido isso, né? Que a gente não tem preguiça. A gente está aí 

_______________  

 
8 Faculdades Integradas Norte do Paraná. 
9 Distrito do município de Londrina, onde estão os assentamentos Eli Vive I e Eli Vive II. 
10 O nome é popularmente usado para se referir a fotocópias, em referência à marca comercial de máquinas de 

impressão. 
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para o que der e vier e eu, eu gosto, eu gosto da luta, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me 

esforçar. Eu não tenho preguiça, de jeito nenhum, mas não é fácil, não. É poeira, é terra. É 

dificultoso. Mas é gratificante!  Eu acho que tudo que a gente está aprendendo é muito bom 

para a gente, né? Eu espero que dê certo, e vamos para frente! – com mais uma breve 

gargalhada, terminou sua apresentação passando a vez para o próximo. 

Em seguida à apresentação da Lúcia, quase sem espaço, ou melhor, tempo, começou a 

apresentação do Luiz, que era o diretor da escola. Depois do Francisco e da Lúcia, é um dos 

que aparenta ter mais idade no grupo, porém parecia compartilhar da experiência e maturidade 

dos dois. Sua voz tinha um tom mais agudo, com um timbre rouco. Às vezes suava com um 

pouco de cansaço. 

– Eu sou o Luiz Silva! Então, estou na rede municipal desde 93, bem mais novo que 

eles. 

– Eu esqueci de falar também, eu estou com 25 anos – lembrou a Lúcia da quantidade 

de tempo em que trabalha com educação. 

– Essa é uma maneira de falar que eu sou mais velho que ele – argumentou alegremente 

o Francisco frente à provocação do colega. 

– Eu também passei, acho, a experiência que eles tiveram, o Francisco e a Lúcia, 

também. Eu vim da escola das salas multisseriadas, trabalhei alguns anos – sua história seguiu 

mesmo com alguns cochichos do Francisco e da Lúcia sobre velhas datas. –  Depois eu trabalhei 

na escola Bento Munhoz no distrito de Lerroville, e lá eu tive a grata satisfação de ser gestor 

daquela escola. Uma escola que, na época, era muito grande. Entre professores e funcionários, 

nós éramos em mais de cinquenta professores, em funcionário nós éramos quase setenta 

funcionários. Então, tudo na vida tem as dores, mas também tem as alegrias, né? Aí eu trabalhei 

um pouco na direção, 2010 eu tinha trabalhado como auxiliar pedagógico, na supervisão, aí saí 

da direção, voltei para a sala de aula, depois voltei novamente na coordenação pedagógica em 

2014, 15 e 16. Em 16, eu fui para a escola Egídio Brunetto, justamente porque o município 

assumiu as funções. E aqui o município assumiu, mas tinha a professora Nara, que não está hoje 

aqui, mas ela é regente do 5º ano e é assentada também. Então a professora Nara não está hoje, 

mas ela era pedagoga do município porque era efetiva, ela entrou no concurso 2015, que tinha, 

né, e eu fui para lá. Por ser uma escola menor, eu ia dois ou três dias por semana, isso em 2016. 

Em 2016, as duas escolas ficaram como anexo da Bento, que é a Bento Munhoz de Lerroville. 

Então as duas unidades ficaram sob a gestão do diretor de lá. 

Sua história deu uma rápida pausa, pois ele precisou remexer as lembranças para 

continuar contando sua trajetória. Enquanto isso, sua garganta se ondulou para tentar amaciar a 



48 

 

 

voz rouca. Puxou o ar profundamente e percebi um olhar vago e distante. Foi então que veio a 

nova etapa de sua história: 

– Em 2017, foi um direito que a comunidade reivindicou de ter gestor nas duas escolas, 

são municipais, mais do que justo, né, Ernesto? Lá na Egídio Brunetto foi o Damião que a 

princípio ele foi indicado e eu vim aqui para a Trabalho e Saber, porque, como a escola aqui 

não estava formalizada perante a questão legal, faltavam algumas coisas, entre elas a carta de 

cessão do Incra11, para ser doado, como se fosse uma doação para o município. Aí eu vim como 

gestor auxiliar da Bento Munhoz. No mês de dezembro de 2017, houve um pleito eleitoral, pela 

Egídio Brunetto, que o Damião não concorreu às eleições, e acabou a Gabriela concorrendo às 

eleições, a segunda gestora. A eleição ocorreu no dia 4 de dezembro. Na nossa escola, foi 

formado o processo de formalização no dia 7 de dezembro, então não houve tempo hábil para 

ela passar pelo processo eleitoral, né, tanto os professores quanto os pais fazerem a escolha do 

voto por urna. E, assim, viemos aqui com a proposta até o final de 2017. Em 2017, a gente teve 

uma reunião, né, professor Ernesto, com a comissão. Aí, lá acabou assim, a secretária efetivando 

a minha continuidade aqui, no final de 2017. Aí eu estou aqui como um gestor indicado pela 

Secretaria de Educação. Mas, assim, acho que o que tem muito claro para nós, para mim 

especialmente, é que, assim, existe a mantenedora, a Secretaria de Educação, e existe a proposta 

da escola do campo, essas duas questões, elas têm que ter harmonia. Acho que o grande desafio 

nosso, principal, até hoje, desde quando iniciou em 2011 na escola, que era itinerante – nesse 

momento, ele interrompeu a explicação e olhou de lado para seu colega de trabalho. Que ano 

que foi isso, Ernesto? 

– Ela iniciou em 2009, quando o pessoal veio. 2011 foi quando iniciou o Ensino Médio, 

e ela funcionou como itinerante até 2014. 

– Então, digamos assim, de 2009 a 2014, as famílias estavam acampadas, né, dentro de 

um aglomerado, digamos assim, né? Então, próximo da escola, em 2014, encerrou o ciclo, né, 

Ernesto, para ser mais preciso. Então nós temos o grande desafio de 2015, especialmente, até 

hoje que é a questão “estradas”. Só para a gente se situar, temos famílias a vinte quilômetros 

daqui, assentadas. De estrada, essa aqui é ruim né? Você ponha dez vezes pior estrada que essa 

– colocou com um tom de seriedade que o assunto merecia. Então é um grande desafio, choveu, 

muitas vezes a gente não consegue chegar aqui, porque o ônibus encalha, a estrada fica 

intransitável. Imagina então as famílias que estão em situações piores que a nossa. Então, às 

_______________  

 
11 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 
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vezes, chove dois dias. A gente espera secar, a gente chega até aqui, mas as famílias, as crianças, 

lá elas demoram dois dias para poder ter condições de chegar até aqui. Quando chega! Porque, 

às vezes, acontece de ficar quinze dias sem a Kombi poder transitar. Então, esse é um desafio. 

O segundo desafio, eu acho que é a gente ter o grupo de professores efetivo. A gente agradece 

muito a presença das meninas aqui, que são professoras do teste seletivo do campo. Mas 

gostaríamos que elas fossem efetivas do concurso de professores do campo da rede municipal. 

– Nós também gostaríamos – concordou a Sara. 

– Né? Por quê? Para que justamente a gente não quebre esse vínculo, esse laço, essa 

formação. Por exemplo, nós iniciamos a formação com a Línlya em 2017! O quão seria 

importante, né, e produtivo se as mesmas pessoas estivessem de 2017 até hoje em 2019? O 

ganho que seria, né? Então esse também é um grande desafio. E, enfim, agora em 2019, a gente 

teve a presença dos dois coordenadores pedagógicos que acho que isso foi uma grande 

conquista, penso eu, das escolas, dessa escola, que é referência, né, pedagógica. Mas aí a Egídio 

Brunetto ficou sem o gestor. Aí acaba a gente se deslocando para lá na medida do possível – 

enfatizou ele sinalizando que não é tão simples assim esse deslocamento. Porque, aqui, além da 

gente ter essa escola, que é considerada grande, com um quadro de quase duzentos alunos do 

município, então não é uma escola pequena, né, temos a dualidade, porque o Estado, né, você 

sabe que a dualidade é muito difícil pra todos, você dividir o mesmo espaço. Deveria ser 

diferente, mas a gente sabe que é difícil. Essa também é uma questão que em dado momento 

complica e em dado momento facilita. Então, a gente precisa ter essa questão, assim, da 

mediação. E eu acho que, para essa comunidade, hoje nós temos a professora Rosa, que é 

assentada e é efetiva, esse foi um grande ganho, a professora Nara que não está aqui, temos o 

professor Ernesto que está aqui, que é assentado, que ajudou a construir a história desta escola 

junto com a professora Nara. A professora Rosa chegou depois, porque ela contribuía em outro 

espaço. O professor Josué e a professora Regina, que é lá do Eli II, que agora é escola Egídio 

Brunetto, chegou depois, mas são professores efetivos e assentados, né. Então, assim, enfim, é 

isso, né? – e direcionando a conversa com tons conclusivos foi finalizando sua fala. – E a gente, 

acho que o grande desafio da gente hoje, diante da atual conjuntura política que se está aí, é a 

gente garantir uma escola de qualidade, apesar de tantas dificuldades, de tantos entraves, o 

desafio é a gente dar conta minimamente do que é pedagógico. Porque nós aprendemos muito, 

a gente está aprendendo muito que a criança aprende debaixo de uma árvore, como diz Paulo 

Freire. Aqui, na área de reforma agrária, a gente percebe que muitos alunos que hoje estão nas 

faculdades foram alfabetizados lá atrás ou tiveram suas aulas de Ensino Médio aqui, né, ou 

dentro de um cocho, ali embaixo. Então, veja que, como o povo dizia, não é teoria, pelos relatos 
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que a gente for observando, a gente vai ver que é possível. Então é isso! 

Ernesto era um homem de meia idade, tinha um rosto retangular e robusto, uma barba 

um pouco grande, com algumas falhas. Tinha cabelos lisos, com fios grossos, que estavam 

cobertos com um boné vermelho, que carregava um símbolo, a bandeira do Movimento. Até 

então ele olhava para a mesa, de cabeça baixa. Alternava os olhares para os lados, para os 

colegas que vinham falando, e retornava para a mesa, colocando-se a refletir nas palavras ditas. 

Começou a se apresentar. 

– Então, meu nome é Ernesto. Eu sou assentado, eu trabalho nesta escola desde 2010. 

Vim pra cá em 2010. Eu trabalhei, no início, como coordenador da escola quando ela era 

conjunta, né, antes de ela ser desmembrada em escola estado e escola município. Depois, eu 

atuei como pedagogo na escola do estado, de 2012 até o ano passado. No ano passado, eu 

trabalhei, assumi no município, à tarde, e fiquei meio período no estado, até o final do ano. Aí, 

esse ano, eu estou só no município. Mas acho que é isso, como retrata aqui, esta questão da 

escola quando dela foi feito o pedido, então, de criação da escola, acho que foi em 2011. Acho 

que a gente tem, deve ter, o ofício por aí com minha assinatura lá. Eu participei desse momento 

aí, de quando foi feita a solicitação. Então, a princípio, a escola, quando foi aprovada pelo 

núcleo, pela SEED-PR12, ela seguia a proposta de ser estadual desde a Educação Infantil até o 

Ensino Médio. Tinha sido feito e aprovado como escola estadual, aí a gente fez uma reflexão 

aqui no assentamento, no setor de educação, junto com a professora Raquel que acompanhou a 

gente por um bom tempo. Aí a gente chegou à conclusão, foi uma opção e a gente gostaria de 

desmembrar a escola. Por quê? Porque, hoje, o estado, hoje, não atende, exceto em ilha, em 

casos específicos, a Educação Infantil e ensino nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Então, 

o que a gente tinha era esse retrato dessa dificuldade de professor efetivo. A gente entendeu 

assim e acho que foi uma decisão acertada, porque, se mantém ela estadual desde a educação 

infantil, ia ser mais precária, mais difícil ainda. 

– A dificuldade talvez seria maior ainda, né? – complementou o Luiz. 

– Isso, maior, não ia ter professor efetivo... As dificuldades ainda seriam, ainda que hoje 

as temos, isso é verídico, mas seriam maiores, sim. Então foi uma discussão, e foi feito esse 

pedido. Você vê que demorou dela ser implementada, de 2011, hoje a gente está em 2019, a 

gente gostaria que já tivessem construídas as duas escolas, tanto a do estado, como do 

município. Eu acho que isso atrasou um pouco também, mas foi uma decisão que foi, acho que 

_______________  

 
12 Secretaria de Educação e Esporte do estado do Paraná. 
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foi acertado, assim, o coletivo que aumentou os desafios, se quiser falar, de se usar o mesmo 

espaço, é precário, né Luiz, já tem poucos espaços para utilizar em duas escolas, mas aí é a luta, 

a organização que a gente vai formando e melhorando a escola como o seu todo. Então, também 

nesse tempo, acho que, mesmo você sendo assentado, você passa por dificuldade. Você aprende 

muito, na marra, as coisas que tem que fazer, têm que ser feita, né? Mas eu acho, e eu acredito 

assim, a gente tem uma possibilidade de ser uma escola muito organizada, com uma proposta, 

né, que atenda nossas crianças que são todas do campo. De certo, todas são da área daqui do 

assentamento. Então, a gente, né, temos já muitas pessoas que já estão, passaram, que passou 

por aqui ou já está fazendo faculdade, continua os estudos. Isso é uma grande demanda e sempre 

uma temática em que se discute de aumentar o nível de escolaridade, não só do jovem, mas da 

família sem-terra, porque isso contribui para o desenvolvimento do assentamento, melhora as 

questões, as relações pessoais, as relações étnicas e raciais, melhora a cultura, a parte econômica 

das famílias que também é uma demanda que acho que nós, enquanto escola, temos que ajudar 

as famílias a se organizar. Então, esse é meu entendimento que a escola tem que cumprir esse 

papel também, tem que ajudar o assentamento a melhorar e desenvolver, então esse é o nosso 

papel. Acho que entender o contexto é muito importante para contribuir dentro do seu trabalho, 

né, contribuir com o todo, não perder o foco do todo, né. Eu estava muito tempo fora de sala. 

Hoje eu estou em sala, né? Estava muito tempo assim, fora, até senti saudade, né? Eu comecei 

em 2004, estudei e fiz pedagogia e comecei a já trabalhar na itinerante, trabalhar em sala e 

trabalhar. E aí, de 2010 para cá, eu fiquei fora de diretamente na sala, mais em coordenação, 

então a gente perde esse, a questão do ambiente, né? Mas por outro lado, quando você também 

fica só em sala, você tem que tomar cuidado pra você não perder o olhar para o todo, né? Mas 

hoje eu estou só no município, contribui muito com a escola do estado, mas hoje o meu trabalho 

é mais na escola do município. E eu acho que tem que ter isso, esse momento de a gente sair 

aqui e tal, ou saindo da sala, debatendo e olhando para o todo, então acho que a gente cresce e 

ajuda a escola a desenvolver, a crescer, né? Então eu também olho isso como muito importante, 

para o crescimento da escola. Acho que é isso! 

– É importante, só uma coisinha que você não falou – Luiz fez um sinal com a mão para 

puxar nossa atenção. Tanto a professora Márcia, que a Márcia está se formando, né, mas 

professora do jeito que ela foi professora, então a gente entende que ela está hoje em outra 

função, mas não é por isso, e o Ernesto. Eles representam o setor de educação local. Então, isso 

é uma ponte nossa, entre o setor de educação do Movimento que está sediado em Curitiba e, 

conforme as necessidades encadeadas, na questão da escola do campo. Então, perpassa por eles, 

né. Aí chega até as demais escolas de reforma agrária, né, e assentamentos e escolas de áreas 
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de acampamento. Ernesto, acho que é isso, né? 

– É isso! Hoje eu contribuo, e estar na sala de aula ajuda a estar mais na frente, né? 

Inclusive está fazendo bem, um bom trabalho, aí, de representar o assentamento no setor de 

educação, e, também, levar as demandas da escola para a direção do assentamento que também 

ajuda a construir, a resolver os problemas que a gente encontra na escola. Então, tem que ter 

essa ponte aí também, é importante. 

Olhamos para Patrícia, já que era a última a se apresentar. Ela estava apoiada na mesa 

sobre os dois braços. Isso fazia seus ombros se elevarem levemente. Era uma moça jovem, tinha 

um rosto bem arredondado. Tinha algumas sardas em suas bochechas, tão poucas que daria até 

para contar, eu diria que três. Vendo que todos esperávamos por sua apresentação, ela aprumou 

a postura na cadeira e começou. 

– Bom! Meu nome é Patrícia. Meu caso é que nem o da Sara. Vim do teste seletivo, 

entrei dia primeiro de outubro. Formação em pedagogia, me formei em 2016, recente. Então, 

eu atuo desde esta data, sempre em rede privada. Primeira experiência também com município. 

Eu nunca peguei Fundamental, eu tive a experiência de pegar aqui, minha base é o infantil, né? 

E estou gostando. Pra mim, é uma experiência nova. Estou aprendendo, muito, porque aqui é 

uma realidade diferente, porque quem trabalha em escola particular sabe como é diferente! Aí 

a gente chega aqui, a gente se depara e vê que a realidade é um pouco diferente. Mas, assim, 

pelo que eu vejo as crianças, aaah! É um amor! A gente se apega, gosta muito deles, o carinho 

deles é muito grande. É isso! Ela terminou com um lindo sorriso no rosto, de satisfeita. 

– Certo! – exclamou Línlya. – Então eu acho que é interessante a gente se conhecer. Eu 

vou me apresentar rapidinho, né? Eu também não falei muito de mim. 

Depois disso, a professora Línlya seguiu fazendo sua apresentação pessoal, falando de 

sua formação inicial, seus interesses de pesquisas, bem como do doutorado e sobre os trabalhos 

que desenvolve na universidade, inclusive o mestrado. Mencionou que seus interesses de 

pesquisa têm seguido o rumo de investigar a educação que é proposta pelos movimentos sociais. 

Momentos como esse são bem interessantes para mim. Fico até me perguntando o 

quanto a pessoa pode se (re)conhecer nessas apresentações. Embora sejam feitas com base no 

que foi vivido por cada um desses professores, essa reorganização dos signos que impactaram 

suas vivências é sempre uma nova versão da sua própria história, sempre em construção. Por 

vezes, essas histórias trazem até uma relação de afeto entre quem conta e o acontecido. Coisas 

são lembradas e outras esquecidas nessas novas versões de si mesmos. 
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Comecei a fazer uma apresentação para os participantes, para que pudéssemos falar um 

pouco sobre Educação do Campo. Aliás, nem todos tinham experiências há tanto tempo ali, e 

alguns estavam na escola fazia seis meses, sem nunca ter trabalhado em uma escola do campo. 

Minhas falas estavam baseadas nos estudos de alguns textos, como o de Mônica Castagna 

Molina, que estudamos e discutimos no grupo de pesquisa. Comecei falando sobre os conflitos 

que o campesinato vive em diversas regiões do Brasil. Uma dessas falas foi sobre agronegócio 

e agricultura familiar, por exemplo. Disputas de territórios e as desigualdades sociais no campo, 

os movimentos sociais do campo e suas mobilizações, algumas políticas públicas para essas 

escolas do campo, ou até mesmo a produção de conhecimento e os modelos de gestão nessas 

escolas constituíram outras. 

No entanto, eu havia acabado de conhecer a riqueza daquele ambiente, tantas 

apresentações e tantas histórias. Ficava me perguntando, enquanto falava, por que estava 

falando e não ouvindo mais. Com isso, até minha fala ficava monótona e insossa. Acho que 

nem eu mesmo estava com vontade de me ouvir. Não podia ficar ali, parado, com tantas coisas 

estudadas, quando as coisas são bem mais indomáveis do que estes estudos parecem ser. Mas 

segui falando o que tinha planejado, embora pudesse ter improvisado mais, de uma forma 

responsável e criativa, e fazer, como a (re)construção da história de vida de cada um dos 

participantes, uma (re)construção dos meus conhecimentos sobre Educação do Campo. Fiquei 

observando que muitos deles já tinham mais contato, aquele real, os cheiros, os ventos, os 

movimentos e as vibrações, que comentei antes, com essas escolas do campo do que eu tivera. 

Até me perguntava quanto de conhecimento acadêmico devemos ter? E quanto de 

conhecimento dali deveríamos ter? 

Ali, eu usava palavras e expressões da mesma narrativa do texto, “Sujeitos protagonistas 

do campo”, “trabalhadores do campo”, “Educação do campo e não no campo”, “Agronegócio”, 

“Agroecologia” e “Agricultura familiar”, seguindo bem um roteiro, mas será que fazia sentido 

para eles? Será que as palavras me enganavam com meus objetivos da exposição que fazia? 

Não sei bem, mas foi um pouco desconcertante falar ali, naquele momento, e pensar essas coisas 

ao mesmo tempo. Talvez, se fossem todos assentados, tivesse sido pior ainda. Nem faria 

sentido. Eu mesmo contando suas histórias, no mínimo, seria de se suspeitar. 

Em meio a isso, falei que eles podiam ficar à vontade para comentar, intervir ou 

compartilhar suas experiências, já que queríamos mais uma conversa do que uma palestra. A 

Lúcia me falou: 

– Eu estou aqui para aprender! Eu vim pra cá e disse “eu já trabalhei muito em escola 
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rural”, mas não em escola de assentamento, né? É diferente! – arregalou os olhos entendendo a 

complexidade da coisa. Depois, relaxando os músculos da face, abanou a cabeça 

vagarosamente, e soando de uma forma reflexiva repetiu: – É diferente... Então vocês que têm 

mais experiências, né, e a gente vai buscar, assim, entender e conhecer as particularidades. 

Então, às vezes a gente até fala bobagem, né? – concluiu rindo da situação. 

Depois desse comentário, a Línlya falou que poderíamos compartilhar alguns textos, 

que iriam ajudar muito a entender a Educação do Campo. Ela aproveitou e falou um pouco de 

algumas coisas que já não são tão atuais nos textos, inclusive de algumas políticas públicas, 

entre outros muitos problemas. Naquele ano de novas políticas e velhas ideias, a Línlya 

comentou tantos retrocessos das políticas de Educação do Campo. Em meio a alguns casos, o 

Luiz interveio. 

– Talvez por isso que, quando a gente diz assim, que “apesar de toda dificuldade 

estrutural e de recursos humanos, nós ainda temos que ter essa chama no desejo de construir e 

reconstruir a Educação do Campo”. Porque, pelo momento político que a gente vive, nós 

estamos ameaçados, sim! O que vai nos respaldar é a qualidade do trabalho – com a mão aberta, 

estendeu-a em direção ao centro do campo da escola. – Não custa nada para chegar alguém 

aqui, do MEC13, por exemplo, e perguntar para o professor Ernesto ou para a professora Alice 

“o que eles entendem por educação do Campo”? (Naquele momento, eu duvidei que alguém do 

MEC fosse querer se aventurar para chegar a conhecer a escola, mas não quis me desligar da 

linha de raciocínio do Luiz e perder a atenção.) Então nós, enquanto educadores, temos que 

estar preparados! Temos que ter argumento, temos que fazer a comunidade se sentir parte da 

escola, que a escola é da comunidade. É importante para ela continuar.  

– Que é o que a sustentou até hoje! – lembrou a Línlya. 

– Isso! – Luiz afirmou com segurança. Se existe essa escola foi porque a comunidade se 

organizou. Existe o Movimento, o Movimento que vai lá, Lula livre, defende os diretos 

humanos, defende a moradia, defende a liberdade, a liberdade de gênero, defende muitas coisas. 

– É interessante! Pegando um gancho, vocês que trabalharam ou estudaram nas escolas, 

– a Línlya olhou para a Alice nesse momento – muitas dessas escolas que estavam abertas nesse 

período fecharam. Possivelmente algumas que vocês trabalharam – olhou para a Lúcia – 

fecharam. Por exemplo, em Cornélio Procópio, onde eu trabalho, é uma cidade muito rural, mas 

não tem nenhuma escola do campo. Nenhuma! Londrina também era muito rural e tem tão 

_______________  

 
13 Ministério da Educação. 
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poucas. 

– Em Lerroville, tinha trinta e uma escolas rurais! Só em um distrito – lembrou o Luiz. 

– E hoje não existe nenhuma! 

– E agora podemos nos perguntar, né? –  Línlya abriu as mãos vazias para o centro do 

círculo e perguntou: – Como essa escola ainda está aqui? Porque a comunidade está presente, 

em luta, porque, senão, essa escola é só mais uma a fechar. 

– Mas, do jeito que estava antes, não sei se... acho que não era muito vantajoso – 

comentou Lúcia. – A gente trabalhava sozinho, era multisseriado, não tinha pedagogo, não tinha 

uma comida e não tinha nada, então era tudo levado de casa. Se fosse desse jeito aqui, tudo 

bem, mas da forma que estava, as escolas não tinham nada, as crianças não tinham nada. 

Daquele jeito lá era melhor fechar mesmo. 

– Chega a um ponto de sucateamento que talvez seja melhor fechar mesmo – observou 

Línlya. – Mas o que a gente deveria fazer era justamente o contrário. Lutar para ficar. 

– Acho que faltava talvez a informação e a formação do professor lá atrás – Luiz não 

deixou de intervir novamente, e a conversa seguiu. – As escolas foram nucleadas. Esse núcleo 

deveria ser aqui no campo, ali na bifurcação perto da cachoeirinha. Mas não, foi para cidade, 

foi tudo para Bento Munhoz. 

– O que são esses núcleos? – perguntei. 

– Não, lá é onde fica a documentação, a secretaria das escolas e tudo mais. – E 

continuou. – Todos esses alunos nesse entorno foram para Bento Munhoz. Aí aconteceu de, na 

época, a gente ficar sofrendo discriminação, dizendo que os alunos da zona rural tinham um 

nível de QI abaixo dos alunos da zona urbana. Que os professores da zona rural não sabiam 

ensinar os alunos tal qual eles deveriam – olhou para nós e, nisso, sua face e seu olhar nos 

penetraram mostrando desapontamento com o fato de ter de lidar com tais discursos. – Então, 

aqui na escola, ao mesmo tempo que eles tinham pessoas dando aula na informalidade, correram 

e buscaram formação. 

– Mas eu lembro que, quando minha escolinha, lá, fechou – Francisco descruzou os 

braços e colocou uma das mãos levemente sobre o queixo, enquanto a outra ficou servindo de 

apoio ao cotovelo, sua testa franzida pela reflexão –, os pais aceitaram e ficou por isso mesmo, 

ninguém nem perguntou por que que estava fechando a escola. Só falando, né, ninguém fez 

nada. 

– Então, professora, – quis concluir Luiz – é isso que eu falo, se a escola não pertencer 

à comunidade e a comunidade não pertencer à escola, ela fecha! Então, essas formações aqui, 

professora, sobre os complexos de estudo, os ciclos de formação humana e o inventário da 
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realidade, e até mesmo a história da escola, se não ocorrer, fecha! 

Achei estranho, pois pensava que esse vínculo entre escola e comunidade era unânime, 

e indiscutível. Foi mais uma rasteira da vida. Estava pensativo, com aquela cara de interrogação. 

Não sei se foi por isso, mas, nesse momento, Luiz esticou o dedo apontando para meu ombro, 

como se fosse me dar um toque no braço para falar comigo. Fez isso ao mesmo tempo que 

começou a falar. 

– Aqui, Wanderson, tem pessoas que foram acampadas e depois assentadas, pessoas que 

sofreram, que resistiram, mas gostaria de pegar os filhos e transportar para Lerroville, né? – Eu 

nunca tinha pensado nisso, com a escola ali do lado, mas me segurei para não fazer cara de 

espanto e segui atento às suas palavras. – É uma grande minoria, mas tem. Então, essas pessoas, 

especialmente essas pessoas, que pela nossa qualidade de trabalho nós temos que mostrar que 

nossa escola não é diferente, que nossa qualidade é tão boa quanto a que ele gostaria de buscar 

em Lerroville. 

Línlya seguiu direcionando a conversa, mostrando que o ponto colocado por Luiz era a 

razão de trazermos textos para discutir no encontro, pois essa é uma das propostas de educação 

do Movimento, propor uma coletividade entre comunidade e escola. Segui comentando essas 

amarras e outras questões sobre a escola, a proposta de ciclo de formação humana. Falei 

também sobre a avaliação, pois, na proposta dos ciclos de formação humana, são feitos 

pareceres descritivos. Nesse momento, Línlya perguntou: 

– Como estão sendo feitas as avaliações na escola? – olhando para Luiz. 

– A avaliação segue normal, existem as provas, só não é nota, é um parecer descritivo, 

no Estado também, então, em todos os ciclos fazemos o parecer descritivo. 

– Isso! – falou Ernesto. – Então, a proposta é pelo ciclo de formação humana. Tem P4 

e P5 que é um ciclo. Depois vêm o primeiro, segundo e terceiro ano, que é o primeiro ciclo. 

Tem o quarto, quinto e sexto, que é o ciclo dois. E aí vem o ciclo três, que vai até o nono ano. 

O Ensino Médio é um ciclo sozinho. Só que, no caso dos ciclos, tem uma quebra do quinto para 

o sexto ano porque a escola foi desmembrada – quase terminou de falar, mas lembrou de uma 

coisa e continuou. – Nisso, inclusive, a gente teve um problema também, não só aqui, mas em 

outras escolas para questão de registro, tanto na escola do município e principalmente do estado. 

Porque é outra proposta, por causa do ciclo de formação humana, então, é parecer não é nota, 

então não tem nota. No início, isso teve muito problema. – Balançou a cabeça para os lados e 

continuou: – Inclusive, aqui, quando foi feita a transferência da escola do estado, o núcleo não 

queria, queria que a gente colocasse como série. E, aí, falamos: não! A nossa proposta é Ciclo 

de Formação Humana, então a gente bateu o pé, a proposta é para manter para não desvirtuar a 
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proposta que a gente tem. Aí teve que ir, foi para a SEED e a gente conseguiu garantir, mas a 

gente não perdeu a proposta. Tem que ir atrás. São entraves burocráticos que, se a gente não dá 

conta... Aí a gente vai minando, né? Vai possibilitando o trabalho.  

Que exemplo de resistência e de coletividade, pensei comigo, justo no momento em que 

minha turma e eu não conseguimos nos organizar coletivamente para pleitear um ônibus da 

própria universidade para ir a um evento em outra cidade, embora todos nós fôssemos; ou até 

mesmo em muitos outros casos de trabalho coletivo, em grupo, quando passamos por certas 

dificuldades. Muitas vezes o trabalho coletivo é visto como dificultoso, mas, ali, era interessante 

ver como eles o tratavam enquanto potência, não em um sentido produtivo apenas, mas em 

sentido ético ou político, de pensar o bem comum, de pensar o que é bom para o social. 

Em complemento ao comentário de Ernesto, Línlya disse: 

– É interessante isso, que, no começo, quando a escola toda era do estado e queriam 

fazer esse parecer descritivo, o estado não aceitou. “Tem que ter a nota”! E aí o estado não 

aceitou. Pois então tiveram que ir atrás, brigar até conseguir para fazer o parecer discursivo ao 

invés da nota. Foi até um relato que ouvi uma vez que o estado dizia assim: “tem que ter a nota 

para pôr no sistema” ou “o sistema não permite”, né? Aquela velha história de que é o sistema. 

Mas quem faz o sistema são pessoas, então, a briga foi feita até conseguir. O estado teve que se 

adaptar e eles tiveram que abrir uma opção ali para colocar o parecer ao invés da nota. Não sei 

se ainda hoje continua assim. Ernesto, hoje, no estado, você sabe se ele continua aceitando o 

parecer sem nota? 

– Acho que sim. – Levou rapidamente uma das mãos à frente da boca e arranhou a 

garganta, preparando-se para falar. – Acho que todas as escolas do estado, depois que virou 

assentamento, mantiveram a proposta pedagógica. Varia de núcleo para núcleo, mas, no todo, 

conseguiu manter, porém, assim, com muita briga e discussão para manter. 

– O sistema teve que se adaptar, né? – falou Línlya enquanto ria. 

– É, uai! Inclusive até falaram, se essas máquinas não querem se ajeitar vamos ter que 

quebrá-las e vamos construir outra. Ué! – Ernesto levantou um dos ombros junto à mão que 

pairou no ar com a palma para cima, expressando uma interrogação, e continuou: – Quem fez 

ela foram pessoas, então têm que atender. É uma proposta diferente, mas é uma proposta. A 

comunidade tem o direito de ofertar, sim, uma proposta diferenciada. 

– Aliás – lembrou a Línlya –, a LDB14 garante isso. Tem um artigo da LDB que garante 

_______________  

 
14 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – neste caso, refere-se à Lei nº 9.394, de 1996. 
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que as escolas rurais tenham sistemas adequados às suas realidades, então o sistema que se 

adapte. 

– Eu ainda estou, essas coisas aí, todas elas, estou aqui tentando entender, estou 

aprendendo ainda – comentou Lúcia sobre algumas de suas dificuldades. – Conforme vocês vão 

falando eu vou aqui pensando com os meus botões. Tem tudo isso que eu estou aprendendo 

ainda. É diferente, sabe? É diferente de lá. Então, sempre que fala, eu tenho que pegar, tenho 

que ver para entender. O Luiz está aqui e eu estou lá, no Eli II, então, na hora de orientar, é 

difícil, de acordo com os professores, é difícil pra mim, eu fico meio perdida. 

– Isso, então, assim, – atentou Luiz – a gente precisa se abrir para o novo para aprender. 

Quando nos dispomos a isso, as coisas vão acontecendo naturalmente. 

– Ah, eu sei! – respondeu Lúcia, enquanto Luiz continuava falando. 

– Os erros vão acontecer, como foi comigo. O Ernesto está aí, desde quando eu cheguei, 

e sabe como foi. Não é Ernesto, desde quando você começou a estudar já conhece, né? 

– Não, assim! – Nesse momento, Ernesto se preparou para esclarecer. –  Eu estudei 

quando os acampamentos estavam começando, então lá o Movimento não tinha essa 

experiência. Praticamente eu estudei em uma escola nos moldes da escola urbana. Então, na 

época, estava começando a se discutir sobre escola itinerante. Pois, quando foi em 2002, 2003, 

tinha uma perspectiva de que iria sair a reforma agrária, com o Lula e o Requião, então os 

acampamentos estavam a todo vapor naquela época. Havia superacampamentos com muitas 

crianças. Nem tinha escola no acampamento, e a rede estadual e municipal não davam conta de 

atender tantas crianças que tinham, e as redes não conseguiam nem absorver. Então, este foi um 

acúmulo do próprio Movimento, de perceber essa necessidade – quis explicar melhor, então 

pensou um pouco e continuou.  – Veja bem! Quando as famílias vão acampar, se você perguntar 

em dez famílias, nove vai acampar pelo desejo da terra, uma ou outra é porque se identifica 

com o Movimento. Mas a maioria vai porque... – chacoalhou a cabeça para os lados, como se 

tivesse ficado sem palavras. – Ninguém é sem-terra porque quer. É a última opção da pessoa. 

Todas as pessoas vão acampar pelo desejo da terra. Então, aí, depois que fica assentado, a 

pessoa vai percebendo que só a terra não é suficiente. Então você tem que lutar por educação, 

por saúde, por melhores situações financeiras, por política pública que atenda – foi perdendo a 

velocidade da fala, puxou o ar para o peito e, com o novo fôlego, continuou.  – Então, acho que 

isso é uma grande questão. Eu, em minha reflexão enquanto pessoa no Movimento, hoje sou 

assentado, só que a terra nem... – Pressionou os lábios enquanto sua cabeça balançava para os 

lados e continuou falando enquanto ajeitava o boné em sua cabeça. – Eu vejo, assim, que o 

Movimento, para mim, a melhor coisa do Movimento é a oportunidade. Você ter, aí, quem quer 
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estudar, estuda, de você ser assentado. Então, dar a oportunidade para as pessoas. Então, acho 

que isso, mesmo com todas as dificuldades, acho que isso é uma grande questão! E a pessoa, a 

necessidade, né, ter que trabalhar, ter que buscar, e o Movimento é isso, oportunidade. As 

pessoas são mais importantes que a própria terra se a gente for olhar. Porém, se você for 

perguntar, a maioria das pessoas vai acampar por causa da terra, porque precisa. 

Ernesto deu uma pausa e finalizou, deixando-nos a pensar sobre o assunto. Nesse 

momento, Línlya comentou: 

– Para fazer um gancho com isso, na pesquisa que uma das minhas orientandas fez, a 

Cíntia, uma das pessoas fala na entrevista dela que “Para sofrer fora ou sofrer dentro do 

Movimento, eu prefiro sofrer dentro do Movimento, e ali eu posso ter oportunidade, 

oportunidade à terra, à educação” e... bom, acho que vou trazer a pesquisa dela aqui para a gente 

discutir. 

– Então, professora, – Luiz puxou o assunto com um tom insubordinado – quando se 

está organizado e empoderado, você incomoda o sistema. Hoje o sistema opressor que está aí, 

ele se sente ameaçado pelas pessoas que reivindicam seus direitos. O Movimento Sem Terra é 

uma organização, que vai e busca os seus direitos. A desarticulação do coletivo é boa para eles. 

– Isso, porque a educação que a gente teve, que educação é essa? – indagou Línlya para 

puxar uma complementação do assunto. – É uma educação para a individualidade e não para a 

coletividade. A gente só sabe trabalhar sozinho. Não sabemos lidar com os conflitos. Agora, 

quando temos uma educação para a coletividade, os conflitos acontecem todos os dias e em 

todos os lugares, onde estivermos eles vão acontecer. Então, podemos pensar a Educação do 

Campo como um dos lugares para pensarmos na coletividade. 

Nisso, já estava tarde. Nem tinha visto o tempo passar. Já era hora de concluir o 

encontro. Que pena! Mas a conversa havia rendido. O que pude aprender com essas falas foi 

riquíssimo. Estar ali, conhecer um assentado de perto, conversar com professores e conhecer 

suas dificuldades profissionais em diferentes questões e, acima de tudo, ouvir foi enriquecedor. 

Línlya, então, concluiu a discussão, e usamos os últimos dez minutos para resolver algumas 

questões do curso, como uma atividade, o planejamento para os próximos encontros e o contato 

dos participantes para trocarmos algumas informações. 

Depois disso, Luiz nos levou à pequena sala dos professores e tomamos um cafezinho, 

enquanto conversávamos. A sala me fez ficar desequilibrado, parecia torta. Alguns professores 

estavam se arrumando com suas bolsas e sacolas por ali. As crianças corriam e brincavam nos 

campos de vôlei, futebol e peteca. O espaço era para todos, não tinha separação, misturavam-

se os grandes e os pequenos, os meninos e as meninas. Gostei de ver aquela poeira vermelha 
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apaixonante até em suas canelas. Foi engraçado. A grama verde não brilhava, era pálida, pois a 

poeira estava por todos os lados. 

Após esses momentos de reflexão, enquanto estava andando no campo e conversando 

com Luiz, olhei de lado, e uma bola veio em minha direção. Não era das melhores. A sua câmara 

de ar saía de um dos lados. Por isso, ela não era nada esférica e quicava irregularmente, 

saltitando na grama. Alguém levantou a mão para mim, vi que a bola era dele e fui devolvê-la 

com um pontapé. Uma nuvem de poeira pairou por ali quando chutei. Minha calça avermelhou 

toda, mas nem me importei. Ali tudo era poeira mesmo, pois, a cada toque, palavra ou 

intervenção, íamos sendo igualmente marcados por aquele lugar. Como era desconfortável e 

lindo ao mesmo tempo! 

 

 

Segundo encontro: a história da escola no assentamento 

 

O segundo encontro ocorreu no dia 12 de junho 2019. Saímos de Londrina, a professora 

Línlya, a Cíntia e eu. A Cíntia parecia toda animada de participar conosco. Ela ia falar da sua 

pesquisa de mestrado para o grupo. Vestia uma camiseta do MST, e o vermelho já se fez 

presente, e ela, sempre com o seu jeito acolhedor. Dentro do carro, falamos dos mais diversos 

assuntos durante a viagem ao passo que visualizávamos a paisagem da estrada. O vento estava 

seco como é de costume no Paraná. 

Chegamos à escola e aguardamos os professores e professoras se organizarem para o 

encontro. A escola me parecia viva, tantas vozes tumultuadas, muitos estudantes pelo pátio, 

conversando, divertindo-se, jogando futebol e dando cambalhotas. Muitas outras escolas que 

conheci nunca tinham tantos alunos pelo pátio como essa, quando não havia uma presença de 

um monitor de pátio solitário. Se eu ia beber água, um cartaz ou outro estava perto dos filtros, 

falando de saúde, de anatomia humana, de clima e outras coisas daquele lugar. 

Naquele dia, o encontro foi na sala dos professores, aquela cujo piso parecia torto, de 

forma que me dava tontura. Dessa vez, porém, nem percebia, acho que já tinha me acostumado. 

Era uma salinha curta, com uma mesa retangular comprida que comportava umas dez pessoas. 

Sentamo-nos nas cadeiras, e uma única lâmpada estava ligada, mas a janela iluminava bem. O 

piso da sala era de madeira pintada de vermelho, que talvez disfarçasse a poeira. Um quadro 

em tela estava na parede. Era uma pintura dos barracões da escola. Percebi isso por causa dos 

barracos que faziam um círculo, mas lá eles estavam pintados de branco. Os professores foram 

chegando depois, porque estavam organizando suas turmas com outros professores para 
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poderem participar do encontro. Quase todos estavam presentes, menos a Lúcia e o Francisco, 

os dois coordenadores das escolas. 

De imediato o diretor, Luiz, lembrou que a escola iria participar do Projeto Água, que 

envolve o trabalho dos alunos com o tema “água”; comentou a possibilidade de trabalharmos 

algo com as temáticas do evento e explicou várias questões sobre o projeto. Falou das várias 

nascentes e que era interesse deles trabalhar no seu reflorestamento. Fez um relato sobre as 

nascentes e aventou a possibilidade de discutir algumas coisas a respeito das formas de captação 

de água das famílias, pois algumas captavam a água coletivamente. 

Lembro-me, porém, que, no meio da fala do Luiz, houve uma interrupção. A pessoinha 

deveria ter uns quatro palmos de altura. Olhou para o Luiz e perguntou se podia pegar uma 

bola. Rapidamente, Luiz pegou a bola e deu à questão toda a importância que merecia, aliás, 

com uma atenção nem sempre vista nas escolas que eu conhecera. Falou da importância de 

cuidar para que os outros pudessem brincar depois, mas, antes de entregar, outras duas 

apareceram, menores ainda, dizendo: “eu quero uma bolinha também”. O diretor atendeu os 

pedidos e elas seguiram para a tão esperada hora do recreio. Naquele dia, na hora do recreio, o 

barulho lá fora estava bem mais “animado” do que da outra vez, no primeiro encontro. 

 

 

 

A professora Línlya iniciou o curso relembrando alguns tópicos do encontro passado e 

direcionou para a história da escola, da Educação do Campo que presenciávamos ali. Sobre 

isso, é preciso destacar a importância da pesquisa feita pela Cíntia sobre a história da escola, 

que registrou sua memória e sua diferença em relação à escola urbana em um mundo capitalista. 

As professoras ainda não conheciam a história da escola, e aquela foi a oportunidade de 

conhecer. 

Línlya comentou a diferença entre acampamento e assentamento e falou um pouco da 

mudança de um para o outro. O professor Ernesto até ajudou na explicação do assunto. Línlya 

também falou das escolas itinerantes no estado do Paraná e da história da escola atual. Com 

isso, começou a contextualizar a pesquisa da Cíntia e passou a palavra para ela.  

Cíntia falou de como ela fez a pesquisa entrevistando testemunhas vivas da construção 

da escola, das aventuras para chegar até a escola e fazer suas entrevistas. Depois foi nos 

contando a história da escola, uma história feita de várias histórias, várias! Línlya entregou uma 

cópia do produto educacional da Cíntia para cada um dos participantes, como apoio na 

apresentação. Falou da responsabilidade do Movimento com a escola, inclusive das próprias 
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crianças. Cíntia contou que os movimentos da própria comunidade também eram discutidos na 

escola, quando explicavam os motivos dos despejos e das agregações de mais famílias no 

acampamento. Foi relatando a história da escola tentando explicar por que ela é uma “outra 

escola”, que destoa das demais. Línlya comentou o produto educacional e pediu que Cíntia 

contasse como ele foi produzido. Depois disso, seguimos folheando e observando cada detalhe 

de seu produto. Foi muito bom aprender mais sobre aquela escola! 

No meio da conversa, Luiz servia um cafezinho para todos nós. Foi aí que o Ernesto 

explicou que o portal de entrada da escola se deteriorou com o tempo. 

Sobre o formato da escola em círculo, em seu produto, a pesquisadora escreveu: “O 

círculo representa nossa coletividade e acolhimento, nosso afeto na luta”. Ela também falou 

sobre a expropriação das terras, lembrando que nunca são tomadas como muitos discursos 

contam por aí, pois o governo compra terras improdutivas, com problemas de dívidas 

trabalhistas históricas e muitas vezes objeto de grilagem. 

Depois da grande apresentação da Cíntia, Línlya perguntou: 

– Nas turmas de vocês, durante suas aulas, essas histórias sobre o acampamento, elas 

aparecem? As crianças conversam sobre isso? 

Os professores ficaram inquietos, olhando para o nada, buscando em suas memórias 

algum fato que viveram para compartilhar. Nisso, Patrícia falou: 

– É! – pensou mais um pouco. – Às vezes aparece, sim. Um aluno meu, o Armandinho, 

conta a história de que a mãe foi de acampamento. – Parou um pouquinho, deu uma risada de 

algo que lembrou e compartilhou. – Uma vez, estávamos em sala e ele estava bem bravo, sabe? 

Tinha uma outra professora, teve a remoção dela e eles estavam com um projeto. Aí, numa fala 

dele, que ele estava bravo, não sei o que tinha acontecido na sala para surgir a conversa, mas 

ele falou assim: “Esse município depois que assumiu a escola só soube trazer professores, e não 

fez mais nada”!  Não nos seguramos de rir.  Vamos falar o que, né? 

– Mas nós estamos aqui pelo município, – interveio a Sara – mas a gente ouve os 

comentários de como está se tornando pós-municipalizada, né? Então a gente já começa a 

observar essas diferenças, de como era e de como é agora. Uma das coisas que veio para nós 

agora é o trabalho do núcleo setorial. Este foi um trabalho que aconteceu lá no começo, né 

Ernesto? E ano passado não aconteceu, nem teve tempo para acontecer. Mas, assim, os relatos 

dos acontecidos desses núcleos setoriais são espetaculares! – Arregalou os olhos enquanto 

falava, com uma feição de surpresa com o assunto, daquela forma que nós professores gostamos 

muito quando vemos novas ideias para pôr em prática nas escolas. – É um trabalho diferenciado. 

Nós mesmos como educadoras, eu nunca vi. Então, assim, é mais um aprendizado, mais um 
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diferencial que é essa parte dos núcleos setoriais. Que nós estamos nos batendo até, porque os 

relatos dos acontecidos, quando houve, era uma coisa, e nós estamos aprendendo e fazendo. Às 

vezes até fazendo antes para depois aprender. São os relatos que ouvimos falar e que visualiza 

os acontecimentos de como é diferente. E agora esse trabalho foi resgatado e estamos debatendo 

com as crianças, às vezes tem um pouco de desinteresses, mas estamos tentando. Cada um é 

responsável por um núcleo. Tem o núcleo de embelezamento da escola, tem que cuidar da 

escola. Tem o de agricultura, né? Que é lá com o Ernesto – abanou a mão para o lado dele, e 

ria. – Esse nem tem como ser comigo. Tem o da Alice, que é para produzir os materiais de 

apoio ao ensino, então eles produzem uns materiais didáticos para escola, superinteressante. E 

a mão de obra disso tudo é deles. E tem o nosso grupo, eu e a Patrícia, é saúde e bem-estar. 

Esses dias fizemos suco de couve com limão para a escola. Os alunos foram lá, colheram o 

limão, montaram uma mesa aqui fora e eles foram servindo toda a escola. 

– E como vocês organizam esses horários? – perguntou Línlya. 

– É a última aula de toda sexta-feira. A gente solta os alunos, e cada um vai para o seu 

núcleo. Eles que escolheram seus grupos e eles que saem fazendo. Muito diferente mesmo! 

– É interessante que parte do princípio da organização própria deles, né? – comentou a 

Alice. – E muitas das vezes a gente tem essa mania de querer fazer, né? Não temos essa mania 

de querer fazer para resolver logo? – Olhou de lado para todos ao fazer a pergunta. Para mim, 

a resposta era sim, embora eu viesse aprendendo algo diferente nas disciplinas do mestrado e 

no grupo de pesquisa, que temos que deixar os alunos fazer, praticar, errar e se expressar. E, lá, 

são eles que têm que resolver, não a gente. E eles elegem o próprio coordenador do núcleo entre 

eles. Muito interessante! 

Ao acenarmos com a cabeça, a Patrícia começou a falar: 

– É porque, assim, no estado, eles já fazem isso, né? Desde essa época da proposta. E 

aqui teve que começar de novo, agora. Então eles estão meio perdidos, ficam esperando por 

nós. Principalmente os mais novinhos, da tarde. Já os do quinto ano, eles tomam mais a 

iniciativa, porque eles já pegaram a outra fase. E quem iniciou no ano passado está sendo 

novidade para eles. Mas os pequenininhos meus da tarde, do P5, eles participam e já sabem 

que, na última aula da sexta-feira à tarde, eles têm o núcleo. Já o P4 não participa ainda, mas lá 

pelo segundo semestre a gente já pode trazer eles. 

– E o estado participa junto com eles? – perguntei. 

– Não, o nosso aqui é na sexta toda última aula – respondeu o Ernesto. – Como a gente 

é um docente por sala, não prejudica as aulas. No estado, eles têm que fazer em dias alternados, 

se não pega sempre a mesma aula de um único professor, e aí vai prejudicando o trabalho com 
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o conteúdo. Aí eles têm um cronograma para isso. 

A Sara aproveitou a pausa para falar sobre os primeiros momentos em que ela trabalhou 

com o núcleo: 

– Mas agora está bonitinho. Na primeira semana, nós ficamos correndo atrás de aluno, 

“fulano e sicrano” com uma folhinha na mão. E eles saíam perguntando: "Professora! Para onde 

que eu vou?”. 

– E isso é uma coisa que a gente procura valorizar – comentou o Ernesto. – Quando eles 

se misturam no coletivo, eles têm que aprender a se relacionar, e eles vão aprendendo com isso. 

Tem sempre os debates nos núcleos, às vezes tem aqueles mais “peraltinhas”, mas não ocorre 

nada de violência, não. E eles trabalham juntos, alunos do P5 e alunos maiores do segundo ano, 

por exemplo, os mais velhos aprendem a ajudar os mais novos também. Aí eles vão aprendendo 

a trabalhar de forma autônoma e em equipe, vão aprendendo as lideranças. 

– Eu acho superinteressante!! Muito legal mesmo! Esse agrupamento, quando eu 

trabalhava lá no estado, na cidade, era tão difícil de fazer, as coisas pareciam tão individual. E 

aqui o trabalho é diferente, superlegal! 

– Então, às vezes, ocorre de terem aqueles alunos com a gente que não colaboram muito. 

– comentou a Patrícia.  – Alguns falam que não vão participar, eles diziam: “não vou fazer isso 

porque é coisa de criança”. Mas não ajudavam muito também. Até que um deles puxou a frente, 

se colocou como coordenador do núcleo, e foi trazendo ideias, muitas ideias de exercício físico 

para o pessoal da escola participar. Aí foi melhorando, e as coisas começaram a andar.  

Conversamos mais um pouco sobre como cada núcleo se organizava, os materiais, os 

planejamentos, as sugestões ou não na mediação do professor, os coordenadores dos núcleos e 

como são escolhidos, entre outros pontos. É uma proposta bem interessante, e característica do 

Movimento, essa dos núcleos, e vou percebendo que se relaciona com a questão da coletividade, 

com o trabalhar outras questões importantes para a escola.  

 

 

 

A Línlya lembrou o grupo de que nossa convidada Cíntia tem uma mãe que é uma 

cozinheira de mão cheia e que ela trouxera alguns lanches para a gente naquele dia. Nisso, o 

Francisco e a Lúcia chegaram. Eles estavam em uma reunião com a secretaria de educação. A 

Línlya comentou com eles como foi o encontro do dia e falou sobre o próximo encontro para 

pensarmos um pouco nos complexos de estudo. E seguimos para o cafezinho do dia com alguns 

bolos e tortas enquanto conversávamos mais sobre o assunto do dia. 
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– Nossa, menina, veio na hora certa! – Lúcia levantou as mãos para cima em louvor 

pelos quitutes da mesa. – Não tive tempo para quase nada hoje e esquecemos de comer. Deu 

tanta zebra lá em Londrina. 

Os papos começaram a rolar paralelamente, entre uma pessoa e outra, com vários 

assuntos, enquanto seguíamos apreciando uma bela torta recheada com carne moída e um 

cafezinho quentinho da escola. 

– Então, estamos organizando o PPP15 da escola, lá – comentou a Lúcia em meio a 

conversas simultâneas.  – Observei uma coisa, aqui a realidade é diferente de lá. Nossas escolas 

são diferentes das demais escolas da rede. Tem suas especificidades, é de assentamento. Tem 

que aparecer no PPP. E tem também as regras da secretaria da educação, lá. Ontem eu estava 

digitando, lá em casa, era umas 8 horas da noite e pensando sobre isso, me deu essas dúvidas. 

– Tem que conversar com a secretaria. Há coisas que não podemos abrir mão – 

comentou o Ernesto. 

– Então, eu estava pensando isso. Até onde a gente pode ir? 

Frente ao grande conflito, Lúcia olhava para o Luiz, que disse: 

– Algo que tem que ficar claro, a secretaria é mantenedora da escola e as propostas 

teórico-metodológicas têm suas particularidades. Aqui somos escolas do campo, e isso tem que 

estar claro. Lá, de 2016, ela era escola do estado, com seu próprio projeto. 

– Então e tem umas coisas muito grandes que acho que vou dar uma reduzida – Lúcia 

franzia as sobrancelhas enquanto falava. – Está muito grande. Sobre história, tem muita coisa 

de história, vou tentar deixar só o que é necessário mesmo. Tem coisas sobre o patrono da 

escola, sobre sementes... 

– Mas é importante – comentou o Luiz. – É melhor manter. Coloca o que tá pedindo lá, 

e não apaga nada, depois nos sentamos todos e conversamos sobre isso. É melhor do que ter 

que acrescentar de novo depois. Essa parte da história foi construída junto com a assessoria 

pedagógica. Foi construída e dialogada. Deixa como está e, se for preciso, a gente debate de 

novo com a secretaria. 

– Tem que acrescentar nossa história aqui, Luiz – colocou o Ernesto. – O nosso 

acampamento é único, é histórico, isso tem que ser posto. Sobre o acampamento e o 

assentamento. A proposta da escola, todavia, vem sendo discutida coletivamente também, entre 

professores, coordenadores e comunidade, não pode ser feita só sobre a ótica da secretaria. E 

_______________  

 
15 Documento escolar chamado Projeto Político-Pedagógico. 
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esta secretaria do município é mais fácil de se conversar do que a do estado. 

Não foi fácil a conversa. Como pode uma escola ser espaço de tanta disputa assim pelo 

município? Um corpo escolar em disputa, em que diferentes forças vão se contrapondo. Talvez 

eu devesse me perguntar outra coisa. Como podem as demais escolas se deixarem generalizar 

dessa forma? Quais as histórias das escolas da cidade? Seria fácil a comunidade e os pais dos 

alunos participarem coletivamente da elaboração do PPP da escola em cidades de zona urbana? 

Pois ali isso foi possível. E por que isso não é tão preocupante? Por que não optar pela 

diversidade nos documentos sobre a educação? E esses documentos, o que podem fazer ante a 

diversidade? 

 

 

 

Conversamos outras coisas durante o café, como o trabalho da Cíntia. Ela comentou a 

preocupação de todo um pensamento, muito disseminado, de que o Movimento não é legítimo 

e que paira na sociedade brasileira. É justamente essa a importância de seu trabalho, que é 

legítimo, sim! Ela nos contou como pesquisadores de todo o mundo que pensam a sociedade 

estudam a forma de organização do MST, sobre o qual o atual Presidente da República 

comentou: “no meu governo não vai ter assentamento”. Um total absurdo, né? 

Nesse momento, veio-me uma vertigem. Encontrava-me em frente à Cíntia, mas olhava 

para a mesa. Estava enchendo um copo de café e, quando virei o rosto para ela, com seu 

comentário, fechei os olhos. Era só a luz do Sol que entrara pela janela naquele momento, 

acertando diretamente em meus olhos e, com aquela luz forte, eu não conseguia mantê-los 

abertos facilmente. O Ernesto, que estava ao lado da Cíntia, viu a situação e rapidamente puxou 

uma cortina sobre a janela atrás deles. Por causa da cor da cortina, toda a sala ficou com tons 

variados de cor violeta. 

O Ernesto voltou ao assunto. 

– Mas ele fala isso, porém vai ter. A crise está muito grande, e as pessoas estão voltando 

a acampar, porque elas vão ficando sem saída. Isso é histórico. Cada crise que a sociedade 

passa, as pessoas se juntam no Movimento e ele se fortalece. E aumentam os conflitos.  

Ele pausou um pouquinho e olhou para uma pequena criança, que estava parada na porta, 

silenciosa, quase que nos espiando. Ela nos deu um leve sorriso, e retribuímos. De um jeitinho 

tímido, ela voltou correndo para a grama no centro da escola. Ernesto continuou.  

– As famílias vêm para o Movimento é por falta de opção, então, quando o Movimento 

se fortalece é porque as coisas não estão fáceis mesmo. Eu fiquei oito anos acampado e agora 
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não vou deixar o assentamento para ir para cidade. Ninguém vai pensar assim. Se deixar o 

assentamento, perde tudo depois. E, aqui, a gente pode se organizar no coletivo para buscar 

educação, saúde, saneamento, entre outros, né? 

Depois saímos da sala dos professores. Crianças e adolescentes estavam brincando de 

novo no pátio da escola. Perguntei-me se eles não tinham aula, e foi quando percebi que alguns 

ali estudavam na parte da manhã, pois eram os alunos mais velhos. Alguns deles, porém, 

estavam por ali na escola, um lugar para se estar, não precisavam fugir dela. Nem mesmo 

uniforme os alunos usavam. Se vi algum aluno de uniforme na escola, sinceramente, não me 

lembro. E qual o motivo de se usar uniforme? 

Às vezes até me sinto um estranho nessa escola, mas é porque há muita coisa para 

conhecer, mais coisas para pesquisar. Lembrei de quando queria pesquisar os conhecimentos 

de trabalhadores camponeses do MST lá de Rondônia, de etnomatemática, mas, na época, eu 

nem tinha me perguntado se havia uma escola assim dentro do assentamento. 

 

 

Terceiro encontro: conversando sobre os complexos de estudo 

 

Passado um pouco mais de um mês desde o último encontro, no dia 22 de julho de 2019 

realizamos mais um encontro do curso de extensão de nossa pesquisa. Nesse encontro, 

pretendíamos apresentar os complexos de estudo e, em seguida, colocar os professores para 

refletirem sobre como elaborar aulas de acordo com a proposta. Naquela manhã, descobrimos 

que mais professores da escola participariam e que, dessa vez, contaríamos com uma equipe de 

doze pessoas16. Assim, corremos, de última hora, para reproduzir mais alguns materiais para 

que todos pudessem participar. 

Havíamos preparado alguns materiais de apoio para usar no encontro: 

• duas cópias dos conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) das três 

turmas, 3º ano, 4º ano e 5º ano; 

• um pequeno texto de quatro páginas para ajudar na apresentação sobre os complexos de 

estudo; 

• um exemplo de organização dos conteúdos das bases das ciências de acordo com a 

porção da realidade “A luta pela Reforma Agrária”; 

_______________  

 
16 Neste dia, participaram dos encontros quatorze funcionários, entre professores e gestores, porém, agrupamos o 

nome de quatro professores que falaram poucas vezes para dois nomes fictícios. 
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• uma folha com algumas instruções para ajudar na atividade que eles realizariam 

posteriormente. 

Até ali, já estava me familiarizando com aquele ambiente. Naquele dia, o clima estava 

um pouco diferente. O ar ainda estava seco, mas havia um frio que cortava nossos rostos. As 

pessoas que eu ia encontrando pelo caminho no pátio estavam quase todas com os lábios secos 

e rachados com o clima. Nesse dia, eu vestia uma blusa de lã para aguentar a baixa temperatura. 

Embora toda a vermelhidão da palheta de cores daquele ambiente, minha blusa azul-escura 

destacava-se fortemente. 

 

 

 

O encontro foi em um espaço novo, uma sala de aula que estava desocupada naquele 

dia, espaçosa o suficiente para as doze pessoas. Quando entrei na sala, mesmo com a lâmpada 

acesa, estava muito escuro, e o Luiz foi logo abrindo a janela, o que deixou a sala bem 

iluminada. Embora eu fale sala de aula, acho que muitos a chamariam de barraco. As paredes 

de madeira eram coloridas, pois foram aproveitadas diversas tábuas, cinco tábuas amarelas, 

uma azul, duas cor-de-rosa, outra sem pintar, e assim as cores iam se alternando. Não tinha 

forro e era revestida com aquele telhado que dá muita goteira. O piso era de madeira e estava 

pintado de vermelho. Esse era o barraco, que, nitidamente, era uma sala de aula, pois tinha 

quadro, carteiras e muitas atividades espalhadas nas paredes, sobre sementes, questões 

ambientais, fotos de rios, um abecedário no alto, desenhos, pinturas e poemas, muitas produções 

dos alunos. 

Sentei-me na mesa do professor, e os outros professores que foram chegando 

organizaram as carteiras em U e sentaram-se todos olhando para mim. A Línlya iniciou o 

encontro relembrando um pouco do que aconteceu nos encontros anteriores e pediu uma breve 

apresentação dos professores novos presentes. O primeiro novo professor era o Pedro: 

– Eu sou o professor Pedro, estou com o projeto de arte na escola. Sou professor do 

seletivo, né? Primeira vez que participo de um curso aqui e nunca ouvi sobre os complexos, 

então não tenho conhecimento. Entrei em abril deste ano. Estou aqui na escola Trabalho e Saber. 

E também trabalho com a turma da EJA. 

– Que bom! – disse Línlya, que olhou para o próximo novo participante. 

– Sou o Josué, sou professor lá da Egídio. Estou com o 5º ano na manhã e com o EJA 

na parte da noite. Eu moro aqui no assentamento. A gente tem acompanhado aí a discussão, um 
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pouco sobre os complexos de estudo. Aqui a gente até brinca que tem os especialistas de 

complexos. Esse negócio que é complexo mesmo, né? 

– Legal – disse a Línlya e direcionou o olhar para o próximo professor. 

– Eu sou o João. Estou com a turma do terceiro ano na parte da tarde e de manhã estou 

com o projeto de educação ambiental. Também entrei em abril junto com o Pedro na escola. 

– Dizem que ele é especialista em complexo também – interveio o Josué. 

– Ah, então tá – respondeu a Línlya. Enquanto isso, todos olhamos para a próxima a se 

apresentar. 

– Boa tarde! Eu sou a professora Rosa. Eu trabalho à tarde com o segundo ano e, na 

parte da manhã, com o terceiro ano. Eu perdi um pouco do contato com a proposta. 

– Meu nome é Roseli eu trabalho de manhã com o terceiro e quarto ano, à tarde com os 

P, P4 e P5. Eu já não tenho conhecimento dos complexos, o que eu sei é mais sobre o que os 

meus amigos falam. Eu trabalho lá na Egídio. 

– Então está ótimo. Agora é o momento de quem não conhece poder conhecer a proposta 

e de quem já conhece contar as experiências para a gente. Eu vou deixar o Wanderson começar 

falando um pouco sobre o assunto e aí a gente vai conversando. 

Portanto, foi um começo bem tranquilo e, devido às apresentações, pude observar que 

tínhamos, ali, alguns professores que já haviam tido contato com a proposta do complexo de 

estudos. Achei muito bom, pois, embora estivéssemos enquanto “formadores”, eu entendia que 

um ambiente onde pudéssemos ter mais diálogos ajudaria muito, e a presença desses professores 

seria um potencial a mais para nosso encontro do dia. 

 

 

 

Segui com árdua tarefa de conversar com eles sobre a proposta, com base em um roteiro 

que havíamos elaborado. Comecei a falar um pouco sobre os complexos, contando sobre os 

temas geradores, alguns problemas e dificuldades que observaram com o Movimento e como 

as construções os levaram ao desenvolvimento dos complexos. 

Essa explicação inicial foi realizada com base no texto de apoio que eu havia produzido 

para aquele encontro. Para puxar o assunto com a turma, o texto falava assim: 

 

Uma das primeiras propostas pedagógicas das escolas itinerantes do Paraná foi 

referenciada nos temas geradores de Paulo Freire. Nessa proposta, um tema gerador inicial, 

que tivesse pertinência com a realidade das educandas e dos educandos e que fosse 



70 

 

 

reconhecido por elas e eles, era utilizado para refletir, problematizar e transformar a vida. 

Entretanto, 

A transposição da proposta freireana para as escolas itinerantes, da forma 

como foi feita, provocou certo esvaziamento de conteúdos no processo 

pedagógico das mesmas. Entre 2010 e 2012, o setor de educação do MST/PR 

promoveu vários encontros para avaliar a proposta em andamento (ciclos de 

formação humana) e para propor estratégias que contribuíssem para se 

avançar na construção da mesma. Com o acúmulo de conhecimento que o 

Movimento já tinha e, em parceria com alguns pesquisadores de 

universidades e do próprio Movimento, houve a reestruturação da proposta e 

a incorporação dos complexos de estudo (MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 2014 apud SAPELLI, 2017, p. 

618-619). 

 

Desse modo, o Plano de Estudo desenvolvido pelo Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra do Paraná (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA, 

2013) está baseado nos complexos de estudos como estratégia para a organização curricular. 

 

Comecei minha apresentação para falar dos complexos de estudo com base nesse texto. 

Após algumas palavras minhas, a Línlya pediu um momento para fazer umas perguntas. 

– O Wanderson falou aqui dos temas geradores do Paulo Freire. Acho que esse é até 

mais conhecido que os complexos de estudo, né? Alguém de vocês aqui já trabalhou com os 

temas geradores? Conhece ou já estudou? – A Lúcia levantou a mão timidamente e seguiu: – 

Então, nos temas geradores, eu posso ter um tema para partir dele. E a partir desse tema, eu 

trabalho com as bases da ciência. Eu posso puxar assuntos que me ajudem a discutir aquele 

tema. O que eles colocam é que alguns temas ficam de fora, alguns conteúdos das ciências 

ficam de fora. Você sentiu isso quando trabalhou com os temas geradores? – Línlya perguntou 

para Lúcia. 

– Talvez eu não tenha trabalhado exatamente como foi a proposta. Não exatamente. Mas 

quando eu trabalhava na EJA, a gente trabalhava com os temas geradores, porque é melhor você 

pegar um tema e você decide o que dá para trabalhar. 

– Eu também tive a experiência foi na EJA – comentou Luiz. Só que a maneira que a 

gente estava organizada para o momento, a gente sentia a falta da ciência, como um suporte. 

Acho que posso dizer isso, que a ciência é um suporte para aquilo que a gente trabalha? 

– Sim! –  Línlya desviou o olhar para ver quem mais queria comentar. E com um sorriso 

no rosto indagou: – Se os especialistas quiserem compartilhar com a gente? 

Rapidamente o Josué começou a falar como se apenas estivesse esperando para isso. 

– Eu e o João, quando a gente começou em 2009, até então a gente trabalhava também 
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com os temas geradores. Antes estava eu o Ernesto e a Rosa aqui. Hoje está muito mais claro 

para trabalharmos com os complexos do que o plano semestral que veio da prefeitura e do 

Paraná. Estão vagos. Eu fui lá no PPP da escola e peguei para trabalhar esses elementos, porque, 

no PPP da escola, os conteúdos são muito mais ricos, traz muito mais coisas ligadas à porção 

do que isso. Se eu fosse escolher hoje, o tema gerador é mais rico do que a proposta que vem 

da prefeitura também, traz muito mais coisas. E se conseguirmos chegar na produção dos 

complexos e olhar essas porções da realidade que se liga num todo seria muito mais positivo. 

Às vezes gera uma angústia, né? Desde 2009 fazendo essa elaboração e estudando muito. Lendo 

esses russos que deixam a gente maluco, e o Luiz Carlos de Freitas que deixa mais ainda. Mas, 

para a gente chegar nessa elaboração que tá ali, é muito mais fácil ali, os conteúdos, os objetivos, 

os êxitos e a avaliação estão ali já. E não tem hora-atividade, todo dia ficar colocando isso perde 

muito tempo para avançar. Quando você pega um material desse, é muito mais rico, né? 

– Só acrescentando isso que o Josué falou – João afagou o queixo com as mãos para 

elaborar melhor o que queria falar. – Eu lembro que em 2012 começou a clarear um pouquinho 

pra mim. Foi ainda quando começaram a reunir todas as escolas para a gente discutir os 

complexos de estudo. Aí foi em 2013 que começamos a organizar o grupo para estudar. Lá 

estava a Marlene Sapelli que estava citada aí e outros estudiosos. E a gente percebia o seguinte, 

que o nosso planejamento, ele era por área do conhecimento, se ele era por área ele lincava. A 

gente trabalhava os conteúdos em áreas como as ciências humanas ou as ciências exatas. E 

depois ia ligando com a realidade e dentro da área. Aí, no ano de 2013, começou a dar um 

estalo, e foram procurar algumas vertentes para poder explicar, dentre eles foi o Pistrak e o 

Shulgin, para ter essa questão da porção da realidade, para ter o complexo que é a unidade 

curricular. Aí foi essa ligação entre todas as áreas do conhecimento. Daí eu posso pegar uma 

porção que tá em uma coluna da vida e eu posso conectar os conteúdos. A gente fez várias, né, 

Ernesto? Aí eu posso colocar em uma coluna os conteúdos e, do outro, a gente colocava a coluna 

da vida, um inventário da realidade mais enxuto. E daí a gente conectava os conteúdos ali. Se 

eu vou ensinar algum conteúdo, tem leitura e escrita junto com o que está sendo estudado lá em 

geografia. Então, a gente colocava tudo junto na disciplina e o conteúdo daquela parte da 

realidade. Mas a gente colocava o conteúdo, porque, quando a gente só trabalhava com os temas 

da vida, corria o risco de trabalhar só no nível da empiria, da realidade próxima. Os complexos 

são isso, pegar um conteúdo da vida, trabalhar a partir da vida, para ser mais palpável para a 

gente entender, o educando vai aprender mais. Para que que serve a fórmula de Bhaskara? 

Explica na vida isso aí para mim, porque, na sala, é só cálculo, mas como isso funciona na vida? 

– Nesse momento até eu queria saber para que usar a fórmula de Bhaskara na vida. Embora eu 
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usasse na minha vida para ensinar para meus alunos, nunca foi claro para que eles deveriam 

aprender aquilo, se não, para passar no vestibular, entre outras coisas como forçar o raciocínio 

lógico, ainda que tal conteúdo não é o único que possibilita isso, por exemplo. Mas João seguiu 

com sua fala. – Então, o educando tem que ver esses conteúdos na vida, não somente na sala. 

Então, eu participei menos da elaboração. Eu fiz uma pós, especialização, que foi voltada para 

os complexos de estudo, teve muitas. Aqui tem também a questão do trabalho socialmente útil, 

o trabalho socialmente necessário, isso é uma coisa que a gente precisa compreender melhor. 

Quando lê o livro do Shulgin, é um trabalho que não traz benefício nenhum para a pessoa, mas 

para a comunidade, então, precisamos compreender mais que trabalho é esse, que traz algo para 

o outro e não pra mim. Então, na sociedade capitalista, a gente não consegue entender isso, tem 

limite para entender, como que se trabalha em prol de uma comunidade e não para si próprio. 

A gente quer trabalhar para receber, né? – riu da situação – Então é assim, a gente vai estudando 

e a coisa vai longe, tem outros aspectos para se conhecer. Eu me desliguei, fiquei fora do 

concurso tem uns dois anos, agora que eu voltei e é bom a gente ir revendo, né? 

– Não é a mesma proposta da secretaria da educação – comentou a Lúcia –, mas lá eles 

também falam que os conteúdos têm que ser trabalhados ligados com a realidade. Não é nesse 

formato, mas assim, por isso tem que trabalhar com o trabalho de campo, ver a realidade e 

trabalhar os conteúdos a partir da realidade de vida. – Neste momento, fui vendo como do 

Movimento e da prefeitura poderiam ser mesmo, porém, não acreditei que queria dizer a mesma 

coisa, aliás, somente “trabalhar com a realidade do aluno” diz algo, mas depois disso tem muita 

coisa em aberto. Seria a realidade ou as realidades? O que elas têm em comum e de diferente? 

Nem pude pensar muito sobre o assunto e a Línlya perguntou. 

– Quer falar Rosa? 

– É! A conversa vai longe, né? Eu vou relatar também que tem várias formas de a gente 

pensar a ligação com a realidade. Mas depende da forma de a gente pensar, depende da 

concepção de educação que se fala. E a nossa concepção de educação é uma concepção de 

educação transformadora. Transformadora desde os trabalhadores. E não para os trabalhadores. 

Isso muda tudo. Então, por que a gente usava o tema gerador? Porque ele foi o caminho que a 

gente percorreu para chegar na proposta dos complexos de estudo. Que é bem ampla. Assim, a 

gente tá, o Ernesto, Josué, o João, entre outros, nós estamos na escola itinerante desde 2003. 

Então, foi um longo caminho e até hoje a gente olha para proposta e temos que buscar, revisar, 

rememorar várias coisas, porque é uma concepção de educação que foi amadurecida desde o 

fazer pedagógico, desde a prática. Aí, a gente fazia o tema gerador e lia Pistrak. Porque a 

concepção de educação do Movimento, ela vem da educação popular, da pedagogia socialista, 
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e Paulo Freire e o tema gerador... – pensou um pouco e continuou. – Podemos dizer assim, 

Paulo Freire estava com os trabalhadores, Paulo Freire fazia com os trabalhadores, e a EJA foi 

um elemento central no auge da educação popular. Ele vem desde a EJA. Aí então, a gente 

percebia que tinha algumas limitações com o trabalho dos temas geradores, no caso, com a 

educação das crianças e dos jovens. A gente foi percebendo que tinha limites, mas a gente não 

abria mão, e não jogava fora, porque ali era um elemento central da nossa proposta. De um 

fazer diferente. O saber científico não estava completo. A gente recebia muitas críticas, 

principalmente do povo da Pedagogia Histórico-Crítica, de que a nossa educação era esvaziada 

de conteúdo. Então a gente foi estudar e foi entender como fazer melhor, entendendo essas 

críticas e os nossos limites. Em 2007 para 2008, a gente sistematizou a experiência das escolas. 

Após a sistematização das primeiras escolas itinerantes, então se colocava que tinha que ter um 

caderno de apoio para os anos finais e Ensino Médio. Então, o setor de educação, professores 

das escolas e das universidades, nos juntamos para pensar. Aí, para fazer esse caderno tínhamos 

como referência a proposta curricular da Rússia no período revolucionário. Lá as escolas eram 

organizadas conforme as estações do ano. E a gente se encantou com aquilo! Mas fomos 

entender qual foi o método utilizado para se chegar naquela organização. Aí que fomos chegar 

nos métodos dos complexos, aí fomos entender, estudar e nos formar com as referências. 

Tivemos o contato com um professor que foi lá na Rússia estudar isso. Que pesquisou 

documentos históricos que traduziu do russo para o português, que é o Luiz Carlos de Freitas. 

Então, foi o movimento de quatro a cinco anos que chegou nessa proposta, que tá de sexto ao 

nono ano. A gente que ajudou a organizar, nós fomos os escritores desse Plano de Estudos. 

Então, assim, foi registrado, mas a ideia é que todos se apropriassem da ideia para avançar. 

Nesse período, após a impressão desse material, a gente se viu engessado em questão de 

recursos para se organizar. Que a ideia era a participação coletiva, e não um fazer por nós. 

Então, depois disso, a gente deixou de registrar nossas elaborações, mas não deixamos de fazer. 

Tem estudos, mas não estão tão bem organizado. E a gente não se volta contra os temas 

geradores, mas não, a gente valoriza e entende que foi necessário para amadurecer e entender 

que, para determinadas realidades e para o que a gente fazia, os temas geradores não eram para 

isso, ou seja, por conta dos objetivos que ele se propõe. Então, o complexo é uma história muito 

bonita, de todo mundo, de muito estudo, de participação e de amadurecimento. 

– Tá, eu estou querendo entender – interpôs Lúcia. – Então, é uma proposta, tem os 

conteúdos? 

– Os conteúdos são universais – respondeu Rosa. – São das diretrizes curriculares, a 

gente não mudou. 
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Embora nossa conversa continuasse em outras direções, essa foi uma das falas mais 

chocantes que eu ouvira até ali. Ficava me perguntando como poderíamos compreender os 

conteúdos como universais? Se são universais, estes não teriam um status superior a qualquer 

outro saber que se possa presenciar em uma sala de aula? Assim não manteríamos a posição e 

razão com as diretrizes, devendo nós continuar a segui-las? Se conteúdos como a matemática 

das diretrizes são universais eles serviriam em todo lugar? Que efeitos essa afirmação pode 

fazer com “a realidade do aluno”? Esse é um ponto sobre o qual muita coisa ainda não está bem 

clara para continuarmos. 

Particularmente, foi gratificante ter participado dessa conversa. Foi, para mim, um 

exemplo de um projeto de educação em movimento, que se movimenta, entendido por eles 

como construção, e não dado, pronto e acabado. Como se pode, então, querer que façam as 

propostas que vêm do estado. Será? Portanto, vai-se vendo uma história e uma busca, em 

formação, de acordo com a realidade, que também se modifica, e a proposta vai caminhando 

junto. Aliás, de onde vêm esses complexos para o Movimento? Aqui, pode-se ver que não 

caíram do céu, mas da busca desses sujeitos que estudam e fazem uma Educação do Campo em 

movimento. Esses sujeitos não estão ali para “receber uma formação”, mas para fazer junto, 

para se formar, ou melhor, para que nos formemos juntos, uma composição de sujeitos que 

colocam esse projeto em debate para que ele caminhe. São sujeitos ativos em sua formação e 

participação. Aliás, não deixaram de colocar certas considerações que lhes são importantes 

enquanto sujeitos coletivos de um movimento. É aí que vamos percebendo o movimento social 

do campo. O que é esse movimento? Tem CNPJ17? Quais regras comportam esse movimento? 

Ou são só movimento? Quanto de liberdade tem o movimento? Quanto de movimento tem esse 

Movimento? 

 

 

 

Com isso, a Línlya e eu seguimos conversando sobre o histórico do MST nessa 

construção de educação, buscando falar dos desenvolvimentos dos complexos na pedagogia 

socialista russa, bem como de seus teóricos. Ela explicou a nossa pretensão de olhar para isso 

partindo de experiências na prática, observar como funciona, quais são as possibilidades dessa 

prática e analisá-las criticamente junto ao grupo do curso. 

_______________  

 
17 Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 
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Em seguida, passei a explicar a ideia de um estudo que fizemos para pensar 

possibilidades de trabalhar com os complexos. Nessa parte, usei este trecho de nosso material 

de apoio: 

 

Os complexos de estudo não são necessariamente uma metodologia de ensino, mas um 

método para se determinar os objetos a serem estudados. 

Um complexo representa uma “complexidade” cujo entendimento a ser 

desvendado pelo estudante ativa sua curiosidade e faz uso dos conceitos, 

categorias e procedimentos das várias ciências e artes que são objeto de 

ensino em uma determinada série. O complexo tem uma prática social real 

embutida em sua definição. Ele é mais que um tema ou eixo e não se resume 

à idealização de uma prática que apenas anuncia a aplicabilidade longínqua 

de uma aprendizagem. É o palco de uma exercitação teórico-prática que exige 

do estudante as bases conceituais para seu entendimento, permite criar 

situações para exercitação prática destas bases plenas de significação e 

desafios e ao mesmo tempo permite que estes conceitos sejam construídos na 

interface da contribuição das várias disciplinas responsáveis pela condução 

do complexo. O complexo é uma unidade curricular do plano de estudos, 

multifacetada, que eleva a compreensão do estudante a partir de sua 

exercitação em uma porção da realidade plena de significações para ele. Por 

isso, o complexo é indicado a partir de uma pesquisa anteriormente feita na 

própria realidade das escolas itinerantes. É uma exercitação teórico-prática 

que acontece na realidade existente no mundo do estudante, vivenciada 

regularmente por ele em sua materialidade cotidiana e que agora precisa ter 

sua compreensão teórica elevada (MOVIMENTO DOS TRABALHADORES 

RURAIS SEM TERRA, 2013, p. 31). 

 

Assim, o complexo busca articular o ensino com uma prática social da comunidade em 

que a escola está situada. Essas práticas buscam ser estudadas com as bases das ciências e 

das artes com a intenção de se articular a teoria e a prática com diferentes perspectivas que 

cada área contribui. Essas unidades de cada complexo de estudo buscam propor: 

• o trabalho material como método geral (ligação com o trabalho socialmente útil); 

• as bases das ciências e das artes; 

• os processos de desenvolvimento da auto-organização inseridos em seus objetivos 

formativos; 

• e métodos específicos do domínio das disciplinas envolvidas no complexo. 

 

Portanto, cada unidade curricular de um complexo de estudo tem em si ligadas 

diferentes disciplinas, mas não necessariamente todas elas. Os trabalhos com determinados 

conteúdos das bases das ciências são ligados a um complexo, mas elas continuam sendo 

trabalhadas de forma disciplinar, ao passo que cada disciplina apresenta uma determinada 

perspectiva de um mesmo fenômeno do complexo. Os métodos de ensino e avaliação de cada 
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disciplina são escolhidos de acordo com suas especificidades. A Figura 1 apresenta um 

esquema de tal organização. 

 

Figura 1 – Esquema da proposta da Unidade Complexo 

 

Fonte: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (2013, p. 32) 

 

Este modo de se trabalhar deve buscar, em última instância, atingir os objetivos de 

formação da escola. Tais objetivos não são atingidos com o trabalho de um complexo ou outro; 

entende-se que isso se dá no decorrer de todo o processo de escolarização, pois os objetivos 

são sempre revisitados. 

 

Apresentei, também, um exemplo de organização, um ensaio, um esboço, uma 

possibilidade de complexos de estudo, que havia apresentado em um evento alguns dias antes. 

Era uma organização entre conteúdos e realidade por meio de uma porção da realidade, 

apresentada no seguinte formato: 

 

Proposta de complexo de estudo para o Ciclo II (Turmas de 4º ano e/ou 5º ano) 

 
Porção da 

realidade 
A luta pela Reforma Agrária 

Temática 

específica 
Como são as moradias 

Questão 

disparadora 

Para a construção de uma moradia, em um lote do assentamento ou em um espaço do 

acampamento, quais materiais são necessários e em quais quantidades? 
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Áreas do 

conhecimento 
Matemática 

Ciências 

Humanas 
Ciências da Natureza 

Componentes 

curriculares 
Matemática Geografia Ciências 

Unidades 

temáticas 
Grandezas e medidas 

Probabilidade e 

estatística 

O sujeito e 

seu lugar no 

mundo 

Matéria e energia 

Objetos do 

conhecimento 

medidas de 

comprimento; 

medidas de área 

leitura, coleta, 

classificação, 

interpretação e 

representação de 

dados em tabelas de 

dupla entrada, 

gráfico de colunas 

agrupadas, gráficos 

pictóricos e gráfico 

de linhas 

dinâmica 

populacional 

transformações 

reversíveis e não 

reversíveis 

Habilidades 

medir e estimar 

comprimentos 

(incluindo perímetros), 

utilizando 

unidades de medida 

padronizadas mais 

usuais, valorizando e 

respeitando a cultura 

local; 

resolver e elaborar 

problemas envolvendo 

medidas das grandezas 

comprimento e área, 

recorrendo a 

transformações entre 

as unidades 

mais usuais em 

contextos 

socioculturais  

 

realizar pesquisa 

envolvendo variáveis 

categóricas e 

numéricas, 

organizar dados 

coletados por meio 

de tabelas, gráficos 

de colunas, 

pictóricos e de 

linhas, com e sem 

uso de tecnologias 

digitais, e 

apresentar texto 

escrito sobre a 

finalidade da 

pesquisa e a síntese 

dos 

resultados 

descrever e 

analisar 

dinâmicas 

populacionais 

na Unidade 

da Federação 

em que 

vive, 

estabelecendo 

relações 

entre 

migrações e 

condições de 

infraestrutura 

testar e relatar 

transformações nos 

materiais do dia a dia 

quando expostos a 

diferentes condições 

(aquecimento, 

resfriamento, luz e 

umidade) 

 

Enquanto eu falava sobre o complexo, articulando as informações entre os materiais que 

havia preparado, a Lúcia comentou: 

– Eu acho que, assim, nessa proposta dá para trabalhar com os pequenos também. 

Trabalhar ciências, geografia e muitas outras coisas, né. Por causa da moradia deles. Embora 

ache que você queria aqui trabalhar a compreensão deles do direito de moradia, né? E das 

questões de reforma agrária. Foi por isso que escolheu quarto e quinto ano? Por ser um 

pensamento mais amadurecido? 

– A escolha das turmas foi por causa desse curso que iríamos trabalhar – respondi. –

Então, ao olharmos para o ciclo, tem quarto, quinto e sexto ano. Mas pelo sexto ano ser do 

estado, nós não colocamos nessa escolha. Pela dinâmica do curso ser em uma escola municipal. 

– Só uma observação – interveio a Rosa. – Você faz um panorama geral dos complexos. 

Então, essa figura aqui é muito importante para entender o que é um complexo de estudo. Mas 
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aqui, quando você traz essa tabela, ali no título, você tinha que deixar claro que você está 

olhando para a base das ciências e artes. Se não causa uma impressão dos esvaziamentos dos 

complexos, porque os complexos são toda uma unidade e aqui vocês olham para a base das 

ciências e artes, não é? 

– Isso – respondi. 

– Então acho que tem que deixar bem claro. Para não esvaziarmos o complexo que é 

uma totalidade. É muito bacana, eles mudam totalmente o trabalho para melhor. Mas eu chamo 

atenção para isso – e bateu com o dedo três vezes em cima da folha. – Aqui, vocês estão olhando 

para as bases das ciências e artes e não dos complexos. 

– O complexo é tudo isso junto, acontecendo – falou João, apontando o dedo para a 

mesma figura do nosso material. 

– Nem as escolas itinerantes que tentaram ao máximo colocar em prática, elas não 

alcançaram a totalidade dos complexos – comentou Rosa.  – Mesmo tentando há mais de cinco, 

seis ou sete anos. Então tem que deixar isso claro para não esvaziar o que é o complexo. 

Esse foi um momento tenso, mas importante para procurar aprender mais sobre a 

proposta e aprender com aqueles professores. Foi então que eu disse: 

– Com certeza, não se pode restringir apenas aos conteúdos, pois há muitas outras 

dimensões para se compreender na prática. 

– Porque, se a proposta do trabalho com os complexos, se ela não for ligada ao trabalho 

socialmente necessário, acontece isso, fica vazia. – complementou o Josué. – Então a gente 

precisa modificar a forma da organização da escola para que isso aconteça. Por isso, partimos 

dos núcleos setoriais, qual é o papel deles e a tarefa do núcleo. O núcleo ainda está muito na 

cabeça do autosserviço e não é essa a proposta do núcleo. Então é preciso avaliar tudo isso para 

se chegar ao todo. Se não, a gente vai por parte e acaba fazendo as coisas pior do que estava. 

Então, se o planejamento do complexo não for coletivo, ele não é complexo, vira outra coisa. 

Na escola itinerante, por exemplo, a gente se sentava e fazia o planejamento do semestre todo 

mundo junto, todas as turmas. Por isso, o complexo “Luta pela Reforma Agrária”, ele vai desde 

o primeiro P e vai até o Ensino Médio e tentar entrar lá dentro da universidade. Se ela não for 

trabalhada coletivamente, ela perde muito, é muito fragmentado. Então é complicado. 

– Então, como vocês fazem? Vocês pegam o tema e partem para uma pesquisa? – 

perguntou Lúcia. 

– Sim! – comentou o Luiz. – Por isso eu proponho, assim, que a gente reflita. Como nós 

somos. Precisamos ouvir mesmo. Hoje a gente está pensando nos conteúdos. Mas eu penso que 

é um exercício, que aqui na escola, o que a gente precisa? Estudar a proposta pedagógica. O 
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que nos difere de uma escola do município de Londrina e de uma escola do campo é o estudo e 

o entendimento da proposta. Então, quando a gente pensou usar a palavra, o tema gerador água, 

ou então horta e alimentação saudável, não deixa de ser uma porção da realidade que vai 

transformar em complexo de estudo. Desde que a gente busque uma forma que o aluno 

transcenda, que ele saia da escola para exercitar o trabalho socialmente necessário. Então, se eu 

estiver errado vocês me corrijam – disse isso olhando para alguns professores assentados que 

estavam presentes. – O que o município nos pede não é errado. Temos que compreender o 

processo para que não percamos esse processo que foi conquistado em alguns anos. Tem que 

trabalhar os conteúdos? Sim, mas dentro da proposta que é diferente. Igual o Josué fala, se 

formos separar o conteúdo, fica estranho para quem vive dentro da escola, dentro do princípio 

da coletividade. Da mesma forma, é estranho para quem sai de um espaço em que as coisas são 

bem direcionadas e cai dentro de uma escola em área de reforma agrária, com uma proposta do 

campo. Então tem que estudar, buscar essa formação. Se a gente não se apropriar desse 

conhecimento, a gente vai ser engolido pelo sistema. Sua angústia é a minha, e da grande 

maioria. 

– É que, às vezes, a gente conversa com eles e não é a mesma língua. Não é a mesma 

língua que se fala – comentou a Lúcia. – Cada um vai entendendo de um jeito, então é 

complicado. 

– Mas, assim, tem que estudar, né? – Luiz continuou falando quase que ao mesmo tempo 

que a Lúcia. – Então temos que entender o que os pedagogos dizem. Se for para compreender 

o Pistrak, vamos ler Pistrak. Se for para entender Shulgin, vamos ler Shulgin. Ler sobre os 

complexos. O fato de termos uma experiência grande enquanto professor, isso já traz um ganho, 

então temos que querer e continuar. 

– Então, o maior problema nosso, a gente tem nossos limites, é conhecer a coletividade 

– comentou João. – O complexo, ele sempre preza pela coletividade, não pelo individualismo. 

Então, como ele preza pela coletividade, preza por cada um exercer algo dentro dessa 

coletividade. Cada um tem que exercer algo. Coordenar, ser coordenado. Essas questões que se 

passam pelo dia a dia têm que saber resolver. Eu não posso resolver tudo pela criança, a criança 

tem que aprender a resolver as coisas para ela mesma. Aí é uma coisa para se começarem os 

complexos. Não é só pegar conteúdo e porção, um de cada lado e fazer as ligações. Tem que 

ter a organização dos estudantes, na organização dos estudantes aqui da escola. E o professor 

que está dentro da sala de aula nem sempre tem tempo para pensar tudo isso. Nós não temos 

formação para eles, não tem formação para todo mundo. Essa é uma limitação. Às vezes tem 

formação para meia dúzia, e esse pessoal vai aprender, e depois um compreende de um jeito, 
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fala de outro, e esses outros entendem outra coisa e passam de forma diferente. Então tem que 

ter formação para todos os professores – deu uma pausa enquanto ouvíamos atentamente e 

continuou. – Então, nosso impasse é: como a gente vai organizar os estudantes para eles terem 

responsabilidade? Como que o professor vai entrar nesse negócio e deixar os estudantes falarem 

as coisas para a gente ouvir? Porque, muitas vezes, a gente não ouve, não é acostumado a ouvir 

e ser avaliado também. Então tudo isso faz parte. Então tem de levar tudo isso. Os objetivos 

formativos, atualidade, êxitos esperados, esses pontos todos, aqui, é o complexo. Então, quando 

a gente tá na sala de aula e o governo não proporciona que as universidades, aqui a UEL18 aqui 

perto poderia ter ajudado mais a alavancar. Veio um pessoal, mas queriam fazer outra proposta 

e não os complexos. Nós precisamos de pessoas para melhorar isso aqui, para ver como que 

funciona. Sabemos que dá certo, mas que forma vamos fazer para que dê certo? Porque a escola 

do jeito que é, ela não aceita isso daqui. Eu, muita das vezes, quero me colocar no lugar do 

outro, mas também é o outro que tem que pensar sozinho, então a gente fica aí, brigando para 

melhorar. 

Havia muitas falas importantes nesses comentários de nossos colegas. É preciso pensar 

mais sobre o que pode uma universidade, sobre como produzir junto a um movimento como 

esse. Como ser professor e falar menos, tendo em vista que o professor gosta muito de falar? 

Como dar responsabilidade aos educandos? Não tive, porém, muito tempo para pensar, pois 

Roseli continuou a conversa. 

– Então, a gente fica no conflito. Essa proposta que vem da prefeitura, para mim que 

vim de lá, é diferente. Eu estou tentando me adaptar. O Josué está me ensinando. 

– Só uma coisa, licencinha – comentou o Luiz –, a gente precisa entender o seguinte, 

não é a proposta que vem da prefeitura. Em 2013 e 2014, quando o município compreendeu 

que iria assumir a escola com os anos iniciais, deu muita briga. Mas, com muito movimento, o 

município compreendeu que é uma proposta diferente. Então, a nossa proposta é regulamentada 

no município de Londrina e tem amparos legais para isso. Essa proposta, a qual estamos 

estudando hoje. Os conteúdos estão lá, tem uma genérica para toda a rede. É aí que entra nosso 

trabalho, fazer o esforço para manter essa proposta. A prefeitura não tem virado as costas 

totalmente para nós. Então, por isso, a Línlya vem aqui com os orientandos dela dar esse suporte 

pedagógico. Mas a prefeitura não está atrapalhando. E agora a gente tem que manter e estudar 

e se formar, aproveitar que temos o apoio da universidade. Estamos limitados a participar todos 

_______________  

 
18 Universidade Estadual Londrina. 
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da formação por questões burocráticas. Início do ano passado, a gente começou com a formação 

da professora Raquel. Então, quem vai ter que conquistar e defender essa proposta somos nós. 

– A universidade, ela vai ajudar muito a gente. Nós precisamos do apoio – comentou o 

João. – Precisamos do apoio para ajudar. Porque a proposta praticamente está parada. Então 

temos que pegar esses conteúdos, colocar a ligação com a vida. Mas também temos que 

trabalhar com a organização da escola. 

– Então, agora eu estou organizando a proposta – interrompeu a Lúcia. – Agora estamos 

na segunda fase, que é a parte burocrática. A partir daí, a gente vai começar a pegar os conteúdos 

e tentar colocar na proposta dessa forma, fazendo essas ligações. Só que aí vai ter que rebolar. 

– Mas assim – Línlya começou a falar –, essa proposta foi apresentada para a prefeitura 

também. A prefeitura não atrapalhou, ela podia falar “não”. Quando eu planejei os encontros e 

fui apresentar essa proposta para a prefeitura, ela podia ter dito “não”. Claro, eles não conhecem 

também a proposta, mas pelo menos o carro para transporte disponibilizaram. Mas não sei se a 

prefeitura vai fazer mais do que isso. 

– Acho que a gente precisa entender que o município propiciou estrada, acesso, 

estrutura, outras questões. Mas agora temos que falar e discutir, porque a gente quer essa 

formação. Então tem que ser defendido lá, tem que ser garantido – confirmou o Josué. – Porque, 

além do nome? Que às vezes assusta, né? Nem a gente que está desde o começo acompanhando 

tem conseguido. Essa é uma dificuldade para avançarmos. A gente pode observar que uma 

escola que mais avançou que eu conheço, que é a escola lá de Ortigueira, ela não teve um 

processo grande de rotatividade de professores assim. Então, esse é um ponto, a questão do 

concurso, por isso queremos um concurso próprio para a gente poder garantir. Para nunca 

começar todo ano do zero. Isso dificulta o avanço. No final de 2018, o pessoal do município 

que foi lá no Egídio, disse que a proposta da escola do assentamento, dentre as escolas do 

município, é a melhor. Então elas disseram que, se a proposta é boa, tem que acontecer. Mas 

tem essas burocracias que ficam aqui e acolá que vão travando o processo. Mas a prefeitura 

conhece nossa proposta também. Então, eles pegaram nossa proposta, o PPP, e estudaram para 

tentar entender o que a gente estava propondo – pausou um pouco e seguiu com a explicação. 

– Então, como a gente vem de um processo mais coletivo, a gente se preocupa, e às vezes minha 

companheira lá em casa até pede para eu ficar quieto para não magoar as pessoas e, às vezes, 

vai causando algumas angústias. A gente estudou bastante para fazer na escola e não é tudo 

aquilo que a gente pensava, né? – deu mais uma pausa e continuou. – Eu dizia no conselho, lá 

com os pais do quinto ano e do EJA, que eu quero que cada um deles vá para a UEL, não quero 

que eles vão para a universidade particular, embora por esse governo não sei se vai ter 
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universidade pública mais, mas eu quero que eles entrem lá para estudarem o que eles querem. 

E eu falo para eles: “Vocês já são sem-terra, já são trabalhadores, já são camponeses, mas o que 

vocês querem fazer depois que saírem da escola?” E eles vão falando, querem fazer medicina 

em Cuba, veterinária em Pelotas, querem fazer licenciatura para dar aula aqui e vão falando. 

Então, fazer todo esse processo. Por isso que a gente, enquanto comunidade assentada, gosta 

que enquanto coordenador seja o Luiz, porque sabemos que ele vem junto e peleja com a gente. 

Dessa mesma forma, a gente quer que todo educador esteja junto. Às vezes, reclamavam que 

aqui a gente queria que professor fosse apenas assentado. Não é isso, a gente também quer os 

educadores que estejam junto, ainda mais que os que estão no concurso são poucos. Toda pessoa 

que vem e se propõe a fazer esse trabalho e construir esse processo todo é muito importante, 

muito importante para a gente. 

Com esses impasses sobre as tensões que ocorrem nas tentativas de um projeto diferente 

de educação, com os problemas enfrentados, a conversa foi tomando um outro rumo. Nesse dia, 

porém, eu havia gostado de ouvir tais vozes se preocupando com o fazer da proposta, com a 

formação dos jovens trabalhadores sem-terra. Aqui, novamente se vê como essa escola pode 

ser espaço de disputa entre desejos de um Estado que quer conquistar mais e mais seus 

territórios e os desejos de sujeitos coletivos que seguem resistindo e minando nos espaços 

deixados, buscando manter sua proposta. 

 

 

 

Depois dessa conversa, foi dado mais um passo no andamento do encontro e proposto 

que os professores se organizassem em grupos para pensar possibilidades de trabalhar com os 

complexos a partir do tema água. Distribuí algumas folhas para ajudar na atividade. A ideia era 

que se formassem três grupos. O Josué levantou a mão e disse: 

– Eu ia propor de fazer todo mundo junto. A gente coloca no quadro e vai conversando. 

– Se agregarmos um grupo maior é melhor mesmo? – perguntou Rosa. – Vamos nos 

dividir em dois grupos no mínimo para ser possível ter mais ideias sobre um mesmo tema. Não 

é legal um grupo pequeno pensando os complexos. 

– Ótimo, então! Pode ser, sim – Línlya afirmou. 

No entanto, depois, fiquei pensando sobre isso, sentindo-me meio estranho, porque acho 

que queria três grupos para ter três propostas. Assim, haveria mais para discutir e mais para 

conhecer. Ou, talvez não, talvez fosse contra o próprio complexo que se proclamava. Talvez, 

obtendo três propostas, elas poderiam ser comparadas entre si. Talvez, porém, com uma 
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proposta, ela seria a do todo coletivo. Era algo mais a aprender. Como fazer que, em um único 

coletivo, a voz de todos fosse colocada?  

Por fim, os professores foram divididos em dois grupos: um constituído por Josué, 

Patrícia, Sara, Francisco, Lúcia, João e Pedro; e o outro, por Rosa, Alice, Roseli, Luiz e Ernesto. 

Em cada um dos grupos, surgiram vários assuntos: formas de captação da água das famílias, 

conteúdos, trabalho socialmente necessário, entre outros. Com cada grupo entrando em um 

consenso com o planejamento eles entregaram uma proposta no final do encontro, onde cada 

grupo apresentou. 

No primeiro grupo, onde estavam Josué, Patrícia, Sara, Francisco, Lúcia, João e Pedro, 

foi feito o seguinte planejamento: 

 

Temática: como é a captação de água de cada família 
 

Questão disparadora: Que mecanismos são utilizados para que a água chegue até a sua casa? 
 
Disciplinas: Matemática, Geografia, História, Português, Ciências e Artes 
 

Unidades temáticas: Povos e cultura; Meu lugar no mundo; Grupo social; Oralidade; Natureza, 
ambiente e qualidade de vida; Matéria e energia; Geometria; e Artes visuais 
 
Objetos de conhecimento: Planejamento e produção de texto; escuta de textos orais; história da água 

no Brasil – do descobrimento aos nossos dias; proteção de fontes, com ênfase na mata ciliar; 
localização, relevo e gravidade; preservação; ciclo da água; distribuição da água; estados físicos da 
água; medidas – volume e comprimento; processos de criação. 

 

O outro grupo composto por Rosa, Alice, Roseli, Luiz e Ernesto também elaboraram 

um material escrito. Foi apresentado o seguinte plano: 

Temática: Dificuldade do acesso à água, necessidade social, a água enquanto direito universal 
 

Questão disparadora: Melhoria da qualidade da água na comunidade; Uso racional da água; Qual 
a importância da água para os seres vivos? 
 
Disciplinas (conteúdos): 
Ciências (desperdício, sustentabilidade, higiene pessoal e ciclo da água); 

Matemática (medidas de capacidade, função, probabilidade e estatística, porcentagem e gráficos);  
Geografia (paisagem local, mata ciliar, hidrografia local); 
História (direitos e deveres);  
Português (gênero textual: texto informativo argumentativo) 

 
Método: pesquisa e levantamento de dados. 
 
Avaliação: oral e escrita; trabalho prático. 

 



84 

 

 

Depois dessa etapa finalizamos o encontro. Fiquei pensando como esse dia foi bem 

importante para nossas atividades do curso, pois foi possível conhecer outras vozes das escolas, 

trazendo suas experiências relacionadas às nossas propostas de formação. Fiquei imaginando 

como seria muito mais interessante se pudéssemos participar todos juntos, o que não foi 

possível naquele ano devido às atividades da própria escola. 

 

 

Quarto encontro: planejando uma aula 

 

O quarto encontro ocorreu no dia 07 de agosto de 2019. Havíamos planejado uma 

conversa com os professores sobre o encontro anterior e posteriormente proporíamos uma nova 

atividade para o curso. Pretendíamos fazer um novo planejamento com os complexos, mas, 

dessa vez, um planejamento a ser executado, colocado em prática nas suas aulas. Com isso, o 

propósito do nosso quarto encontro seria realizar o planejamento dessas aulas. Aliás, mais de 

uma, seria uma sequência de aulas, para eles executarem com base na proposta dos complexos 

de estudo. 

Nosso planejamento estava, então, somente na base da preparação. Isso porque teríamos 

que investir em algumas negociações com esses professores, pois o curso começava a adentrar 

e interferir no próprio dia a dia de suas atividades. Aliás, também queríamos propor uma 

gravação em vídeo de uma de suas aulas para realizarmos um estudo de todo esse processo de 

planejamento e execução da aula. Então, podíamos propor, mas sem a garantia de que daria 

certo, pois eles mesmos poderiam dizer que “nessa altura do andamento do ano letivo, não há 

como fazer”. Por isso, essa parte da gravação não estava claro para nós como, onde e quando 

ocorreria. 

Estava um pouco nervoso com o peso dessas negociações sob minha responsabilidade, 

pois nesse dia a professora Línlya não iria participar do encontro e eu teria que desenvolver a 

atividade sozinho. Portanto, precisava estar bem preparado. Planejei tudo no meu caderno, com 

notas para me organizar e não esquecer. 

Primeiro, conversaria com eles sobre o encontro anterior, faria algumas perguntas e 

traria alguns comentários sobre o que eles acharam, como foi a experiência para cada um deles 

e se já haviam trabalhado com os demais colegas. Esperava que retomassem alguns elementos, 

inclusive sobre o planejamento com os complexos, para que déssemos continuidade nas 

atividades. 

Depois viria nossa proposta de atividade do dia: 
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1 – Em duplas, os professores devem realizar um planejamento pensando nos complexos de 

estudo. Este plano deve ser feito para ser colocado em prática. 

 

Depois dessas atividades, eu havia pensado em propor uma apresentação dos 

planejamentos que eles haviam feito naquele dia. E, então, as próximas atividades seguiriam 

assim: 

2 – Nas semanas, ou no dia de realização dessas aulas, os professores deveriam fazer um 

rodízio de observação das aulas planejadas e aplicadas entre eles. 

3 – Em uma das aulas, a Línlya e eu iríamos comparecer para realizar uma observação e 

gravação da aula para discutirmos nos encontros seguintes do curso. 

 

Esse havia sido o plano daquele momento. Mas era claro para mim que muita coisa iria 

mudar, pois uma proposta como essa iria interferir bastante em suas rotinas. Então esse plano 

seria apresentado e, junto a ele, uma abertura para mudanças que o deixasse mais adequado 

com o movimento de suas atividades e rotinas já planejadas na escola. 

 

 
 

No dia do encontro, tudo estava preparado e fui à Secretaria Municipal de Educação 

para pegar minha carona. Ao chegar lá, o primeiro problema do dia. Havia algum tipo de 

informação trocada no agendamento do carro que fez com que o pessoal da Prefeitura não 

estivesse ciente que iríamos para a escola naquele dia. Aliás, nosso curso de extensão ocorre 

em parceria com a Secretaria e ela sempre nos disponibilizava o transporte. Com isso, fiquei ali 

quase uma hora aguardando até que a situação foi verificada e resolvida e, então, o carro foi 

liberado para seguirmos nossa viagem. 

Ao chegar na escola, estava um pouco preocupado com o atraso e os professores já 

estavam almoçando. Eles almoçam duas vezes por dia, de acordo com os intervalos da escola: 

de manhã e de tarde. Ficamos todos na sala dos professores enquanto almoçavam. Lá eles 

conversavam, riam, se descontraíam, comentavam sobres os alunos, sobre a profissão. Vi ali 

um grupo constituído, um território criado, repleto de vínculos e afetos. Ser professor do 

assentamento, morar na cidade ou em qualquer outro lugar não fazia diferença, eles eram um 

grupo. Lá eu me sentira um estranho, alguém de outro lugar, desconfortável por estar inserido 

num espaço que não fazia parte. Mas aos poucos ia me habituando. 
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Após o almoço, organizamos a sala dos professores para iniciarmos o encontro. Com o 

tempo, os professores foram se ajeitando, alguns foram para suas salas de aula e os participantes 

ficaram. O encontro ocorreu no mesmo lugar do segundo, na sala dos professores. Com tudo 

organizado e os professores preparados, eu dei início. 

 

 

 

Como já estava atrasado para começar, parte do meu planejamento já havia se perdido 

para aquele dia. Assim, achei melhor não fazer a primeira parte, onde conversaríamos sobre o 

terceiro encontro. Ao invés disso, retomei algumas coisas com minhas palavras e passei a falar 

das atividades do quarto encontro. Neste dia, a coordenadora Lúcia não estava presente, 

possivelmente por trabalhar na Escola Municipal do Campo Egídio Domingos Brunetto, que 

fica mais distante. 

A ideia era usar o nosso tempo do quarto encontro para fazer um planejamento de aulas 

coletivamente, pensando os complexos de estudos e os comentários do terceiro encontro. Além 

da ideia de fazer o planejamento, era importante que essas aulas fossem aplicadas com suas 

turmas. Cada professor deveria fazer a observação de uma aula do colega. Por último, a Línlya 

e eu estaríamos presentes em uma dessas aulas para realizarmos uma gravação para discuti-la 

nos encontros seguintes do curso. 

Com os pontos de nossa proposta esclarecidos, passamos a conversar sobre a ideia. Era 

um momento de ouvi-los e compreender o que achavam da nossa proposta e das possibilidades 

de ser executada. 

– A meu ver, não há como fazer todo esse planejamento para apenas uma aula. – 

Comentou Sara. – Todo esse planejamento que a gente conversou vai levar pelo menos uma 

semana, né, porque é muita informação para aplicar em uma aula. 

– Ou seja, seria um planejamento só? Para aplicar nas turmas do quarto, dos terceiros e 

do quinto? – Perguntou Francisco. 

– Isso, todos vamos planejar juntos, mas temos que procurar adaptar cada aula à 

realidade das turmas. – Respondi. 

– Mas é uma sequência didática, isso que a professora Sara está falando. Que aí você 

vai desenvolvendo as atividades, né? – Disse o diretor Luiz. 

– Sim, – comentei – e dentro dessa sequência de aulas, a ideia é fazer uma observação 

entre os participantes aqui. A gente entende que o trabalho é grande, tem muita informação, 
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muita atividade e conteúdo, mas dispomos de mais de um mês para desenvolvê-lo. Queremos 

fazer também uma gravação, para discutirmos as experiências depois. 

Com isso, a professora Sara perguntou: 

– Mas vai ser de manhã, né? Vocês têm essa disponibilidade para vir de manhã? 

– Sim! – Respondi. 

– Entendi. – Sara complementou. – Porque também, assim, sendo sincera, que agora, 

para a gente esquematizar tudo isso, estamos sem tempo mesmo. Estamos em uma turbulência, 

agora, de atividades. Então estamos sobrecarregados, porque tem períodos que sobrecarrega, 

como as datas comemorativas, temos as festas e tudo. E tem o período mais tranquilo, né, que 

daria para se dedicar mais, que agora a cabeça está a mil e uma coisas. Tem material e muita 

coisa para pensar e confeccionar também. 

Depois dessa primeira conversa, entreguei a eles alguns materiais que usamos no 

encontro anterior: dois exemplares de cada documento, o Plano de Estudos do MST e a lista 

dos conteúdos da BNCC das respectivas turmas. Com isso, o Plano de Estudos possibilitava 

pensar sobre os complexos e as disciplinas em cada um deles. Já a BNCC permitia aos 

professores conferir e pensar conteúdos relacionados às turmas. 

Dei a ideia de se reunirem em duplas para fazer o planejamento juntos, mantendo as 

atividades pensadas e discutidas nos grupos do terceiro encontro. Sendo assim, a professora 

Sara, que trabalha com o terceiro ano, e a professora Patrícia, que trabalha com o quarto, 

estavam no mesmo grupo do encontro passado, e poderiam usar algumas ideias já pensadas. E 

na outra dupla, que estavam no outro grupo do encontro anterior, estavam a Alice, que tem uma 

turma do quarto ano, e o Ernesto, que trabalha com um quinto ano. Dessa forma, manteria a 

proximidade entre as turmas e entre o que já foi trabalhado no terceiro encontro. Os professores 

acataram a ideia e se organizaram em duplas. Assim, cada gestor ali presente iria acompanhar 

cada dupla. Com isso, Luiz acompanhou a dupla do Ernesto e da Alice, enquanto Francisco 

acompanhou a dupla das professoras Patrícia e Sara.  

Foi lhes dada a flexibilidade de modificar o planejamento do encontro anterior, para 

possibilitar a adaptação de nossa proposta com suas realidades em sala de aula. Preocupados 

com as suas próprias atividades, o que prezávamos agora era a possibilidade de experimentar 

algumas discussões que havíamos feito e conversar sobre elas nos encontros seguintes. 

Dessa forma, os grupos ficaram cerca de cinquenta minutos conversando entre si e 

planejando as atividades. Desde o início, entendíamos que o curso era uma parceria entre escola 

e universidade. Estávamos ali falando de uma proposta do próprio Movimento, mas com muito 
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cuidado sobre o nosso lugar de fala. Por isso, era uma parceria, para ter coisas a aprendermos 

entre ambos. Portanto, as decisões do curso deveriam ser tomadas juntas. 

Depois de conversarem entre si, cada grupo apresentou uma proposta. O grupo dos 

professores Sara, Patrícia e Francisco entregou por escrito o seguinte planejamento: 

 

Período: uma aula. 

 

Temática: Purificação da água. 

 

Questão disparadora: Que mecanismos são utilizados para a purificação da água, tornando-

a própria para o consumo? 

 

Áreas do conhecimento: Ciências, Arte e Geografia. 

 

Unidades temáticas: Natureza, ambiente e qualidade de vida; e Artes visuais 

 

Detalhamento:  

• Será confeccionado um filtro que realmente purifique a água; 

• Galões maiores para as salas da escola e galões menores para levarem para casa; 

• Arte: para decorar os filtros; 

• Pesquisa em campo: os alunos buscam as pedras necessárias; 

• Higienização dos materiais; 

• A aula terá uma parte teórica e uma parte prática. 

 

As professoras Sara e Patrícia tiveram a ideia de trabalhar a temática da purificação da 

água com as disciplinas de Ciências, Arte e Geografia, envolvendo algumas atividades de 

elaboração de filtros. 

A outra equipe, dos professores Ernesto e Alice e o diretor Luiz, entregou um outro 

planejamento por escrito: 

 

Período: uma semana 
 

Temática: Hidrografia 

 
Questão disparadora: Qual a importância da água para os seres vivos? 
 
Disciplina (conteúdo): 

Ciências – ciclo da água (principais doenças transmitidas pela água sem tratamento); 
Geografia – hidrografia local (mapa hidrográfico do assentamento – nascentes, rios córregos);  
Português – relatos, fotos, relatórios de como é a captação da água nas propriedades, com exposição 
dos alunos; 

Artes – músicas “Planeta água” e “Planeta Azul”. 
 
Métodos de ensino: pesquisas; materiais concretos – vídeos, fotos e músicas. 
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Materiais: Livros didáticos de História e Geografia, livro “Londrina: olhares sobre o tempo e o 
espaço”; pesquisas digitais; vídeos; fotos; músicas; mapas; gráficos e tabelas; exposição com fotos. 

 
Observação: O trabalho será realizado com o desenvolvimento das disciplinas e conteúdos de 
Ciências, Geografia, Artes e Português. Culminância com a exposição de fotos e gráficos, trazidos 
pelos alunos. 

 

A professora Alice e o professor Ernesto tiveram a ideia de discutir sobre a hidrografia 

da macrorregião e sobre a captação de água local das famílias, com as disciplinas Ciências, 

Geografia, Português e Arte. No final, pretendiam fazer uma exposição para a escola. 

Infelizmente, depois da apresentação, me dei conta de que não houve Matemática nos 

planejamentos. Havia ficado um pouco preocupado devido ao próprio trabalho com a pesquisa, 

mas relevei, pois não caberia a mim opinar para colocar essa disciplina em discussão. Após a 

apresentação das duas equipes, fiz um breve comentário e finalizamos o encontro. Os dois 

grupos concordaram com a possibilidade de gravarmos uma das aulas. Assim, combinamos de 

marcar a data em um outro momento, conversando à distância. 

 

 

Quinto encontro: colocando em prática 

 

Depois do quarto encontro, de planejamentos para as aulas, seguimos conversando com 

os professores à distância, na expectativa de marcarmos um dia para que a Línlya e eu fôssemos 

até a escola novamente. Na ocasião, pretendíamos observar os professores em suas aulas, bem 

como realizar as gravações em áudio e vídeo. Esse material da gravação seria utilizado 

posteriormente durante nossos encontros, para refletir sobre a atuação dos professores em sala 

e os complexos de estudo. Dessa vez, iríamos de manhã, nos horários de aulas das turmas de 

terceiro, quarto e quinto anos. 

Algumas coisas foram mudadas. Foi preciso cancelar a observação entre os professores. 

Também não foi possível as professoras Sara e Patrícia fazerem uma sequência de aulas como 

planejado. Tais mudanças ocorreram entre o quarto e quinto encontro, conforme 

conversávamos à distância. 

O dia da nossa observação e gravação das aulas foi 20 de setembro de 2019. Já havia 

mais de um mês que não íamos à escola. Nesse dia, Línlya e eu saímos de Londrina às 6 horas 

da manhã. Quando chegamos na escola, o clima estava muito agradável devido à chuva do dia 

anterior: fresco, úmido, depois de um longo período de seca, com um vento energizante e, é 
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claro, a vibração das crianças que chegavam para mais um dia na escola. E não era qualquer 

dia, era uma sexta-feira, o último dia de aula na semana.  

Ficamos ali, em frente à sala dos professores, aguardando até que chegassem. Enquanto 

isso, apreciávamos a paisagem e o clima da escola. Quando chegaram, entramos na sala dos 

professores e conversamos brevemente sobre a escola, o clima, a região e seguimos para a aula 

das professoras Sara e Patrícia. 

 

Aula das professoras Sara e Patrícia 

 

A aula ocorreu na sala da turma da professora Patrícia, do 4º ano, onde observaríamos 

a aula planejada por ela e pela professora Sara. Entramos na sala e sentamo-nos no fundo para 

realizar nossa atividade de observação e gravação. 

Dessa vez, a sala era semelhante à sala onde ocorreu o terceiro encontro, porém, havia 

menos tábuas coloridas que a anterior. A maioria das tábuas tinha a cor natural da madeira e, 

naquele dia, estavam bem escuras, talvez por causa da umidade que veio com a chuva. Na frente 

da sala, havia uma lousa verde, um armário de metal no canto esquerdo do quadro e a mesa da 

professora de madeira rústica e pesada, com um tom de verniz escuro. Havia alguns cartazes 

colados na parede e outros pendurados como bandeirolas. O piso da sala era de concreto e, pelo 

desgaste, dava para perceber que um dia fora vermelho. A sala estava cheia de carteiras azuis, 

de um tom claro, mas desbotado também. Eram tão pequenas que eu me sentia sentado no chão. 

A professora Sara pediu para as duas turmas juntas se organizarem na sala, já que sua 

turma do 3º ano iria se juntar à turma do 4º ano. Mais do que depressa, eles se organizaram e 

buscaram suas cadeiras para a sala. Os alunos do 4º ano colocaram suas carteiras fazendo um 

círculo. Os alunos da outra turma trouxeram três ou quatros mesas grandes, amarelas e 

redondas, que caberiam cerca de seis crianças em cada uma, e colocaram essas mesas com 

algumas carteiras no centro. As mesas do centro foram ocupadas depois; primeiro, todos os 

estudantes se sentaram nas carteiras do círculo maior. 

Enquanto isso, nós arrumávamos nossos equipamentos de pesquisa: gravadores de áudio 

e de vídeo e nossos cadernos de campo. Sentamo-nos no fundo da sala de aula para que nossa 

presença não interferisse, mas, ainda assim, recebíamos constantemente olhares indagadores 

dos estudantes. 

A professora Sara nos apresentou, reforçou a colaboração dos estudantes com a 

atividade e deu início à aula. 
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As professoras deram início à primeira atividade: leitura silenciosa de um texto sobre a 

importância da água e discussão sobre a interpretação dos estudantes da leitura realizada. 

Conferiram se todos os alunos estavam com os materiais em mão e começaram as orientações: 

– Nós vamos começar com uma atividade de leitura. – Comentou Patrícia. – Todos vão 

ler o texto e, depois, nós vamos produzir um texto sobre o tema “água”. Esse texto esclarece a 

questão de a água ser potável e ter sabor. A água tem sabor? 

– Não! – Algumas vozes respondiam de forma carismática. 

– Tem cheiro? 

– Não! 

– Tem cor? 

– Não! 

Mas rapidamente um dos alunos disse: 

– Tem! 

– Água tem cor? – Sara perguntou indignada. 

– Sim, quando ela está suja. 

– Ah! – Exclamou Patrícia – E quando ela está suja, pode beber? 

– Não! 

E seguiram com a aula. Em determinada conversa, a professora Sara estava comentando 

sobre a qualidade da água própria para beber e dos seres que precisam dela para sobreviver. Os 

alunos ficaram em silêncio realizando as suas leituras e depois deste momento a professora Sara 

continuou com a aula. Em meio a sua fala, disse: 

– Então, temos que pensar como essa água chega potável até nossas casas. Qual é o 

caminho que ela percorre para que a gente possa tomá-la? Como essa água chega lá na sua casa? 

– Pela Sanepar19. – Comentou uma aluna timidamente. 

– Como? – Perguntou novamente a professora. 

– Pela Sanepar. – Respondeu novamente a aluna, mas desta vez um pouco mais alto. 

– Pela Sanepar! – Confirmou a professora Sara, e continuou. – A Sanepar é o órgão que 

faz com que água se torne potável. Depois, a professora Patrícia vai explicar passo a passo como 

que a água se torna potável. 

_______________  

 
19 Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que não realiza abastecimento de água nas áreas do 

Assentamento Eli Vive. 
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Depois dessa discussão sobre a interpretação do texto, as professoras realizaram uma 

segunda atividade da aula: produção de dois textos sobre desperdício e economia de água. 

Na atividade seguinte, a partir do seu esquema no quadro, a professora Patrícia deu 

início à sua explicação sobre o processo de purificação da água feita pela Sanepar. Seguindo 

um momento mais expositivo da aula, a professora Patrícia fala de cada uma das etapas do 

tratamento da água.  

E, assim, me vinham novos questionamentos, como: “A purificação da água é a mesma 

na cidade e no campo”? Fiquei pensando ali mesmo como seria importante para este momento 

o trabalho de nossa companheira de pesquisa Whendelly20, uma vez que algumas respostas a 

isso poderiam ser discutidas pelo inventário da realidade. Para mim, era quase certo que aqueles 

estudantes não recebiam água tratada da companhia de águas do estado, ainda que uma aluna 

tenha respondido que em suas casas a água chegava pela Sanepar. Então por que não indagar 

mais esses alunos, procurar saber como eles tratavam a água em casa? E, caso não soubessem, 

por que não propor uma pesquisa sobre o assunto? Mas não podíamos intervir, era melhor 

deixarmos essas questões para pensar no estudo de aula. 

Em determinado momento da explicação, a professora Patrícia sinalizava que a cor da 

água dava indícios se ela era potável ou não. A professora falou: 

– Imagine o rio Tibagi, toda aquela água marrom, barro, sujeiras... essa água chega até 

sua casa transparente, bem limpinha. Imagine quantas substâncias foram colocadas na água para 

ela chegar limpa na nossa casa? 

– Oh, professora! – Interrompeu uma aluna. – Mas, quando tá no rio, a água, a gente vê, 

e fica marrom. Quando a gente pega no copo e despeja, assim, – gesticulou com as mãos para 

cima de sua cabeça, bem no alto, como se estivesse despejando um copo de água ali bem na sua 

frente, – a gente vê que a água fica transparente.  

A aluna fez a sua observação muito convicta com as experiências de vida. Fez essa 

pergunta à professora e eu achei incrível a curiosidade dela. Ciências não seriam isso? 

Uma outra aluna perguntou: 

– Professora! Tudo aquilo ali – apontava com o dedo para o desenho no quadro sobre o 

sistema de tratamento e água – fica na terra? Por baixo da terra? Tudo isso daí fica embaixo da 

terra? 

_______________  

 
20 Referência a Whendelly Lorena Leite Alves, que, em sua pesquisa de mestrado (ALVES, 2020), abordou a 

construção do inventário da realidade (ALVES; SACHS, 2020). 



93 

 

 

Como eu ficava animado de ver esses alunos fazendo ótimas perguntas sobre Ciências 

e sobre a aula. Parecia-me que eles sempre estavam ali, pensando em suas vidas no 

assentamento e tentando assimilar as conversas da sala com o que vivenciavam no dia a dia. A 

escola estava viva, cheia desses vários micro-organismos virais indagadores, tentando conectar 

aqueles discursos da sala com suas vidas, mesmo que esses discursos tentassem se transformar 

em conteúdo, asséptico aos micro-organismos, aqueles mantinham-se inabaláveis. 

Depois, as professoras deram início à quarta atividade da aula, desta vez em grupo. Na 

organização do trabalho, os alunos já começaram a fazer as equipes, dividindo tarefas entre 

eles. Fiquei admirado como se organizavam rapidamente. Perguntava-me o que mais poderia 

partir dos estudantes em atividades pedagógicas. Esse momento tratava-se da elaboração e 

criação de um filtro para a purificação da água. 

Depois que os filtros foram construídos utilizando brita, areia, carvão e outros materiais, 

a professora fez algumas explicações. Um aluno foi à área externa buscar a água suja para testar 

o filtro. A professora Sara olhou para ele ao entrar e disse: 

– Venha aqui, Jaime, deixe-me ver essa água. – Quando viu a água suja que ele trouxe, 

a professora orientou: – Não, Jaime! Pode jogar fora e trazer a água de novo. É bem pouquinho 

suja e não com todo esse barro. 

Por mais que poderia ser um exagero do aluno, via nele um ânimo para testar seu filtro, 

uma curiosidade para testar e ver no que iria dar. Ele queria experimentar. Uma curiosidade que 

poderia trazer novas perguntas, novas observações e novas conclusões pelo aluno, sobre a água 

e seu processo de limpeza, mas também sobre a interação entre os materiais ali presentes. 

Provavelmente, o aluno se perguntaria: “por que o filtro não limpou a água?”, ou “por que ela 

não ficou transparente?”. 

Depois disso, a professora finalizou a aula e fomos todos para o intervalo. Eu estava 

com muitas coisas na cabeça, mas não dava nem para pensar muito, pois tão logo vinha a 

próxima aula. 

 

Aula da Alice e do Ernesto 

 

Depois do intervalo, acompanhamos a professora Alice e o professor Ernesto até a sala 

de aula para fazermos a observação e gravação da aula que haviam planejado. A sala já era 

conhecida para mim, pois foi a mesma onde realizamos o terceiro encontro com um grupo maior 

de professores. A Línlya e eu fomos entrando e logo encontrando um cantinho para nos 

sentarmos lá no fundo da sala e instalarmos nossos instrumentos. 



94 

 

 

A professora Alice começou a aula fazendo uma apresentação sobre nós. Em seguida, 

começou a falar sobre as atividades que já vinham realizando no decorrer do ano, bem como 

pensando alguns temas que foram estudados no 4º ano. O professor Ernesto seguiu fazendo o 

mesmo, falando de sua turma do 5º ano. Ele seguia com a aula em forma de conversa com os 

alunos. Os assuntos eram abertos e saíam temas diversos, como os “rios voadores”. 

Depois disso, a professora Alice levou a aula para um segundo momento, procurando 

trabalhar com a música enquanto gênero textual. Chamou a atenção em relação à letra da música 

e o tema que vinham estudando nas aulas. Distribuiu a letra aos alunos e começou a tocar a 

primeira música. A primeira música foi “Planeta Água”, do compositor Guilherme Arantes. 

Depois de ouvir, o professor conversou mais um pouco, falando sobre a letra da música, 

que é subjetiva e trabalha com as emoções. E rapidamente iniciou a segunda música. Dessa vez, 

foi a música “Planeta Azul”, interpretada pela dupla Chitãozinho e Xororó. Depois de ouvir, a 

professora Alice abriu a conversa com os alunos para falar sobre as músicas. Por vezes, os 

alunos respondiam algo e, em outras, não respondiam sobre o que os professores esperavam 

que falassem. Em meio à conversa, os professores procuraram falar sobre alguns fatos que 

aconteciam naquele momento no país, como as queimadas na Amazônia. 

No terceiro momento da aula, os professores planejaram uma apresentação dos desenhos 

que os alunos fizeram em uma aula anterior. O desenho se referia à forma que suas respectivas 

famílias faziam para captar água em suas casas. As apresentações variavam, bem como suas 

formas de captação. Algumas famílias realizavam por meio da garrafa térmica, carregada 

manualmente; outras tinham rodas d’água; outras, ainda, faziam captação por meio do uso da 

gravidade e bombas. Além disso, havia sistemas de captação de água que eram compartilhados 

entre várias famílias. No entanto, dessa vez, nenhum dos alunos falou que era pela Sanepar que 

a água chegava em suas casas. Alguns alunos haviam dito que nunca tinham ido à mina e, antes 

da atividade, não conheciam essas formas de captação. Essa apresentação foi feita pelos alunos 

das duas turmas. 

Depois, houve o quarto e último momento da aula. Os professores realizaram oralmente 

algumas conclusões sobre a aula e, depois, deixaram um momento livre para os alunos 

apreciarem a exposição dos materiais elaborados. Além dos desenhos sobre as formas de 

captação da água, havia também fotografias dos rios, de uma roda d’água, de minas, entre 

outras, conforme as formas de captação variavam. Os estudantes ficaram livres para ir e vir, ver 

ou não, apreciar ou não a exposição. Foi o que aconteceu, alguns foram falar com os 

professores, outros ficaram vendo a exposição e houve aqueles que saíram da sala. 
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Com isso encerramos essa etapa importante do curso e voltamos para Londrina, 

pensando sobre quais potências essas experiências poderiam trazer para nosso curso. 

 

 

Sexto encontro: primeira parte do estudo de aula das professoras Sara e Patrícia  

 

Com mais um dia de ida a campo após algum tempo sem ir à escola, uma vez que o 

encontro do dia 25 de setembro 2019 fora cancelado devido à chuva e reformas na rodovia de 

acesso, seguimos para o Assentamento Eli Vive I. No dia 16 de outubro de 2019, começamos 

o nosso primeiro estudo de aula21 e estávamos com uma grande expectativa quanto a ele. 

Preparamos o estudo de aula antes do dia 25 de setembro 2019 e, assim, com o estudo revisado, 

seguimos para a escola na intenção de discutirmos algumas coisas. 

Fomos recebidos assim que chegamos à escola, mas infelizmente a equipe de 

coordenação não estava presente. A professora Alice também não pôde participar conosco, pois 

precisaria cuidar de sua própria sala e da turma de uma outra professora ausente nesse dia. 

Também, uma parte da equipe da escola estava acompanhado os alunos no Encontro dos Sem 

Terrinha22, que estava acontecendo em Curitiba naquela semana. Achei uma pena a 

coincidência das datas, pois este era o momento que eu mais esperava. Por outro lado, é muito 

bom que a escola esteja envolvida com esses encontros e movimentos voltados para a educação 

e a vida no campo. Dessa forma, participaram do encontro as professoras Sara e Patrícia e o 

professor Ernesto, que tinha que sair de vez em quando da sala para atender demandas da 

coordenação pedagógica, que ele estava atendendo no lugar do Francisco. 

Dirigimo-nos para a sala da biblioteca da escola. Dessa vez, ela estava diferente. Estava 

pintada, com uma cara nova, toda azul, com as janelas bem abertas, deixando o interior bem 

iluminado e ventilado. Sentamo-nos novamente naquelas mesas coloridas que juntas formavam 

um círculo. Colocamos nossos materiais na mesa, que usaríamos para o encontro do dia. 

 

 

 

_______________  

 
21 Não procuramos desenvolver os estudos de aula conforme fazem alguns pesquisadores da Educação Matemática, 

como João Pedro da Ponte e outros. No entanto, consultamos alguns materiais que nos serviram de inspiração 

para o que precisávamos realizar em nosso curso. 
22 Evento organizado pelo MST direcionado para as crianças, no qual elas aprendem e se divertem com atividades 

lúdicas voltadas para a educação e a luta no campo. 
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A Línlya desejou um feliz dia dos professores aos presentes, que havia sido um dia 

antes, e depois começou o encontro. Falou brevemente sobre o processo de elaboração do 

material para o estudo das aulas e comentou um pouco sobre como seria a dinâmica. Ela 

perguntou: 

– Estão preparados para se verem no vídeo? – Entre risos, acrescentou: – Essa é a parte 

mais difícil, né? Ouvir-se e ver-se. 

– Mas essa aula, – interveio a Sara – olha eu já querendo falar! Não teria que ser no final 

do curso? Para a gente ter um entendimento mesmo, do sentido, do trabalho, da proposta... 

porque para a gente ficou, assim, ficou difícil. Não está, assim, bem simplificado, como é esse 

trabalho com os complexos. Então, assim, a gente criou a aula tentando juntar os eixos, 

trabalhar, mas foi bem corrido também. Então, às vezes, seria interessante se, após o término 

do curso, já com tudo esclarecido pelo menos, para que a gente fizesse um trabalho correto. 

Porque, sinceramente, eu achei que fiz o trabalho incorreto. Porque eu nem sei como seria 

realizado o trabalho dentro dos complexos. – Deu uma breve pausa na sua fala e concluiu. – A 

meu ver, né? 

Nesse momento, eu estava um pouco incomodado com essa fala, mas segui em silêncio, 

segui com a reflexão para mim. Há não muito tempo atrás, estava conversando sobre essa e 

outras questões: o que cabe ao professor fazer? O professor deve ter um papel bem definido 

sobre o que fazer em relação ao “como” e ao “que” ensinar? Ou será que o professor tem a 

responsabilidade sobre trabalhar com esses domínios em relação a sua própria atuação? Aliás, 

se ele não tem essa responsabilidade, isso desvaloriza o seu trabalho? Quem é o professor que 

atua nos dias de hoje? No entanto, não seria interessante trazer isso naquele momento, pois 

estávamos iniciando a atividade. Com isso, a Línlya começou a falar: 

– Então, a gente pensou assim: aprender fazendo e fazer aprendendo. A nossa ideia é 

trazer aqui o que vocês fizeram e pensar possibilidades para outros momentos a partir do que 

vocês fizeram. Então, não é avaliar se está certo ou se está errado, mas pensar em 

potencialidades, em discussões que podem ser feitas a partir disso, para verem a aula uns dos 

outros para ter ideias, afinal, foram aulas diferentes. – Parou um pouco e com um aceno que a 

Sara havia feito positivamente, Línlya continuou. – Nós não sabemos como estaremos no ano 

que vem, não sabemos como os contratos dos professores estarão. Às vezes, trocam os 

professores. 

– Mas ano que vem vamos estar, porque já assinamos o nosso contrato. – Respondeu a 

Sara entre risos de alívio. 
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– Ah! Que ótimo! – A Línlya seguiu com a argumentação. – Perfeito, se todos 

continuarem, para a gente será perfeito! A gente pode continuar e no ano que vem a gente pode 

pensar em novos momentos para vocês fazerem outras aulas, porque um conhecimento pronto, 

para ir lá e aplicar, a gente não vai ter. Então a ideia é ir lá e aplicar, colocando em prática, 

pensando sobre isso e melhorando. 

Depois dessa conversa, a Línlya entregou o primeiro estudo de aula, que se referia à 

aula da Sara e da Patrícia. Ela descreveu brevemente a estrutura do estudo de aula. Primeiro, 

tratava do planejamento da aula, depois vinham as atividades desenvolvidas na aula. Em cada 

assunto do estudo de aula foram levantadas questões, relembrando o que aconteceu. Por vezes, 

destacamos os trechos do vídeo para reproduzirmos e assistirmos juntos e, em outros momentos, 

trouxemos fotografias de materiais da aula. 

Dessa forma, o material tinha a seguinte estrutura: 

1. Planejamento. 

2. Apresentação e desenvolvimento das atividades da aula: 

• Atividade 1: leitura silenciosa de um texto; 

• Atividade 2: produção de textos sobre o tema da aula; 

• Atividade 3: apresentação das etapas do tratamento da água; 

• Atividade 4: confecção de filtros. 

Começamos com uma atenta leitura às perguntas e questões referentes ao planejamento 

da aula. A Línlya apresentou os planejamentos. Um deles era referente ao que foi produzido no 

terceiro encontro com um grupo maior.  

 

Temática: como é a captação de água de cada família? 

 
Questão disparadora: Que mecanismos são utilizados para que a água chegue até a sua 
casa? 
 
Disciplinas: Matemática, Geografia, História, Português, Ciências e Arte 

 
Unidades temáticas: Povos e cultura; Meu lugar no mundo; Grupo social; Oralidade; 
Natureza, ambiente e qualidade de vida; Matéria e energia; Geometria; e Artes visuais. 
 

Objetos de conhecimento: Planejamento e produção de texto; escuta de textos orais; história 
da água no Brasil – do descobrimento aos nossos dias; proteção de fontes, com ênfase na 
mata ciliar; localização, relevo e gravidade; preservação; ciclo da água; distribuição da 
água; estados físicos da água; medidas – volume e comprimento; processos de criação. 
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O outro referia-se ao material produzido no quarto encontro, somente com os 

participantes do curso. A Línlya fez uma leitura detalhada de cada ponto do planejamento. 

 

Período: uma aula. 

 
Temática: Purificação da água. 
 
Questão disparadora: Que mecanismos são utilizados para a purificação da água, 

tornando-a própria para o consumo? 
 
Áreas do conhecimento: Ciências, Arte e Geografia. 
 
Unidades temáticas: Natureza, ambiente e qualidade de vida; e Artes visuais. 

 
Detalhamento:  

• Será confeccionado um filtro que realmente purifique a água; 

• Galões maiores para as salas da escola e galões menores para levaram para casa; 

• Arte: para decorar os filtros; 

• Pesquisa em campo: os alunos buscam as pedras necessárias; 

• Higienização dos materiais; 

• A aula terá uma parte teórica e uma parte prática. 

 

Ela dava uma olhada brevemente para o estudo de aula em mãos e voltava para os 

professores falando, comentando, mas quase sempre não fazia as perguntas com as mesmas 

palavras. Os professores respondiam conforme suas experiências e falavam entre si. Tudo 

seguia, não como um jogo de perguntas e respostas mecânicas, mas a Línlya foi fazendo o 

possível para que fosse uma roda de conversa bem espontânea e, ao mesmo tempo, provocativa, 

para os professores pensarem e participarem. 

Começamos a discutir a questão do planejamento, o planejamento geral da atividade e 

o que foi reduzido para ser aplicado em sala de aula. Houve momentos em que falamos do uso 

da BNCC e, em outros, sobre os comentários a respeito de que o tema “água” já vinha há muito 

tempo sendo discutido em um dos projetos da Secretaria de Educação. Também discutimos o 

tempo para realização do planejamento e esse assunto foi recorrente durante todo o encontro, a 

respeito de como o tempo de planejamento foi pouco, embora tenha sido mais de cinco horas 

para planejar uma atividade para ser desenvolvida em duas aulas. Entretanto, cabe ressaltar a 

defasagem de recursos humanos que a escola tem e, consequentemente, as poucas horas-

atividades destinadas ao planejamento. 

Em determinado momento da nossa conversa, a Línlya perguntou: 
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– Eu gostaria de saber, – parou, olhou para o estudo de aula, pensou um pouco e 

continuou – eu coloquei cinco horas aqui, mas foi mais do que isso, porque vocês tiveram a 

conversa de WhatsApp também. Então, considerando que mais do que cinco horas foram 

destinadas para o planejamento coletivo dessas aulas, eu queria que vocês falassem um pouco 

sobre a importância desses momentos. Vocês já falaram aqui que vocês não conseguiram 

conversar na hora-atividade mais próxima da aula e talvez isso faça falta, né? Então, eu queria 

escutar de vocês todos: é importante ter esses momentos para planejar essas aulas? 

Antes que ela pudesse terminar a pergunta, a professora Sara respondeu: 

– Muuuito! Muito! Essencial! Porque uma pessoa sozinha não faz nada, não é? 

– Nossa! – Exclamou a Patrícia. – Demais! 

– Eu acredito que seja essencial! – Sara enfatizou novamente e continuou. – Porque as 

ideias fluem, uma cabeça ajuda a outra cabeça. Você ter esse tempo para debater mesmo, cada 

um trazer a sua ideia e um ajudar a ideia do outro, é essencial! Às vezes, até dependendo desse 

dia, do cansaço, aí você começa a conversar, parece que as coisas fluem, acontecem. Porque a 

gente tem que ter essa visualização do que vai acontecer mesmo. Então eu acho assim: são 

essenciais essas reuniões. Parar, né, e conversar. Expor e colocar no papel. Mesmo enxugando 

o planejamento, ainda houve produções. E a gente saber que é capaz de planejar muito mais do 

que foi aplicado, é bom saber disso, a gente se sente bem, porque sabe que pode fazer mais, e 

fica com essa vontade de fazer mais. 

– Então, se vocês forem pensar, – a Línlya seguiu comentando – que vocês tiveram duas 

horas mais ou menos de aula, dessa aula que vocês fizeram, e foram, sei lá, sete horas de 

planejamento, ou oito horas, se for somar esses dois encontros que dão cinco horas, mais as 

coisas que vocês fizeram em casa. Isso é uma proporção que, em geral vocês não têm, enquanto 

professores, tanto tempo para planejar. Vocês têm mais, muito mais horas em sala de aula do 

que de planejamento, né? Vocês acham que, se tivesse mais tempo para planejar as aulas, de 

uma forma geral, isso seria bom para vocês? Seria melhor para as aulas? Para os alunos? Para 

antecipar situações, criar aulas? 

– Sim, em todos os sentidos! – Defendeu a professora Sara. 

– Conseguiria muito mais qualidade. – Comentou o Ernesto. – No caso, os professores, 

conseguiriam entregar muito mais qualidade. Devido às condições que a escola passa, com falta 

de recursos humanos, é bem difícil. Então, assim, não chega a ser determinante, porque o 

coletivo em si tem o compromisso de, na medida do possível, dar o máximo para que as crianças 

aprendam. Mas, que isso atrapalha a qualidade e poderia ser melhor, com certeza! Depois desse 

quarto encontro, eu e a Alice precisávamos conversar, porque nós tínhamos planejado a 
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atividade para fazer em uma semana. Mas a gente não teve tempo para sentar, planejar e dizer: 

a gente vai fazer isso, e isso, e isso. Então, é fato, isso aí precisa de mais tempo, principalmente 

coletivamente, né, para planejar, ver essas questões, materiais, pesquisar, ir a campo também, 

tínhamos que fazer isso, mas não deu tempo. 

– Uhum... – A Línlya fez uma afirmação e já fez uma outra pergunta em seguida. – 

Como que funcionam as horas-atividades de vocês? Ou não funcionam? 

– Então! – Começou a Patrícia. – Foi bem na semana que aconteceu tudo isso. Nós 

tínhamos o professor de Educação Física, né? Ele começou, passou uma semana, e saiu, 

desistiu. Aí atrapalhou tudo, bagunçou tudo, porque mexeu em todos os horários de todas as 

turmas para encaixar a aula de Educação Física. Depois, ficou assim: uma aula na segunda-feira 

de Educação Física, para mim e, para ela, outra só lá na quarta-feira. Aí não encaixava também, 

sabe? Essas aulas eram individuais. 

– Então, atualmente, a hora-atividade de vocês é individual e não coletiva, certo? – 

Perguntou a Línlya. 

– Não! – responderam em coro as duas professoras. 

– Elas são individuais mesmo e, assim, – começou a complementar, a professora Sara – 

se não estivesse em falta de professores para gerar essas horas-atividades, né? Porque agora eu 

acredito que nenhum de nós tenha duas horas-atividades seguidas. Porque aí você perde, né? 

Às vezes, ela é na segunda aula e fica “picadinho”. Você vai para aula, aí, até sair da aula, já 

não deu mais os cinquenta minutos, perdeu um tempinho ali. Aí agora ficou tudo picadinho, 

assim, e reduz mais ainda. 

– Nós temos uma proposta, – seguiu o Ernesto para falar sobre o assunto – nós tínhamos 

uma proposta de ter, para cada professor, sete horas-atividades no decorrer da semana. Com 

projetos, né, de Educação Ambiental, e Arte, mais o professor de Educação Física. E aí, no 

total, deveria ter para cada professor seis ou sete horas-atividades por semana. Então, agora o 

professor de Educação Física está em falta, aí já não tem algumas. Por exemplo, pelo menos eu 

e a outra professora do 5º ano, deveríamos fazer essas horas-atividades junto, para planejarmos 

junto, ou então pelo ciclo todo. Mas aí precisa de dois professores, um em cada sala, o que fica 

difícil, porque falta professor. 

– Atualmente vocês têm quantas horas-atividades na semana? – A professora Línlya 

perguntou. 

– É para ter quatro agora, – seguiu respondendo, o professor Ernesto. – uma de Artes, 

uma de Educação de Contos e duas de Educação Ambiental. Aí, se um professor de uma outra 

turma falta, aí já usa esses professores e fica em falta. 
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– Então, basicamente, vocês tiveram só aqui para planejar ou no WhatsApp em casa, né? 

– Só! – Comentou a professora Patrícia. – Porque foi tudo acontecendo naquela semana, 

o professor de Educação Física foi embora e foi mexendo com tudo no horário das aulas. 

– É interessante a gente pensar sobre isso, né? – Comentou a Línlya. – Como que, sem 

esse momento de planejamento coletivo, a coisa fica difícil. 

– Para falar a verdade, até os planejamentos normais do dia a dia a gente já sente essa 

dificuldade. – Comentou a Patrícia. 

– E não é reclamando, sabe, mas você tem a realidade, – comentou a professora Sara – 

e a nossa realidade aqui é diferenciada, né? Porque você vê bem, a escola aqui pertinho que fica 

em Lerroville, a gente vê os relatos, tem dois professores de Educação Física, são seis aulas só 

de Educação Física, fora os outros projetos. Lá, eles têm todos os dias. Então, imagina: quase 

todos os dias você tem aí duas horas-atividades. É outra coisa! Essa semana mesmo, ninguém 

teve hora-atividade, porque estamos com o pessoal acompanhando o evento. 

Depois de um rápido silêncio, ficamos ali pensando a importância que tem esse horário 

de planejamento. Embora importante, não é tão simples. Para que isso ocorra, é preciso uma 

equipe maior, um importante suporte para as horas-atividades para se realizar um planejamento, 

quando há um planejamento. 

Nisso, a Línlya seguiu comentando: 

– Então, é isso mesmo que eu queria pensar com vocês. É muito diferente planejar 

sozinho, e pode nem ser o caso de vocês, né? Dependendo do dia, nem sozinhos dá tempo de 

planejar! Mas planejar sozinho e planejar em grupo é diferente. Nesse momento, dá para os 

professores conversarem, pensarem e tentarem prever algumas coisas com as atividades. 

Rapidamente, a Línlya foi interrompida pela professora Sara: 

– Nós não tínhamos tempo para conversa, para prever nada, não. Nós, simplesmente... 

eu fiquei dois dias de atestado, porque eu estava doente, então, foi assim, bem sem planejamento 

mesmo. 

Esse momento de imaginar a responsabilidade que essas professoras carregavam foi 

pesado. A todo momento, ali, fazendo o possível para as crianças terem suas aulas, 

independentemente de como seriam. Além disso, nós estávamos ali, propondo ainda mais 

trabalhos para elas. Mas era isso: ali estávamos, pensando não só a aula, mas essa realidade dos 

recursos que a escola dispunha frente a esse momento importante, que é tão desvalorizado, do 

trabalho do professor, e essa fase de planejamento quase vital. 
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Figura 1 – Texto utilizado para leitura silenciosa pelas professoras Sara e Patrícia 

 
Fonte: material disponibilizado pelas professoras 

 

Seguimos para nossa segunda parte do estudo de aula, onde olharíamos para a aula em 

si e suas respectivas atividades. A Línlya começou a apresentar essa segunda parte do estudo 

de aula. Iniciou pela primeira atividade, que tinha uma parte do conteúdo enquanto vídeo. Ela 

abriu o seu notebook e virou a tela para os professores mostrando a eles somente um pequeno 

trecho que havíamos separado de toda a gravação da aula. 

No vídeo, a professora Sara apresenta o texto, relembra o tema da aula, que já fora 

trabalhado em outros momentos naquele ano. E, com isso, solicita aos estudantes uma leitura 

silenciosa para a interpretação do texto. O material que usava está apresentado na Figura 1. 
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E seguimos com uma conversa sobre a respectiva atividade. 

– Todos os estudantes do terceiro e do quarto anos têm domínio da leitura? – Perguntou 

a Línlya. – Tanto com relação à alfabetização, não sei como é, como com relação à interpretação 

também? 

– Então, – começou a explicar a professora Patrícia – assim como a Sara, eu também 

tenho alunos com dificuldade. São três casos, bem específicos, tanto em questão de leitura como 

de interpretação. Mas igual o Jaime, que estava lá na aula falando junto, respondendo junto, ele 

tem conhecimento, consegue interpretar. O problema dele é a leitura. Se eu trabalho um texto 

com ele, eu tenho que ficar lendo junto para ele conseguir fazer a leitura e interpretar. 

– Ele não consegue ler? – Perguntou a Línlya. 

– Isso, ler! E nem escrever. Ele é bom na questão oral. – Comentou a Patrícia. 

– Ah sim! Então, dando continuidade a isso, – a Línlya seguiu – vocês pediram uma 

leitura silenciosa, cada um leu seu texto sozinho. Neste caso, destes alunos com dificuldade, 

talvez, na própria leitura, com relação à alfabetização mesmo, e os alunos com dificuldade na 

interpretação, o que vocês pensam agora sobre isso? A leitura silenciosa é uma estratégia boa, 

ou teriam outras estratégias para minimizar o problema desses alunos em especial, desses com 

dificuldades? 

Nisso, a professora Patrícia respondeu repentinamente: 

– Eu acredito, assim, que por ser a leitura, como nós vínhamos pegando bastante no pé, 

a questão da leitura e tudo mais, deles, eu acho que seria o indicado, sim, porque a gente sempre 

faz um momento de leitura, sempre esse momento de silêncio, em que eles escolhem um livro, 

fazem a leitura, depois eles falam a história que todo mundo leu. Então, assim, eu acredito que 

essa estratégia aqui poderia dar certo, né? 

– Sim, mas pensando isso agora, – interveio a professora Sara – porque nós não 

pensamos nisso antes. Nem sei por que que falamos “leitura silenciosa” naquele momento. Eu 

acredito que não foi planejado, foi devido a estar as duas turmas, pensei: para um não atrapalhar 

o outro. Porque, dentro da sala de aula, a gente vai com estratégias diferentes, cada dia é de um 

jeito e vai mudando. Às vezes, de um jeito não dá para um, mas dá para o outro. Acredito que 

a Patrícia faça isso também, cada dia é uma forma de leitura. Mas, naquele momento, eu 

imaginei duas turmas juntas, agitadas. Então, a leitura silenciosa, eu acreditei que para o 

momento, eu estou pensando nisso agora, seria mais adequado devido a ter bastante criança. 

Então a gente tem que escolher a melhor opção mesmo. Melhor do que, às vezes, fazer uma 

leitura coletiva, porque aí eu sei que, na leitura coletiva, muitas vezes não dá certo para os meus, 

porque daí eles não leem. Aí ele disfarça que está lendo, pois o outro está falando e então ele 
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só escuta. – Parou para pensar rapidamente e seguiu. – Mas, assim, o que dá muito certo, que 

eu vejo que eles são valorizados, porque aí eles são estimulados, até mesmo para esses que leem 

pausadamente, é cada um ler um trecho. Isso, na minha turma, dá muito certo, porque os outros 

que têm a leitura fluente respeitam e esperam, porque cada um aprende no seu tempo. Então, 

assim, para essa aula, nesse momento, foi mais adequado por serem duas turmas, bem agitadas, 

porque aí foi super tranquilo. 

– Nossa, super tranquilos os alunos de vocês, estou impressionada como eles estavam 

calminhos. – Comentou a Línlya, e seguiu com outra pergunta. – Mas, assim, por exemplo, esse 

aluno, o Jaime, será que ele consegue ler e entender um texto curto como esse? – Olhou para a 

Patrícia, a professora do aluno. 

– Leitura para ele, assim, é complicado... – nesse momento, a Patrícia se atrapalhou com 

as palavras e seguiu. – Para falar a verdade, ele é um caso que nada interessa a ele. A não ser a 

Matemática. Só a Matemática interessa para ele. Você pode trabalhar textos comuns, pode 

trabalhar frases, montar pequenas frases curtas, mas ele não interessa. Ele fala “para que que eu 

vou ficar escrevendo, eu guardo tudo na cabeça”. Mas você precisa registrar, nem tudo vai ser 

falado, perguntando para vocês, se você for fazer uma prova, ninguém vai ficar perguntando 

para você. Mas ele fala “ah não, não quero”. Quando você pede para ele fazer uma leitura, você 

chama para tomar uma leitura, ele fala assim: “a... a-ti-vi-da-de... ah! Não quero mais, não, 

passa aí Matemática, que eu prefiro”. 

– Então possivelmente ele não leu o texto, né? – Perguntou a Línlya. 

– Não, ele não leu. – Afirmou a Patrícia. – Ele só ficou naquela explicação que eu já 

tinha trabalhado e no que ele já sabia. Então ele não faz. 

– Sim, mas, na aula toda, ele foi o mais participativo, né? Na aula toda. – Disse a Línlya. 

– A fala dele aparece ali na aula a todo momento, né? 

– Foi mesmo! – Afirmou a Patrícia. – Ele agita a turma. Ele não quer ver nada que não 

interessa a ele, aí ele começa a atrapalhar. Outra coisa que ele gosta é de desenho. A habilidade 

artística dele é muito boa. Mas escrever e ler, ele não quer nem saber. Só quer saber da 

Matemática por causa do dinheiro, porque o que ele quer saber é o valor, quanto custa cada 

coisa. 

Seguimos todos em risos da situação e, depois de um momento, Línlya perguntou: 

– Eu queria pensar com vocês, no caso dele, em especial, que estratégias poderiam ser 

feitas para minimizar esse problema? Desses alunos seus também, Sara, não sei, alguns deles 

podem não ter conseguido ler. 
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– Eu acho que eu teria que ver a produção deles para responder. Porque, se produziu 

algo, alguma leitura foi feita. Mas teve um tempo bom para eles conseguirem fazer. Às vezes, 

não todo o texto, mas a maior parte eu acredito que eles conseguiram ler, sim. Mas a dificuldade 

desses alunos para um nível de terceiro ano é a falta da leitura. Esse é um ponto que eu venho 

trabalhando neste ano.  

E assim seguimos com a nossa conversa, entre diversos assuntos com as professoras. 

Elas nos falaram bastante sobre suas turmas, sobre o funcionamento de suas atividades junto à 

escola, sobre as aulas de reforço, sobre os alunos e suas dificuldades, entre outras questões. 

Procuramos ouvir o máximo possível. Para mim e para Línlya, foi muito produtivo ouvir esses 

professores e conhecer sobre as diferentes atividades na vida da escola. No entanto, as 

professoras seguiam justificando algumas coisas sobre como ocorreu a aula e, por vezes, as 

reflexões escapavam do que pretendíamos abordar. Mas essa forma de abordagem, enquanto 

roda de conversa, não é tão simples. Uma roda de conversa é natural e nem sempre tem como 

ter controle sobre os assuntos.  

 

 

 

Seguimos para uma segunda questão do estudo de aula. Para essa, havíamos separado 

mais um trecho da aula. Assistimos todos juntos ao trecho com o seguinte diálogo: 

 

Sara: O que dessa leitura você leu que você ainda não conhecia, que você ainda não sabia? 

[silêncio] 
Sara: Ou tudo que você leu aqui você já sabe, já conhece? 

[...] 
Aluna 1: A água... os animais não podem beber a água ‘xuja’, né? Nem nós. 

Sara: Nem os seres humanos! Então, vamos pensar assim: a água, ela não tem cheiro, não tem cor, 

não é verdade? 

Aluno 2: Não tem gosto. 

Sara: Não tem gosto, não tem sabor. Isso mesmo, Max. [...] Para que ela seja ingerida, para que a 
gente tome essa água [...], ela tem que ser própria para o consumo. Nós podemos ir lá no rio, catar 
um copo d’água e tomar essa água? 

Alunos: Nããão. 

Aluno 3: Ela vai estar cheia de bactéria [...] e a gente vai ficar doente. 

Sara: Por quê? Esta água contém muitos microrganismos que são impróprios para a nossa saúde, 
que causa doenças [...]. 

 

Depois de assistirmos ao trecho do vídeo, Línlya seguiu com a conversa: 
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– A aluna 1 respondeu: “A água... os animais não podem beber a água ‘xuja’, né? Nem 

nós”. Coloquei algumas questões sobre isso aqui no estudo de aula para vocês. O texto, ou a 

própria explicação da professora, aborda o tema da água potável. Mas não fala de água potável 

para os animais. E não fala sobre a diferença entre a água que pode ser consumida pelos seres 

humanos e pelos animais. 

– Porque os animais tomam água do rio, né? Nem em sonho eu havia pensado nisso. – 

Comentou a professora Sara. 

– O interessante – continuou Línlya – de ver o vídeo é que a gente percebe algumas 

coisas, porque, na hora em que você está ali, você estava cuidando da sala inteira, de tudo que 

estava acontecendo, do tempo, dos materiais, da lousa e tudo mais. E, às vezes, tem algumas 

coisas que os alunos falam que você pode nem escutar na hora. 

– E outra coisa, – interveio a Sara – essas falas e esses debates não foram nada 

planejados, porque, se a gente tivesse o que seria falado, o que seria abordado, mais tempo para 

isso, eu... – deu uma leve pausa, encerrando a fala. 

– Porque aí o texto fala – continuou Línlya – “Dizemos que a água está contaminada, 

ou imprópria para o consumo, quando apresenta sujeira e micro-organismos que causam 

doenças ao homem e aos animais”. Então, talvez o próprio texto deixe espaço para esse 

entendimento dela. 

– Sim, foi o que ela falou, que não sabia que os animais não podiam tomar a água do 

rio. – Complementou Sara. – Tadinha, nem dei atenção para a menina! Nem lembrava que ela 

tinha perguntado isso. Acho que aí eu já queria falar para eles produzirem, lá, na segunda 

atividade. Não queria ficar falando nessa hora. 

Entre risos sobre a fala da professora, Línlya seguiu, sempre em parte lendo e em parte 

conversando e explicando: 

– Como não há uma definição muito clara do que seria água potável para os animais, eu 

até fui pesquisar sobre isso. Eu também não sei o que é uma água potável para os animais. Esse 

termo, conforme eu vi, é usado para consumo humano. Então, quando falamos em água potável, 

a gente está falando de seres humanos. Aí eu queria perguntar para vocês “com que dúvidas a 

aluna 1 pode ter ficado, considerando que ela possivelmente tenha animais de estimação e/ou 

de criação que consomem água sem tratamento, de rios, por exemplo”? Que dúvida será que 

ela teve depois dessa parte da aula? Porque, para ela, deve ter sido importante esse momento, 

foi o que mais chamou atenção para ela. 

– Na verdade ela ficou com muitas dúvidas. – Comentou Sara. – Primeiro que ela tem a 

dúvida de falar “xuja”. 
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– Sim, mas ela fala errado em muitos outros momentos. – Interveio Patrícia. – Mas 

agora, olhando o texto, realmente, foi falta de atenção isso daí. Mas, gente! Mas os animais não 

têm que ter uma água tratada também, não? 

Diante dessa pergunta ficamos em silêncio total. Línlya olhou discretamente para o 

Ernesto e perguntou: 

– E aí? Vocês têm animais de estimação? Animais de criação? 

E ele respondeu: 

– Acho que não é muito indicado tomar a água direto do rio. Os animais têm um 

organismo mais reforçado que o nosso. Mas, assim, pelo que eu andei lendo nas cartilhas sobre 

pastais, realmente eles recomendam que os animais tomem uma água de qualidade, pois pode 

causar doenças também. Não chega a falar que é a mesma água para o ser humano beber, mas 

falam de água de qualidade. Não precisa de ser filtrada, mas uma água limpa, uma caixa d’água, 

que tenha uma limpeza. E uma curiosidade: que a água dos animais no pasto... eles indicam que 

quem tem caixa para os animais, que seja ao sol e não na sombra. Porque ela precisa do sol. Se 

a gente for pensar, de acordo com o senso comum, você jamais deixaria a água no sol para o 

animal tomar. Mas isso é indicado pelo veterinário, de acordo com o que já li, senão atrapalha 

a qualidade da água. Mas não sei qual é a explicação científica. Mas, hoje, com a falta de água 

que a gente está, aqui no assentamento teve gente que ficou quase sem água potável para tomar. 

O poço secou, o rio diminuiu, teve que fazer racionamento. Aí, se você pensar que a família 

não tem água nem para ela tomar, ela não vai pensar em qualidade de água para o animal beber, 

vai em busca, primeiro, de ter. A qualidade pode ficar até em segundo plano. Mas acho que esse 

é o papel da escola: o que, enquanto escola, a gente pode estudar, pesquisar e contribuir para 

que a família e o assentado lá não sofram. Fazer isso, esse é o papel da escola. Tem esse 

problema, então vamos sugerir e indicar isso para amenizar. 

E agora? Como essa realidade pode ser trabalhada na sala de aula? Ficava com essa 

questão na cabeça. Nem sempre é tão simples assim. Nem sempre os conteúdos dão conta do 

que se passa nas nossas vidas, mas eles possibilitam algumas coisas, acesso a outros espaços. 

O que fazer? Trabalhar com esses conteúdos ou não? Podemos conectá-los com a realidade? 

Como fica a afirmação do terceiro encontro: “os conteúdos são universais”? 

Seguimos com a conversa para a Atividade 2, conforme o estudo de aula. Tratava-se de 

duas atividades de produção de texto, apresentadas na Figura 2. Novamente, assistimos mais 

um trecho da aula, em que a professora fazia uma introdução da atividade. 

 

Figura 2 – Atividade de produção de texto utilizada pelas professoras Sara e Patrícia 
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Fonte: material disponibilizado pelas professoras 

 

A nossa roda de conversa sobre a atividade seguiu primeiro com o professor Ernesto 

comentando e depois as professoras Sara e Patrícia. Depois de rápidos comentários sobre as 

questões da Atividade 2, já estava ficando tarde para continuarmos. Com isso, a professora 

Patrícia destacou: 

– Olha, eu vou falar a verdade, eu não entendi nada desse negócio de complexo, se essas 

atividades tinham a ver com esses complexos... fiquei meio perdida... 

– Então, – começou a Línlya – acho que o objetivo aqui não é dar uma resposta que sim 

e nem que não. Porque o complexo, ele é construído por vocês mesmos. Vocês colocaram um 

tema inicial que era água. Vocês tentaram restringir um pouco mais com o tema do 

planejamento, que era a purificação da água. E a ideia dos complexos seria um trabalho mais a 

longo prazo. E a gente está fazendo uma experiência. Mas a ideia seria trabalhar várias temáticas 

durante o ano todo. Teria que organizar como trabalharia essas temáticas e tratar as disciplinas, 

os objetos do conhecimento, as unidades temáticas, com mais cuidado. A gente está fazendo 

uma pequena experiência com o tema da água, mais especificamente com o tema da purificação 
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da água. E aí vocês mesmas disseram que além do tema de Ciências e Geografia, que 

apareceram mais forte do que Arte, apareceu também Língua Portuguesa, tanto a leitura como 

a interpretação e a produção de texto. Isso é o complexo. Tem outros elementos que a gente vai 

falando ao longo do curso. Então não tem um roteiro, são vocês mesmos que vão fazendo. Então 

se eu tivesse que dizer se está certo ou se está errado, eu diria que está no caminho. Não sei se 

o Ernesto quer complementar, se é dessa forma que vocês veem também, ou o Wanderson. 

– Acho que é isso! – Ernesto respondeu. – A gente não tem nada construído ainda. A 

gente tem os conteúdos que tem que trabalhar. Tem que fazer a metodologia. O importante é 

que as crianças aprendam e que aprendam melhor, essa é a questão. Mas os caminhos, isso tem 

que ser construído. 

– A gente tem que trilhar um caminho que ninguém trilhou ainda. Então a gente vai 

trabalhando, autoavaliando e trabalhando com os conhecimentos que influenciam na realidade 

do aluno. – Complementei. 

– Um ponto importante que você falou sobre os complexos, – voltou a falar Ernesto – é 

que o currículo tem que estar baseado com a realidade, com o contexto, e não pode ficar nele, 

a gente tem que saber de tudo, da sua cidade, do mundo em si. Tem um ponto de partida, mas 

você não pode ficar nele, tem que abranger para as ciências e criar essas possibilidades. A partir 

das discussões, no decorrer do movimento, o Setor de Educação, no início das escolas 

itinerantes, trabalhava muito por etapas, muito tema gerador, de Paulo Freire. É importante e 

mais voltado para jovens e adultos. O tema gerador ficava muito nisso, fica muito na realidade, 

mas não conseguia dar esse salto para uma coisa mais global. Eu lembro que, quando começou, 

tinha um termo chamado “sementes”. Foi estudado tudo, vários tipos de sementes. Aí tinha uma 

criança que falava assim: “eu não aguento mais falar de semente”. – Seguimos rindo com a 

situação, entre alguns comentários que, da mesma forma, as professoras não aguentavam mais 

falar de água naquele ano. – Porque, aí, no nosso entendimento, tudo que a gente fosse fazer, 

situação-problema, o que fosse trabalhar, tudo tinha que envolver semente. Aí eles cansaram, 

queriam aprender outras coisas. Esse cuidado tem que ter também, de olhar para todas as 

disciplinas. Quando a gente era escola itinerante também, a gente tinha uma liberdade maior de 

trabalhar, porque hoje a gente tem que trabalhar. E vêm determinações da Secretaria, tem que 

seguir as diretrizes estaduais e tudo mais. Mas, lá, tinha uma liberdade maior, não estava 

diretamente ligado às Secretarias. 

– Até porque, por lei, as escolas itinerantes eram chamadas experiências pedagógicas. – 

Complementou Línlya. – Então havia um espaço para experimentar aí mesmo. 
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– E agora tem que ter. – Ernesto seguiu – Os conteúdos lá do terceiro e quarto ano têm 

que trabalhar aquilo... você faz a sua metodologia, mas você não pode fugir daquilo, tem que 

trabalhar, as crianças têm direito de ver aquilo. Como a gente vai trabalhar dessa forma com os 

complexos, é interessante. Então, a gente tem que tentar amarrar tudo isso que a gente quer 

trabalhar junto com o currículo. 

– Acho que para isso a gente pode usar a Base. – Complementou Línlya. – Embora a 

gente possa criticar a Base em vários pontos, ela também serviu de norte na escolha desses 

temas, dessas unidades e desses conteúdos para vocês, como vocês falaram antes, né? 

Nisso, já estava ficando bem tarde e seguimos finalizando nossa conversa. Algumas 

coisas não encerravam ali naquele encontro, mas que bom que esse dia possibilitou pensar 

várias situações. Uma reflexão sobre a ação das professoras, uma coisa que, como elas disseram, 

nem dá para parar e fazer: com que frequência podemos fazer isso? Sentar e refletir sobre o que 

fazemos? Pensar o planejamento de aula? O que fizemos? O que deu errado? O que poderia ter 

sido feito? 

O encontro daquele dia encerrou restando várias atividades daquilo que havíamos 

preparado, que ficaram para o próximo encontro. Ainda assim, gostei muito de escutar a Sara, 

a Patrícia e o Ernesto falarem de suas experiências profissionais enquanto professores daquela 

escola e de poder aprender com eles também. É discutir e aprender sobre o fazer para, então, 

fazer e aprender mais ainda, enquanto fazemos aquilo que aprendemos. Então, será que se 

separa o “fazer” do “aprender”? 

 

 

Sétimo encontro: segunda parte do estudo de aula das professoras Sara e Patrícia 

 

No dia 06 de novembro de 2019, Línlya e eu fomos novamente ao assentamento de cor 

vermelha. Havia chovido um dia antes e, por isso, naquele dia, o ar estava bem fresco. Ventava 

até um pouco gelado demais para mim. Mas estávamos lá, prontos para continuar o trabalho 

que não conseguimos terminar no encontro anterior: o estudo de aula das professoras Sara e 

Patrícia. 

Fomos de carro, na companhia de duas profissionais da Secretaria. Chegamos e a 

primeira pessoa que encontramos foi o Francisco. Ele nos falou um pouco sobre o evento dos 

Sem Terrinha em Curitiba, das atividades, dos passeios e da organização das próprias crianças 

que ele presenciou. Conversamos ali um pouquinho e depois partimos para organizar o 

encontro. 
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Novamente, estávamos na salinha da biblioteca. Com a visita do pessoal da Secretaria 

Municipal de Educação que estava de carona com a gente, o Luiz e o Francisco não puderam 

participar. Também não estava presente a coordenadora Lúcia. Dessa forma, os participantes 

presentes no dia foram a Alice, o Ernesto, a Patrícia e a Sara. Depois disso, com cadernos 

abertos, gravador ativado e estudo de aula na mão, continuamos as atividades de onde havíamos 

parado. 

 

 

 

Línlya começou relembrando o último encontro, sobre o que conversamos, sobre “o que 

é certo” e “o que é errado” e que não era essa a intenção do curso, mas pensar a prática refletindo 

sobre as aulas. Relembrou as atividades do estudo de aula das professoras Sara e Patrícia que 

já foram discutidas anteriormente. 

Depois, ela seguiu com o estudo de aula relacionado à Atividade 3 das professoras Sara 

e Patrícia, falando sobre as etapas do tratamento da água. Para esse momento, ela passou um 

trecho do vídeo da gravação da aula para os professores assistirem. No vídeo, a professora 

Patrícia utilizava seu desenho para explicar, parte por parte, como a água era tratada pelas 

companhias de abastecimento de água das cidades. Falava de todos os processos, o uso da cal 

e do sulfato de alumínio, sobre a filtragem com areia, o tratamento com cloro e com flúor, entre 

outros. 

Depois do vídeo, Línlya seguiu a conversa com os professores sobre como foi essa 

atividade. E perguntou: 

– Qual parece ter sido o objetivo das professoras com essa atividade? O que vocês 

acham? – Esperou um pouco e voltou a falar fazendo uma sugestão. – Ernesto e Alice, que não 

participaram, vendo a apresentação, qual parece ter sido o objetivo, na opinião de vocês? 

– Tentar mostrar a questão do filtro, né? – Comentou Alice. – De transformar essa água. 

Acho que era isso, de transformar e mostrar todo o processo ali da água e esse tratamento. 

– Foi isso que vocês pensaram, né? – Perguntou Línlya, olhando para as professoras 

Patrícia e Sara, que acenaram rapidamente com a cabeça, fazendo um breve murmúrio 

afirmativo. Com isso, Línlya seguiu com a conversa. – E aí, pensando na parte do professor que 

ministra essas aulas, que dúvidas podem surgir, por parte dos alunos, sobre as etapas do 

tratamento da água? E a gente até escuta algumas falas dos alunos, como “para matar o verme”. 

Eles falam algumas coisas ainda, como “flúor”?, “cal? É cal de concreto?”. Eles fazem algumas 

perguntas assim. Então, que dúvidas podem surgir em uma apresentação como essa e se há 
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como prever essas dúvidas. E aí eu já emendei com outra pergunta: – Que dificuldade as 

professoras podem ter para realizar essa apresentação? Podemos mudar a ordem? Quero saber 

que dificuldade vocês tiveram para montar essas etapas, essa apresentação, porque quais as 

etapas do tratamento da água, e tudo mais, é um conhecimento bem específico. Então, como foi 

para vocês preparar isso? 

Com muitas perguntas, muitas falas e empolgada com a conversa, Línlya deixa o 

momento para as professoras falarem. Porém, soou um certo silêncio. Até então, estava tudo 

bem, pensava eu. Mas, de repente, a professora Sara começou a falar: 

– Na verdade, é aquilo que a gente citou na aula anterior. Agora, a gente vê, esses 

apontamentos aqui. – Com a mão ela sinalizava para o estudo de aula impresso que tinha em 

mãos. – Eu tenho a impressão de que são apontados os erros. Mas, assim, nós realmente, nós 

não tivemos tempo suficiente para preparar a aula. Não estou aqui justificando, mas, na correria 

de tudo, de apresentação e tudo... Porque, assim, isso aqui tinha que ser, realmente, uma aula 

bem específica, bem demorada, que não teria tempo para isso acontecer. Então, assim, não sei, 

nem imagino como estar trabalhando esses complexos, não sabemos! Eu acredito que para ter 

uma aula dessa, isso aqui foi para nós só um esboço, uma noção de que existe um tratamento, 

de que existem esses materiais para que a água seja potável, sem aprofundamento. Então, essa 

aula, nós tentamos pegar uma coisinha ou outra para ser aplicada. Mas, realmente, não teve um 

planejamento. Nós não tivemos tempo para planejar, para estudar, para saber realmente como 

isso acontece. Tem coisas que, assim, agora nem sei como explicar, mas parece que tiveram lá. 

A gente vê muitos erros, né? 

– Onde estão esses erros? Na apresentação, você diz? – Perguntou Línlya. 

– Não, em cada tópico daqui, – novamente a professora Sara apontou para o estudo de 

aula – a gente vê o quê? Erros, né? Então, assim, cada parte que vocês nos trouxeram, eu vejo 

erros. Mas, assim, e o lado positivo da aula? Algum objetivo? Alguma coisa boa nessa aula 

apareceu? Nós fizemos o uso devidamente certo e correto, sabe? Então, assim, agora, nessa 

reunião e na reunião passada, a gente começa, assim, a refletir. Então, tá! – Deu uma rápida 

pausa e continuou. – Como que a gente reflete, qual é a vantagem, agora, para a gente ter esse 

conhecimento, como que deve ser feito? Como que é o uso desses complexos numa aula? 

Entende? Porque isso fica, assim, parece que a gente fica justificando, entende? Uma coisa que 

poderia ser diferente? – Perguntou e respondeu rapidamente. – Poderia! Mas e o que serviu 

nessa aula? 
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– Uhum! – Afirmou baixinho a professora Línlya e seguiu com a conversa. – Mas, por 

exemplo, nesta atividade, que erros você vê? Porque eu não indiquei nenhum erro aqui, nesta 

atividade da apresentação e do tratamento da água. 

– Não, – continuou Sara – não é questão de erros, é questão de que, para dar uma aula 

dessa, realmente a gente teria que ter sentado, estudado, nos preparado muito bem. Porque, na 

hora que o aluno perguntou lá: “mas e o flúor”? ... 

– Gente, mas olha só, – Patrícia seguiu falando – deixa eu só fazer uma análise aqui, na 

questão mais embaixo. As falas minhas, aqui, oh: – apontava para o estudo de aula – “Pessoal, 

muitas casas de vocês, algumas possuem bomba d’água, outras possuem roda d’água...”. 

Porque, assim, a gente sabe que é diferente. Possui rodas d’água, quando sai do encanamento, 

ela roda, puxa, né, até a caixa, para chegar na casa deles. Então, assim, a aluna pergunta se 

“tudo aquilo ali é por baixo da terra”, eu achei que não saiu muito fora. Claro, ali eu estava 

explicando a parte que sai lá da Sanepar, para eles terem uma ideia de como que puxa, todo o 

desenvolvimento, que ainda coloco lá, da zona urbana, né? Aí eu fiz até, lá, a apresentação da 

roda d’água da casa deles. Mas eu coloquei lá em cima também a cidade, para eles entenderem 

como que chega lá. Mas o que a gente sabe é que a deles é diferente, a realidade. 

Senti-me um pouco estranho diante da situação. Nossa proposta não era esta: apontar 

erros ou não. Fomos mal interpretados? Queríamos uma conversa, discutir outras coisas, pensar 

a aula depois da sua aplicação, depois do contato com as turmas, depois de passar pela 

experiência. Aliás, o que é um erro em uma aula? E, por outro lado, e se forem erros? O que há 

de errado no errar? E, se for o caso, o que há de errado em pensar o erro?  

Nesse momento, sinto algumas coisas muito comuns, que percebo também em outros 

espaços, que neste mundo não se tem tolerância com o erro. Tudo se cobra e tudo se pune, mas 

não estávamos ali para isso. Por mais que o assunto seja complicado, pode muito bem mexer 

com nosso ego. Mas, na academia e em espaços formativos de um modo geral, o erro não parece 

ter esse peso nos discursos. É comum dizer que o erro faz parte da aprendizagem, que o aluno 

aprende com o erro. Mas por que o mesmo não ocorre com a ação do professor? Deixamos, 

Línlya e eu, nos levar por nosso ego nesses momentos lidando com o trabalho dessas 

professoras? Não sei, mas acredito que não e sigo entendendo que não há “a forma correta e 

certa de se dar aula”. Então, por que podemos dizer o que está errado na aula? Para mim, 

perdem-se de vista as potencialidades quando falamos entre o certo e o errado, da mesma forma 

que lidamos com o verdadeiro e o falso na lógica matemática. E se muitas coisas que elas fazem 

ali são um processo de criação dessas aulas, onde está o erro quando se cria? 
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Ainda nisso, fiquei bem confuso sobre a fala da professora Patrícia. Primeiramente, 

parecia que ela queria dizer que a água saía da Sanepar e somente depois era levada para as 

casas das famílias. Nesse segundo processo que a água era levada por meio de rodas d’água, 

gravidade, poços artesianos, minas e bombas de sucção. Porém, para mim, era claro que esses 

mecanismos serviam para puxar a água diretamente do assentamento. Aliás, no final, ela volta 

a afirmar que era diferente. Mas não me apressei em interromper a conversa, pois esse ponto da 

conversa voltaria a ser trabalhado de acordo com o planejamento do estudo de aula.  

Línlya seguiu comentando o assunto, puxando para o estudo de aula: 

– Mas, com relação à apresentação, os alunos expressaram algumas dúvidas ali na hora 

que não teria como prever, como o flúor e tudo mais. 

– Até assim, – comentou Sara – nós conversamos, eu e a Patrícia, se a gente tivesse 

passado essa aula ali, a apresentação. Daí essa atividade era para que eles fizessem o filtro lá 

na frente. Isso foi resolvido na hora, no dia. 

– Mas teve alguma preparação, – comentou a Línlya – porque tiveram muitos fatores ali 

que precisam de uma pesquisa. Por exemplo, eu não sabia de nada ali. Aprendi com vocês. 

– Mas é essa atividade. Foi impressa essa atividade e teve outra atividade que nem deu 

tempo de passar. – Comentou a Sara. 

– É que com o projeto da água a gente já tinha trabalhado um pouco sobre o tratamento, 

com o 4º ano meu. – Disse Patrícia. – Então eles conheciam um pouco já. Eles já tinham uma 

base de como funcionava. Portanto, isso era uma das coisas que a Maria, a minha aluna, ficava 

insistindo: “tem verme na água”, porque, num outro caso passado, ela falou que a mãe dela 

falava assim: “Ah! Vocês estão com verme por causa dessa água aí que vocês saem bebendo 

em qualquer lugar”. Então, assim, ela viu de novo o tratamento e ligou os fatos. 

– É interessante, né, – disse a Línlya – a gente comentou isso no último encontro, porque 

essa aula foi a última, ou uma parte só, de todo um trabalho que vocês fizeram. Vocês falaram 

isso, “a gente vem trabalhando há muito tempo já com o tema da água”. Essa foi uma aula só, 

um momento, né? 

– Depois disso eu não retomei mais, – disse a Sara – por conta dos conteúdos, essa aula 

foi um ponto final ali. Um comentário ou outro a gente traz, mas não como conteúdo, e essa 

aula foi mais como um fechamento mesmo. 

Em continuação da conversa, Línlya passou duas partes da aula em vídeo para darmos 

continuidade com o estudo de aula. O primeiro trecho do vídeo se referia ao texto abaixo, que 

estava no estudo de aula. Mas ele era de um momento anterior à Atividade 3, de apresentação 

do processo de tratamento da água. 
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Sara: [...] Então, nós temos que pensar nessa água, até que ela chegue em nossa casa, qual é o 

caminho que ela percorre para que a gente possa tomar ela, para que ela seja potável? Como que 
essa água chega lá na sua casa? 

Aluna 4: Pela Sanepar. 

Sara: Pela Sanepar! A Sanepar é o órgão que faz com que a água se torne potável. Depois, a 
professora Patrícia vai explicar passo a passo como a água se torna potável. 

 

 

Depois, ela passou outro trecho do vídeo, já na Atividade 3, em que a professora Patrícia 

apresentava o passo a passo do tratamento da água pela companhia de abastecimento da cidade: 

 

Patrícia: Aqui eu fiz um esquema para vocês poderem entender como que funciona esse tratamento, 

até chegar em nossas casas, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. [...] Tudo se inicia no rio. 
A água, ela sai do rio, passa pelo sistema de captação.  

[...] 

Patrícia: Pessoal, em muitas casas de vocês, algumas possuem bomba d’água, outras possuem roda 
d'água, onde, quando sai do encanamento, ela passa pela roda ou pela bomba, puxa a água até a 
caixa, para chegar na casa de vocês.  

Aluna 5: Professora, tudo aquilo ali é por baixo da terra?  

[...]  
Patrícia: Você fala para chegar na sua casa? O encanamento?  

Aluna 5: É.  

Patrícia: O encanamento, sim. Agora, isso aqui, não. Isso aqui é o sistema de tratamento.  

Aluno 6: É tipo uma fábrica.  

Patrícia: Aqui na nossa cidade é a Sanepar que faz o tratamento. Tem as estações. Chega até lá 

pelo rio Tibagi e vai toda essa parte de tratamento para chegar limpinha na nossa casa. 

 

Conversamos sobre algumas questões do estudo de aula, em que as professoras 

responderam brevemente sobre o tipo de pesquisa que a escola, em geral, fez sobre as formas 

de captação de água pelas famílias. Línlya relembrou aos professores o seguinte trecho do 

inventário da realidade, que estava em construção naqueles dias: 

Sobre o acesso à água, todos têm acesso de alguma forma. Como a maioria 

dos lotes é seco, isto é, não tem poços artesanais ou outras fontes de água, os 

moradores se unem em coletivos para a construção de rodas d’água ou, pela 

distância do lote, por bombas elétricas; alguns têm poços artesanais; e outros 

têm acesso à água por meio da gravidade. Há a utilização de fossas como 

acesso ao saneamento, por todos23. 

 

_______________  

 
23 Esse trecho não se trata de uma citação direta do inventário da realidade, pois, à época, o material ainda estava 

em desenvolvimento. No entanto, a versão final está disponível em Alves e Sachs (2020). 



116 

 

 

Dessa forma, algumas questões inquietavam e intencionávamos provocar, pensar essa 

diferença de realidades entre as formas de captação de água das famílias e a Sanepar. Línlya 

perguntou: 

– Eu fiquei cheia de dúvidas, desde a parte do tratamento, mas fui aprendendo com 

vocês ali. Mas com relação ao abastecimento pela Sanepar, de acordo com essas informações 

da pesquisa que a escola fez, a Sanepar abastece o assentamento? 

– Não. – Respondeu Ernesto. – Não sei como funciona a zona rural de Londrina, mas 

no assentamento, não. Na verdade, era para ter um projeto da Sanepar para atender 

principalmente os lotes que não têm água, mas isso nunca saiu. Na verdade, as políticas públicas 

para o assentamento, depois que ele ficou pronto, foram chegando. Só depois que foi construída 

a escola, o centro comunitário e tudo mais. Os únicos recursos que vieram com o assentamento 

é o da energia elétrica da Copel24 e um convênio com o Incra. Estava previsto de vir uma rede 

da Sanepar... mas é isso que vocês falaram: é por roda, por bomba, por gravidade... 

– Eu até tentei buscar, – Línlya comentou – para ver se a Sanepar chega. Aí eu achei o 

Plano Municipal. Tem aqui o link para acessar, só que a versão mais atualizada é de 2015, que 

é o Plano Municipal de Saneamento Básico de Londrina. Ele fala quais são as áreas da zona 

rural que eles atendem. Até tem uma zona rural de Lerroville, mas no assentamento não tem. 

E, em 2015, já tinha o assentamento aqui, então já era para ter sido contemplado, e não está lá 

nem marcado como planejamento. Interessante, né? – Olhou rapidamente para o estudo de aula 

e continuou. – E aí eu fiquei na dúvida, porque, quando você perguntou “como que essa água 

chega lá na tua casa?” e uma aluna falou “pela Sanepar”, será que, em alguns lotes, a água chega 

pela Sanepar? Por que será que a aluna falou isso, né? Será que ela vê televisão e lá ela ouviu 

falar da Sanepar? 

– Mas talvez seja de senso comum. – Disse Alice. 

– Ou alguém que já morou na cidade. Alguns deles já moraram na cidade. – 

Complementou Ernesto. – Eu acredito que pode ser isso, que já tenha morado na cidade, ou 

ouviram falar na televisão, porque às vezes tem propaganda. Pode ser algo assim. 

– Aí chega uma aluna, olha que interessante, – Línlya seguiu com a conversa – e começa 

a perguntar “onde que estão esses canos, que eu nunca vi? Será que está embaixo da terra?”. Eu 

imaginei que, quando fizesse essa pergunta, eles responderiam “pela bomba”, ou algo assim. 

_______________  

 
24 Companhia Paranaense de Energia. 
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– Mas acho que isso é normal, – comentou Ernesto – porque lá na minha turma eu 

perguntei e eles falavam “eu nunca fui lá na mina”, isso é comum. Provavelmente, é porque são 

os pais que mexem com isso. Geralmente, a mina é de difícil acesso, é perigoso ter cobra no 

caminho... então se evita levar as crianças para lá. Pelo menos, acho que seja isso. Alguns falam 

“eu sei que tem a mina lá”. Alguns até vão, mas depende do lote, né? Às vezes, eles falam “ah, 

minha mina é lá no fundo do mato, sobe, desce e sobe, é longe...”. – Naquele momento não nos 

seguramos e começamos a rir da forma de falar. – E, às vezes, é longe mesmo, pode ser perto 

da reserva. Tem uma estação aqui perto que acho que está desativada também, mas 

provavelmente a Sanepar atende só ali perto do Patrimônio mesmo. 

E seguimos com a conversa. Mas me surpreendi que, aparentemente, para eles poderia 

ser interessante a Sanepar distribuir água ali, afinal há falta de água para alguns moradores e, 

quando tem, há os cuidados para se tomar para o consumo. Antes, eu pensava que eles tinham 

a água da melhor qualidade para beber em suas minas, que era limpa e fácil de tratar. Mas, 

agora, descobri que talvez não. Até a água desses seus lotes pode não ser tão limpa, pode estar 

contaminada, poluída e imprópria para uso, conforme Ernesto havia comentado. 

A realidade pode nos surpreender. Portanto, até que a apresentação da Atividade 3, 

enquanto conteúdo, faria um certo sentido. Mas, para isso, a realidade poderia ser trabalhada 

junta, distinguindo essas duas formas pelas quais recebemos água em nossas casas, aquelas do 

assentamento e a da companhia de água. Em que medida os moradores do assentamento 

preferem ou não uma água tratada pela companhia da região? As crianças do assentamento 

poderiam tomar consciência dessas diferentes formas e entender a realidade política do 

assentamento e do município para pensar essa questão? Aliás, pode ser um direito negado aos 

assentados? Mas tudo isso requer mais conhecimento e diálogo com as famílias do 

assentamento. 

 

 

 

Seguimos para a Atividade 4. Línlya passou o vídeo para os professores sobre um trecho 

desse momento da aula. Foi um momento da aula em que os alunos iriam confeccionar, em 

grupo, um filtro caseiro para o processo de limpeza da água. No vídeo, os alunos estão todos 

no meio da sala, misturados para se organizarem em grupo. A professora Sara estava à frente 

da turma, falando de cada parte do filtro, cada etapa de filtragem conforme os componentes. 

Depois disso, propôs para a turma fazer a confecção do filtro. Ao finalizar o vídeo, Línlya 

iniciou a conversa sobre a Atividade 4. 
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– Eu coloquei algumas perguntas aqui, a respeito dos objetivos. Qual era o objetivo 

dessa atividade? E pensando no planejamento realizado anteriormente, essa atividade era 

condizente? Aqui não estou dizendo que não é condizente, é mais para fazermos uma análise. 

Então, qual parece ter sido o objetivo das professoras com essa atividade? 

– Eu acho que é para, diante da explicação que foi feita, seria uma forma de ensiná-los 

a utilizarem esse conhecimento lá na casa, fazer esse tratamento da água. – Comentou Ernesto. 

– Por exemplo, que nem você fala aqui, a realidade deles é diferente, eles não são atendidos 

pela Sanepar. Então, se o pai não aplica, lá, um flúor na água, não ferve, algo assim, ele vai 

tomar essa água sem tratamento. 

– Então vocês colocam flúor na água? – Perguntou Patrícia. 

– Assim, durante o processo de acampamento, teve uma cooperativa que prestou 

assistência técnica e teve várias experiências de ensinar as famílias a organizar o lote. Tinha um 

setor de saúde que dava essas orientações de colocar flúor e de ferver a água, entre outras. Mas 

aí, por exemplo, lá para a minha realidade, a água sai da mina. Então, a mina é dentro do mato, 

é protegida. Aí a gente fez uma proteção artesanal na mina que foi ensinado a fazer nesse 

período de acampamento. Teve até um técnico que foi ajudar. A gente faz uma caixa e usa esses 

mesmos materiais, as britas, primeiro as grandes, depois as pequenas, e vai fazendo, e, por 

último, fecha com uma camada de terra peneirada com cal. Se a família tem isso, ela vai ter 

uma água com mais qualidade. Se a mina é descoberta, então tem um contato externo e pode 

prejudicar na qualidade. Então, a cada seis meses, a gente joga flúor ou a própria água sanitária, 

que é recomendada para fazer esse tratamento. Esgota a mina e fecha de novo.  

– No meu entendimento, esse conhecimento serve para eles entenderem esse processo, 

mas para ter uma água de qualidade precisa fazer alguma coisa. Meu lote está lá, a dez 

quilômetros do rio, se for esperar a Sanepar ir lá, a gente vai morrer de infecção bebendo essa 

água. – Ernesto enfatizou com certo sarcasmo. – No meu entendimento, isso que vocês falaram 

aqui na aula de vocês atende o objetivo de ensinar e de as crianças aprenderem e entenderem 

que elas não podem sair e ir ali para tomar uma água de qualquer rio ou poça d’água. Às vezes, 

elas podem refletir: “ah, lá em casa é desse jeito”. Pelo menos, elas podem incomodar em casa: 

“oh, pai, vamos melhorar essa água aqui”. Acho que isso é um papel da gente enquanto escola 

com um conhecimento mais organizado. 

– Acho que isso é interessante, – comentou Línlya – porque, lá na cidade, como a água 

chega pela Sanepar, a gente não tem conhecimento de nada, né? Então tudo isso que acontece, 

como acontece na “fábrica”, como a aluna perguntou, não afeta a nossa vida, a gente abre a 

torneira e a vida segue. Então, para eles, não é assim, isso não acontece. Se as famílias não 
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tratam a água, elas têm problemas. Então, como o Ernesto falou, cada lote se organiza de um 

jeito. 

– E agora nesses períodos que estava seco? – Perguntou Patrícia. – Porque alguns alunos 

estavam reclamando muito que estava seco e faltava água, ou então tentava usar do vizinho. 

– Então, pode ter diminuído, né, – comentou Ernesto – porque está há muito tempo seco 

e a água não supre. A nossa lá não chegou a secar, mas diminuiu. Então tivemos que tomar 

algumas providências. Teve que fazer racionamento para as famílias, ligar a bomba mais vezes. 

– Sua mina abastece vários lotes? – Línlya perguntou ao Ernesto. 

– Sim! Lá, nós somos em um coletivo de cinco famílias. E, agora, eu e meu sogro 

estamos terminando de arrumar outra mina para fazer de novo todo esse processo, já no nosso 

lote. Estamos esperando a Copel mudar a energia para ter uma energia mais potente para fazer 

essa ligação. Não fica barato, vai ficar uns dez mil reais essa alteração, aí a gente está se 

organizando para fazer isso. Nesse ponto, as famílias que são mais carentes de situação 

financeira, elas vão ter uma dificuldade de ter uma água de mais qualidade. Tem um custo, não 

é barato, mas a gente fez junto, né? Para essas cinco famílias, fomos lá e dividimos os custos. 

Agora, por causa da seca, a água que tem lá não dá. 

– Tá geral essa seca, né? Estava precisando de chuva. – Comentou Alice. 

– Igual esses dias, – complementou Sara – um aluno meu falou assim: “nossa, podia cair 

uma chuva igual deu em janeiro, choveu cento e cinco milímetros. Aí teria água lá em casa e 

não precisaria ir no vizinho todo dia buscar”. 

Ernesto, com seu importante conhecimento para nosso curso e minha pesquisa, nos fala 

de como é importante o tema da aula, mais até do que eu pensava. Para eles, é preciso tratar, 

cuidar, filtrar, desinfetar, ferver, manipular, transportar, até usar flúor seria ideal para terem 

acesso a uma água de qualidade. Assim, modifica todo o jogo. Algumas soluções propostas 

sobre filtrar água direto da mina são até interessantes, porém, têm um custo alto. Parece haver 

alguns coletivos que tentam superar essa dificuldade. Mas quem tem mais possibilidade de 

investir, terá uma água de melhor qualidade. 

Seguimos conversando sobre outros assuntos que vinham contornando o tema 

relacionados à água, como o alto consumo de água na produção de eucalipto e soja, ou meios 

artificiais com aviões rompendo nuvens para se fazer chover. 

Depois, voltamos ao assunto do estudo de aula. Conversamos sobre as dificuldades de 

planejar e executar uma atividade como essa, sobre a confecção do filtro de água pelos alunos. 

As professoras entraram em vários detalhes, como a Sara, por exemplo: 
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– No primeiro planejamento, a gente queria sair a campo, para eles saírem catando, 

escolhendo as pedras, saírem limpando, porque o material não estava limpo também. 

– Sim, mas uma coisa que pode relacionar, – Ernesto comentou – é que esse filtro que 

vocês fizeram e a proteção de mina é o mesmo jeito. Só que, na mina, é um filtro maior, um 

grande filtro, e permanente. Só que a gente pensa que na aula tudo vai dar certo, mas isso é 

ilusão. 

– Mas a gente teima em achar que vai dar certo, né, Ernesto? – Comentou a Sara, 

relembrando a tensão anterior. – Cada um era para levar um embora e a gente ia fazer um maior. 

– Ah, mas a gente pode tentar fazer um desse, grande, maior, para pôr ali na sala, no 

próprio refeitório, e falar, “oh, esse é um filtro que dá para ser feito”. – Disse Ernesto. 

– E, agora, vocês já sabem o que precisam fazer para melhorar a atividade e o filtro. 

Então vocês já conseguem. – Comentou a Línlya. – Ano que vem tem mais! 

Todos rimos da situação. Depois, a Línlya continuou e passou a comentar sobre mais 

um aspecto da aula: 

– E aí um outro ponto que eu queria falar é a opção por trabalho em grupo. Uma coisa 

foi interessante, todos participaram deste momento, né? 

– Sim, – respondeu a Sara – e neste momento eu fiquei admirada. Porque eram duas 

turmas agitadas e, a meu ver, pelo que eu conheço, foi bem prazeroso para eles. Uma hora, um 

ficou responsável para fazer isso, o outro para fazer aquilo, um para mexer no filtro, o outro ia 

buscar a água. Eu acredito que foi uma parte bem... não bagunçou, não interferiram um com o 

do outro, e eles foram fazer. E debatendo por que dava certo e por que não dava. Então foi 

realmente um trabalho em grupo e a gente tem que trabalhar isso frequentemente. 

– E como esses trabalhos em grupo costumam ser no dia a dia? – Perguntou Línlya. – 

Funcionam? Não funcionam? 

– Na minha turma eu amo trabalhar em grupo, porque dá muito certo. – Sara respondeu. 

– O comportamento, sempre tem, e tem aqueles que folgam um pouquinho em cima do outro. 

Mas eu tento sempre intervir para participar. 

– Mas sempre tem que ter uma confusãozinha. – Falou Patrícia. – Aí eu misturo, um 

mais quietinho, uma mais agitada, um que participa mais e o outro que participa menos. Eu 

tentava misturar. 

– Teve separação de grupo entre as turmas? – Perguntei. – Porque eram as duas turmas, 

do terceiro ano e outra do quarto ano. Então, teve alguma separação de alunos entre as turmas 

ou eles se misturaram? 
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– Não. Aqui é uma coisa interessante. – Respondeu Patrícia. – Eles não têm essa 

separação, não. Todos eles se conhecem. Não tem, por exemplo, se eu pegar uma aluna minha 

e falar: “você conhece fulano de tal”? Ela responde: “sim, conheço”. Então, não tem essa 

separação. Eles se conhecem desde o terceiro até o quinto ano. 

– Eles convivem, né, Ernesto? – Comentou Sara. 

– Sim! E, no núcleo setorial, eles já participam juntos também. – Respondeu Ernesto. 

As conversas seguiram, falamos mais sobre essa questão das organizações dos alunos 

em grupos, da separação entre meninos e meninas que não existe na escola. Retomamos o 

assunto dos núcleos setoriais e o tempo foi passando. Depois de tudo isso, continuando a 

conversa do estudo de aula, a Línlya passou a comentar algumas categorias dos complexos. 

Uma delas, pautada nessa questão da auto-organização dos complexos de estudos, o que, para 

nós, foi um ponto muito forte da aula. Depois disso, ela seguiu finalizando o estudo de aula das 

professoras Sara e Patrícia. Falamos sobre algumas questões de leituras, sobre como foi a 

experiência e concluímos o encontro. 

Com a discussão da atividade do filtro refletida em grupo, já não era uma simples 

atividade de construção de um filtro como antes. Agora parecia mais complexa, quando 

olhamos do ponto de vista social e da saúde das pessoas para a realidade do assentamento. Ou 

quando pensamos também as questões das curiosidades, perguntas e interesses que essa 

atividade havia despertado nos estudantes. Também, quando nos atentamos para pensar o 

trabalho e a extensão das atribuições do professor. Ou, ainda, quando pensamos as dúvidas e a 

organização dos alunos ao trabalharem em grupo, como aquelas turmas foram muito bem 

organizadas. Interessou-me muito a coletividade fluida, como os alunos se organizaram, até 

mesmo entre salas diferentes, já que não convivem diariamente na mesma turma. No dia da 

aula, não se via nesses grupos nem mesmo a hierarquia fácil de ser produzida pela seriação 

entre os maiores (do quarto ano) e os menores (do terceiro ano). Depois desse encontro, já não 

conseguia ver essa aula como eu via antes, assim que acabara de presenciá-la, ali, na produção 

viva dos acontecimentos que se deram. 

Acabou! Mas nem tudo se esgotou ali. Ainda volto a pensar sobre esse dia. Depois 

daquele encontro, tinha uma grande reponsabilidade, pois eu havia preparado o estudo de aula 

do próximo encontro sobre a aula dos professores Ernesto e Alice, e queria que rendesse muitas 

reflexões como esse dia. 
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Oitavo encontro: primeira parte do estudo de aula dos professores Alice e Ernesto 

 

No dia 27 de novembro de 2019, fomos para a Escola Municipal do Campo Trabalho e 

Saber para mais um encontro e, desta vez, o objetivo era dar início ao estudo de aula da Alice 

e do Ernesto. Seguimos de carro e eu com minhas expectativas e anseios, já que a Línlya havia 

pedido para conduzir o encontro desse dia. 

Chegamos na escola. O dia foi chuvoso e, por isso, não havia aula. Estavam presentes 

apenas os professores. A estrada estava boa até a escola para quem ia de Londrina, mas para 

quem vinha do assentamento, ironicamente, o mesmo não ocorria. Os ônibus não podiam passar 

para levar os alunos e, assim, eles foram dispensados. A escola estava um silêncio total. 

O encontro ocorreu na mesma sala de aula do professor Ernesto, onde ocorreu também 

o terceiro encontro. Antes de irmos para lá, o Luiz disse que iria convidar todos os professores 

da escola para participar do encontro. Organizamo-nos em semicírculo na sala de aula, Luiz, 

Francisco, Alice, Ernesto, Línlya e eu, e ficamos ali aguardando os demais professores 

chegarem. Um pouco antes, ouvimos alguém dizer que muitos dos professores estavam 

apurados com as atividades do fim do ano. 

A sala estava ventilada, com as janelas abertas e o silêncio da escola nos permitia ouvir, 

constantemente, os passarinhos cantando nas árvores ao redor. Uma bela sinfonia da natureza 

para mim que sempre gostei de apreciar música. Ficamos ali conversando. Falamos sobre o 

aumento da violência doméstica, tema retratado nos jornais naquela semana, inclusive ligado à 

força do discurso do atual presidente da república que fazia apologia à violência. Conversamos 

também sobre a aposentadoria e sobre as dificuldades de se aposentar de agora em diante, entre 

outras coisas. 

Como ninguém mais compareceu, depois de alguns minutos de espera, o diretor Luiz 

disse: 

– Quem tem que estar aqui, tem que estar de corpo e alma. Então, vamos lá! 

Mas, antes que começássemos o estudo de aula, a professora Sara foi chegando com a 

pipoca para todos nós! 

 

 

 

Línlya começou o encontro contextualizando o andamento do curso. E, no meio da 

conversa, Luiz falou sobre algumas ideias para o próximo curso, no ano de 2020, como, 

possivelmente, ampliá-lo para todos os professores da escola. Línlya tinha me pedido para 
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conduzir a conversa com os professores nesse dia. Comecei apresentando, de forma geral, como 

seria o estudo de aula que estava dividido em: 

1. Planejamento da aula 

2. Desenvolvimento da aula conforme os momentos planejados: 

• Momento 1: Conversa sobre o que já foi estudado no decorrer do ano a respeito do tema 

da água; 

• Momento 2: Reflexão sobre as letras das músicas “Planeta água” e “Planeta azul”; 

• Momento 3: Apresentação das formas de captação de água nas casas dos alunos. 

Resumo da aula, de forma geral; 

• Momento 4: Exposição das fotografias. 

Começamos pela parte do planejamento, conforme o estudo de aula. Primeiro um grupo 

maior fez um planejamento em conjunto, referente ao terceiro encontro do nosso curso. 

 

Temática: Dificuldade do acesso à água, necessidade social, a água enquanto direito universal 
 
Questão disparadora: Melhoria da qualidade da água na comunidade; Uso racional da água; Qual 

a importância da água para os seres vivos? 
 
Disciplinas (conteúdos): 
Ciências (desperdício, sustentabilidade, higiene pessoal e ciclo da água); 

Matemática (medidas de capacidade, função, probabilidade e estatística, porcentagem e gráficos);  
Geografia (paisagem local, mata ciliar, hidrografia local); 
História (direitos e deveres);  
Português (gênero textual: texto informativo argumentativo) 

 
Método: pesquisa e levantamento de dados. 
 
Avaliação: oral e escrita; trabalho prático. 

 

Depois, havia a parte em que os professores Ernesto e Alice e o diretor Luiz, fizeram o 

seu planejamento de forma mais específica no quarto encontro. 

 

Período: uma semana 
 
Temática: Hidrografia 
 

Questão disparadora: Qual a importância da água para os seres vivos? 
 
Disciplina (conteúdo): 
Ciências – ciclo da água (principais doenças transmitidas pela água sem tratamento); 

Geografia – hidrografia local (mapa hidrográfico do assentamento – nascentes, rios córregos);  
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Português – relatos, fotos, relatórios de como é a captação da água nas propriedades, com exposição 
dos alunos; 
Artes – músicas “Planeta água” e “Planeta Azul”. 

 
Métodos de ensino: pesquisas; materiais concretos – vídeos, fotos e músicas. 
 
Materiais: Livros didáticos de História e Geografia, livro “Londrina: olhares sobre o tempo e o 

espaço”; pesquisas digitais; vídeos; fotos; músicas; mapas; gráficos e tabelas; exposição com fotos. 
 
Observação: O trabalho será realizado com o desenvolvimento das disciplinas e conteúdos de 
Ciências, Geografia, Artes e Português. Culminância com a exposição de fotos e gráficos, trazidos 
pelos alunos. 

 

Segui conduzindo a leitura dos planejamentos e entrei em algumas questões sobre eles. 

A primeira referia-se aos materiais que havíamos disponibilizado nos encontros do curso para 

o planejamento da aula. 

– Qual a importância dos materiais disponibilizados para o planejamento? – Perguntei. 

– Esses materiais foram o Plano de Estudos do MST, a BNCC e um exemplo de um 

planejamento. Que importância tiveram?  

– Acho que todo material que foi trazido para a gente foi nossa base e nosso apoio. – 

Comentou Alice. – Então, acho que, sim, foi muito importante. 

– A gente tentou planejar seguindo tanto a BNCC, como o exemplo dos complexos dos 

anos finais do Ensino Fundamental, que está pronto. O deles está pronto e o nosso, nós temos 

que construir, né? Tem essa diferença. – Comentou Ernesto. – Mas a gente tirou desses 

materiais que foram disponibilizados no dia. 

– Então, – comentou Luiz – aí foi citado o material do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais, a BNCC. E, assim, a gente fala, assim, a BNCC é uma base. Mas, assim, a base 

fundamental da escola, da proposta da escola do campo, está nos fundamentos do estudo dos 

documentos do Movimento Sem Terra e dos complexos de estudo, que são do Ensino 

Fundamental nos Anos Finais. E a BNCC a gente pega, assim, para ver os pontos que realmente 

cabem na nossa proposta. Temos que começar a compreender que a Base, aos olhos da 

Prefeitura, é “geralzona”. Mas, não, a gente tem que pensar a Base como complemento e não a 

Base como fundamento. É uma reflexão para a gente, porque nós temos as referências de muitos 

materiais, né, Ernesto? E muitos documentos que norteiam a Educação do Campo. 

– Acho que é fundamental a gente manter isso. – Comentou Ernesto. – Porque, se a 

gente for olhar, para o professor, a Base está muito superficial. Principalmente, se a gente for 

olhar essa agora: trouxe alguns conteúdos que eu não concordo que, na nossa área, não 

contemplam a escola do campo. E, se a gente conseguir manter como apoio e não como 
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fundamento, acho que é importante para a gente manter nossas raízes enquanto escola do 

campo. Porque ela está inserida no contexto do movimento social e do assentamento. Acho que 

essa parte, essa questão de não ser da Secretaria, imposto para a escola, e, sim, a escola poder 

discutir e organizar, a gente partir da escola, é importante manter. 

– E é muito interessante, – comentou Luiz – tenho comentado muito com o pessoal da 

assessoria: eles nos dão liberdade para trabalhar. Então, isso é muito bom. Mas essa liberdade 

vai depender muito daquilo que a gente tiver, como para compreender o fundamento da escola 

do campo. Senão vai chegar um momento que alguém pode questionar “baseado em quê?”. 

Então é importante aprender e entender essa especificidade da escola do campo e fazer esse 

contraponto. 

– E, assim, – comentou a Línlya – a gente trouxe a BNCC, porque o Plano de Estudo 

dos Anos Finais do Ensino Fundamental, que é o único que tem feito pelo MST do Paraná, ele 

foi baseado nas Diretrizes Curriculares do Paraná, porque ele é de 2013, anterior à Base. 

Quando a gente foi pensar em trazer essa discussão aqui para o grupo, a gente pensou: “a gente 

está trabalhando com os Anos Iniciais, a gente tem que pensar em algum documento que sirva 

de base para preparar essas aulas interdisciplinares dos complexos de estudo”. E aí a gente 

pensou na Base, porque a Prefeitura e a Secretaria de Educação têm cobrado. Não sei como está 

para vocês, mas tem sido cobrado o uso da Base nas escolas e a Secretaria é cobrada também, 

porque a Base é obrigatória. E eu acho que vocês colocaram um ponto importante: olhar para 

Base de um modo crítico também. Olhar a Base, não assim: “eu tenho que trabalhar esses 

conteúdos e não discuto isso”. Não! Vamos discutir o que falta aqui, o que não tem aqui. 

– Temos que trabalhar, sim! – Disse o Luiz. – Mas a gente precisa ver de que forma. 

– Isso, de que forma!? – Línlya colocou essa questão e seguiu comentando. – Os 

complexos são uma possibilidade. Tem várias possibilidades por aí, mas os complexos de 

estudo são uma possibilidade para pensar essa organização. E, daí então, ver o que não tem na 

Base que é importante ser trabalhado aqui. A Base foi mesmo um complemento e não um 

fundamento. Tanto que nos casos das duas aulas que a gente assistiu, vocês não ficaram presos 

à Base, não! Vocês pegaram a temática nas duas aulas e juntaram vários assuntos de várias 

disciplinas, da forma que vocês viram ali, interdisciplinarmente. Então é importante olhar de 

uma forma um pouco mais crítica para a Base também.  

A conversa seguiu guiada pelo estudo de aula. Falamos sobre as reduções que foram 

feitas nos planejamentos do terceiro para o quarto encontro. Sobre isso, nossa conversa passou 

por alguns assuntos como a água enquanto direito universal, que foi retirado nessa redução. 

Nesse assunto, conversamos sobre a mercantilização da água, com exemplos em diferentes 
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contextos. Também conversamos sobre a dinâmica do planejamento das aulas fora dos 

encontros do curso. 

Posteriormente, passamos a conversar sobre a importância dos momentos coletivos de 

planejamento. Perguntei ao grupo: 

– Sobre esses planejamentos, mais voltados para os momentos coletivos, como aqueles 

que os outros professores participaram, gostaríamos de saber sobre esse coletivo maior, que 

possibilidades, em que ajudou esse momento, ou se não ajudou. 

– E surgiram muitas ideias naquele momento, né? Isso foi bom? Ou foi ruim? Como foi 

para vocês? – Línlya complementou a provocação. 

– Eu, assim, – disse Ernesto – se a gente for pensar na nossa proposta da escola que 

preza pela participação coletiva, é muito positivo. Mesmo que depois, por exemplo, a Alice e 

eu, lá na frente, tivemos que tomar decisões. Mas, assim, por questão do tempo e da própria 

organização que foi tomando. Mas acho que é muito importante, inclusive se a gente puder se 

organizar, por exemplo, por ciclo. Eu acho isso muito produtivo, para ter consonância em toda 

a escola. Aí a criança está lá no P4, mas o professor do quinto ano está sabendo, tudo que está 

fazendo lá, durante o período do ano, em todo o período escolar.  

Ernesto ia criticando fortemente a forma de trabalhar na escola como se fosse numa 

fábrica, em que o professor tem conhecimento somente do trabalho e da tarefa que lhe são 

atribuídos, não tendo uma visão ampla de todo o funcionamento da escola, inclusive junto à 

sociedade. E continuou: – Acho que isso, a gente já comentou nas reuniões, gostaríamos que o 

coletivo fosse um coletivo que não tivesse muitas mudanças. Que a gente conseguisse ter essa 

sequência, essa permanência, que o professor fique na escola e pudesse ficar um tempo na 

escola para acompanhar e poder dar mais qualidade nessas questões, tanto no planejamento 

como no pedagógico, na avaliação, no trabalho em sala de aula. Eu acho isso muito importante, 

embora, depois temos que... o trabalho coletivo não inibe a responsabilidade individual. Mas o 

trabalho coletivo ajuda até a melhorar a qualidade das nossas aulas, para você tomar decisões 

coletivas. Eu acho muito importante. Claro que tem que se organizar com o calendário escolar, 

né? 

– Esses dias, – fui elaborando minha pergunta – estava pensando sobre essa questão do 

coletivo, e queria perguntar se isso é mais importante do ponto de vista democrático, de várias 

pessoas participando das decisões, ou se é importante à medida que várias pessoas pensando a 

mesma coisa produzem mais ideias. 

– Eu acho que as duas coisas. – Respondeu Alice. 
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– Sim, as duas coisas. – Confirmou Ernesto. – Mas eu acho que, quanto mais a gente 

está engajado, a gente consegue ter mais ideias, até o próprio pensar diferente a gente aprende. 

Quando o outro está ajudando, mesmo que ele esteja discordando, força a gente a pensar mais 

possibilidades. Acho que as duas coisas. 

– Só um exemplo, – disse Sara – um exemplo que passou na minha cabeça: o coletivo, 

essa coletividade, no momento em que estamos fazendo o conselho de classe, em que cada um 

expõe o seu aluno e as individualidades de cada um, o quanto, para mim, é importante ouvir o 

aluno do outro e conhecer todos os alunos da escola. Porque a gente não faz nada sozinho e 

ficar só naquele mundinho, conhecer só a nossa sala, só as nossas crianças e se preocupar só 

com elas. Então, o coletivo é a gente se preocupar com o outro, dar alguma opinião para aquela 

criança que está com alguma necessidade específica ou dificuldade. Nesse momento, é a gente 

ver. É um exemplo, mas é um exemplo em que a coletividade é muito importante e sempre faz 

muito bem para cada professora, né, ter essa visão geral e participar disso, contribuir com isso. 

Eu acredito que o professor tem que estar sempre trabalhando com o outro. E, aqui na escola, 

nesse exemplo, aqui é um exemplo de coletividade, de um sempre estar preocupado com o 

outro, auxiliando da melhor forma possível. Então, a gente tem um grupo bem bacana nesse 

sentido. 

– Por mais que no momento daquela discussão possa não ser o ambiente de maior paz 

possível, – interveio Línlya – às vezes, cai em determinados conflitos, porque as pessoas 

pensam de formas bastante diferentes. Eu tenho pensado bastante sobre isso. No meu trabalho, 

também é assim. Mas isso é importante, é importante para as pessoas melhorarem seus 

argumentos, aprenderem a escutar o outro. Essa é uma parte mais difícil, quase nunca estamos 

dispostos a escutar uma opinião diferente da nossa. E esse ponto que o Wanderson colocou, 

boas ideias podem surgir, o resultado é positivo, mas a decisão também é democrática. Então, 

nesse exemplo do planejamento, teve um momento em que os grupos eram grandes, cada um 

pensando de uma forma. Com certeza, surgiram boas ideias ali que, se tivessem duas pessoas 

apenas, pode ser que não surgissem. Mas, com certeza, houve algumas negociações também. 

– E eu achei interessante o que o Ernesto falou, – complementei – que não é porque o 

coletivo decidiu que não há responsabilidade individual. 

– E nem o contrário, né, Wanderson, – interveio Luiz – atribuir a responsabilidade 

individual sendo que a decisão primeira foi feita coletivamente também. Às vezes, dar um 

exemplo aqui: estávamos, essa semana, construindo nosso conselho de classe, o pré-conselho. 

Identificamos questões particulares e pertinentes. Depois, no conselho final, estarão os pais, o 

filho, eles vão avaliar o professor, a escola, as pessoas que trabalham na escola e as crianças 
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vão se avaliar. Vamos chamar anteriormente alguns pais de alunos que podem ficar retidos. 

Vamos orientar os pais pela retenção também, mas o conselho é participativo e os pais têm 

direito à voz. Então a gente chama os pais previamente, antes do conselho geral, para eles darem 

a opinião. Se vão concordar com a retenção, eles podem perguntar: “o que a escola vai contrapor 

para ele melhorar o desempenho no próximo ano?”. Mas, se o aluno for promovido, passamos 

a bola para a família: “o que a família vai fazer de contrapartida ao passo que opta pela 

promoção do ano letivo dele?”. Essa decisão não é da professora do aluno em questão, mas de 

todos: é minha, é da coordenação, é dos outros professores (deve ter passado pelas mãos de um 

ou outro já), é dos professores dos projetos e de educação física. Então a responsabilidade está 

lá e está aqui. 

– Sim, o coletivo tem outra força, né? – Disse a Línlya – Não sou eu, enquanto 

professora, que decido pela retenção da criança, é uma possibilidade colocada pelo grupo e 

passada para os pais, né? 

– Independe se o pai vai concordar ou discordar, – Luiz seguiu complementando – do 

ponto de vista relatado pelo pedagógico. Então nós vamos relatar em ata onde todos assinam se 

comprometendo com o aluno, sem atribuir responsabilidade para um ou outro. 

– E aí todos vão fazer algo para que o melhor aconteça para esse aluno, né? – Disse 

Línlya. – Interessante! 

– E aí o coletivo encaminha as ideais, organiza o planejamento de aula. Depois, se for 

acerto ou erro, a responsabilidade é de todos! – Concluiu Luiz. 

– Os que já trabalharam em outras escolas veem alguma diferença dessa coletividade 

aqui? – Perguntou Línlya. 

– É bem interessante. – Comentou Alice. – Há também uma coletividade lá, mas eu 

trabalhava no Ensino Fundamental II. Agora que estou no município. Então eu percebo, sim, 

tudo aqui, tudo parece mais unidade, mais esclarecido, mais próximo. Tem essa diferença, sim, 

do olhar, do coletivo. É tudo muito diferente. Eu acredito que, sim, tenha essa diferença. 

– E acho que lá nas séries finais deveria ter muito mais essa coletividade, né? São muitos 

outros professores trabalhando com o mesmo aluno. – Complementei.  

– Mas acaba tendo uma certa individualidade, – disse Alice – porque é cada um com 

sua disciplina, com seu horário, com sua “vida louca” também. Então aqui a gente tem essa 

possibilidade, porque, por mais que, tanto no horário escolar, ali nos nossos horários, mesmo 

se sentando em grupo aqui no horário de almoço, a gente junta, vai tendo um olhar para coisas 

da escola. Então é muito interessante. Esse ano foi de muito aprendizado e é diferente, sim! 

Pelo menos para mim, não sei para o Ernesto ou para a Sara... 
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– Na verdade, – Ernesto começou a falar – nesse ponto eu não vivi o outro lado, eu 

nunca trabalhei em escola que não fosse ligada ao Movimento. Mas isso que a Alice fala, eu 

acho que, independentemente da escola, deveria ter isso. Mas, principalmente a escola do 

estado, a própria forma escolar já é feita para isso, para não acontecer. Então acho que tem 

muita questão que deveria, e talvez não dependa da Secretaria, tem que mudar a forma escolar, 

né? Para as pessoas se organizarem, conhecerem a comunidade. Às vezes, as pessoas não 

conhecem a família do estudante, não sabem o que se passa lá na casa dele, da classe pobre, 

ainda mais na escola pública, que não tem condição de colocar em escola particular, enfim. Mas 

acho que é isso, e vai da forma escolar, que deveria mudar. 

– Sim, – Línlya seguiu falando – eu vejo, por exemplo, em Cornélio Procópio. Eu 

acompanho estágios de alunos em escolas estaduais. Uma cidade pequena, teoricamente as 

escolas são menores que as de Londrina, por exemplo. E o que eu vejo, em muitas escolas, é 

que, assim, a própria equipe da escola não se conhece. Quando eu vou na escola e preciso 

conversar com um pedagogo e tal, o professor não sabe o nome das pessoas. Falam: “ah, como 

que é seu nome mesmo?”. Assim, isso é chocante! Indica uma coletividade completamente 

inexistente ali naquele espaço. 

Estava perplexo com essa realidade e em pensar como essa fragmentação e contratação 

temporária dos professores poderiam acarretar coisas desse tipo, bem como muitas outras na 

vida da escola, como o Ernesto e a Línlya indicaram. Mas a conversa seguia com a Alice: 

– Só, assim, um exemplo, do núcleo setorial, é uma coisa nova, uma proposta nova, mas 

eu até comentei, porque é tão difícil de conseguir juntar duas ou três turmas nas outras 

experiências que eu tive. E, aqui, a gente tem conseguido juntar alunos de todas as turmas, de 

turmas diferentes, do pré25 ao quinto ano lá, cada um no seu período, mas, enfim, foi simples 

juntar. É um exemplo. 

– Sim, com a precarização do trabalho do professor, por exemplo, nos anos finais, – 

disse Línlya – o professor pega aula de várias escolas. Então ele não tem tempo livre ali nem 

para conversar. Ele tem aula de manhã numa escola e de tarde em outra. Então ele tem que sair 

correndo e aí não tem tempo de nada coletivo acontecer. Isso é um olhar da Secretaria que tinha 

que mudar. Assim, o professor ter um contrato inteiro, dedicação exclusiva naquele ambiente, 

ganhar um salário que ele não precise complementar em outro local, é uma mudança estrutural 

mesmo para que isso aconteça. 

_______________  

 
25 Referência à pré-escola, das etapas da Educação Infantil, anteriores ao Ensino Fundamental. 
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– Acho que é aí que a visão da escola do campo, – Luiz seguiu com a conversa a respeito 

da coletividade no trabalho pedagógico – no formato que vem. Tem, aí, a professora Alice, que 

é professora pelo teste seletivo do campo. Um formato originário do concurso do campo, em 

que a pessoa vai, fica e permanece oito horas na escola. E isso favorece muitas coisas. E eu já 

atribuo também a questão dessa mediação nos relacionamentos dos projetos, como o núcleo 

setorial. Eu acho que é fundamental a coordenação da escola. Se você pegar uma escola de 

maior porte e uma escola de menor porte, se a coordenação da escola não fizer esse trabalho de 

mediação, se não fizer esse trabalho de ir lá conhecer o aluno, de visitar a família daquele aluno 

“xis”, as coisas também não acontecem. Muitas vezes, os olhos do professor podem ser os do 

coordenador também. Então, se eu falar várias vezes para a professora desse aluno, ela vai 

conhecê-lo sem ir lá na casa dele. Então acho que essa questão é fundamental também, né, 

Ernesto? Porque, às vezes, a gente pensa assim, a gente vai nas formações das escolas 

itinerantes. Porque, às vezes, muda o estado e mudam algumas coisas, e, muitas vezes, muda o 

pedagogo da escola, mas, nas escolas itinerantes, onde prioritariamente são professores dali, 

formados pelo Movimento, as famílias participam com mais empenho, com mais proximidade, 

com mais pertencimento à escola. As coisas surgem dentro de uma naturalidade maior. Então, 

talvez seja isso. 

– E esta escola – Línlya se referia à escola onde estávamos – como fruto de um trabalho 

itinerante, não mais nesse modelo, mas vindo desse modelo, acho que tem algumas coisas que 

ficaram na escola, né? Por exemplo, a proximidade com a escola estadual. Vocês têm toda a 

dificuldade de dividir um espaço com o estado, mas tem uma vantagem de ter uma proximidade 

ali, da direção das duas escolas, e fazer um trabalho coletivo. É possível vocês pensarem nisso. 

Se fossem completamente separados, talvez vocês nem se conheceriam. 

– Diferença das outras escolas que eu já trabalhei é que aqui o aluno é participativo em 

tudo. – Disse Francisco. – Ele é um ser que está incluído até nas reuniões que a gente faz das 

comissões executivas, para tomar decisões, por exemplo, do calendário e dos acontecimentos 

da escola. Sempre são convidadas duas crianças escolhidas entre os representantes de sala e 

isso a gente não vê nas outras escolas. Lá, é gestão para cá e crianças para lá. Então, não tem 

um pensamento. Pelo menos é o que a gente vê. A gente vê a realidade das crianças, da nossa 

escola: se a gente for analisar, é diferente. A participação é mais... Eles sabem reconhecer seus 

direitos, cobrar da gente, a gente percebe isso aí e quando eu trabalhava lá, era totalmente 

diferente, aquelas crianças. 
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– Nós fomos no Encontro dos Sem Terrinha, – Luiz seguiu com a conversa – e aí, lá, os 

Sem Terrinha, teve o momento que foram no palácio do governador levar uma reinvindicação. 

E lá na Assembleia Legislativa, então, eles fizeram uma mesa e eles comandaram a reunião. 

– As crianças? – Perguntou a Línlya. 

– As crianças! – Afirmou Luiz. – Então, aí foram pegas crianças de várias regiões, 

construíram as pautas ali, das demandas e das necessidades, e elas conduziram os trabalhos. 

Estavam lá os senhores deputados, sabe, e o negócio foi arrepiante! E lá no Palácio também. 

Fomos recebidos pelo assessor, porque o governador não estava, como sempre. Mas levaram a 

pauta e foram fazer a discussão. Então, para nós, né, Francisco? Foi um aprendizado... 

fantástico! Ao mesmo tempo, tínhamos algumas preocupações de perder as crianças lá. 

Soltamos uma boa gargalhada do comentário. A conversa seguiu com o estudo de aula 

como guia, mas, às vezes, tomando alguns desvios. Foi falado sobre a segurança ou insegurança 

no trabalho com os complexos de estudo, dado que o trabalho de planejamento foi coletivo, e 

finalizamos a primeira parte do estudo de aula que se referia ao planejamento. 

 

 

 

Começamos a falar da segunda parte do estudo de aula, agora sobre a própria aula que 

foi gravada. Seguindo o roteiro do estudo de aula, passamos um trecho do vídeo da primeira 

parte da aula. No vídeo, a professora Alice conversa com os alunos, inicia a aula apreciando a 

oportunidade de ter as duas turmas reunidas. Nessa conversa, comenta com os alunos sobre o 

tema da aula e questões que já vinham estudando naquele ano. Dessa forma, ela convida os 

alunos para relembrarem o que já foi estudado sobre a temática da água naquele ano. 

Depois do vídeo, perguntei aos professores: 

– Quais parecem terem sido os objetivos dos professores ao pedirem que os estudantes 

falassem sobre os conteúdos que já foram estudados anteriormente? 

– A gente, quando foi pensando o planejamento, – respondeu Ernesto – meio que fez 

isso que cada um já trabalhou em outras aulas. Foi uma espécie de fechamento e encerramento. 

– Eu ia deixar para falar mais no final, – interveio Alice – mas, assim, eu percebi de um 

ano para o outro, de uma turma para a outra, o amadurecimento da turma do Ernesto. A turma 

do Ernesto é muito crítica, é muito participativa. A gente pode perceber que a minha turma do 

quarto, eles participaram pouco. A participação deles foi mais efetiva, embora seja de uma 

turma de um ano a mais, mas acredito que ele trabalha muito essa questão da autocrítica, de 

expor suas opiniões. 
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– Uma questão também foi a saída, – disse Francisco – o quarto saiu de lá e veio para 

cá, e não o contrário. 

– Ah, sim! Pode ser que eles estivessem pensando como se fosse o quarto ano assistindo 

uma aula do quinto, né? – Línlya complementou a explicação do Francisco. 

– Mas eu cheguei na sala e fiquei ali no canto. – Disse Luiz. – Aí eu me peguei 

participando da aula, num momento em que a professora Alice estava conduzindo os trabalhos 

com os seus alunos. Lembro-me que teve o Fernando, um aluno que estava ali no grupo, e foi 

um dos que, ele, nas aulas do dia a dia, não é tão fechado, mas, por conta de que estava sendo 

filmado, ele ficou um pouco, assim, acanhado. O Fernando participou muito pela oralidade. Ele 

ficou muito inseguro de vir aqui na frente, porque ele tem dificuldades no registro, mas na 

oralidade ele é ótimo. Ele conta coisas com muita propriedade e segurança. E ele foi uma das 

crianças aqui, tímidas, e pode ser isso, por essa troca de sala, e por estarem assistindo. Embora 

vocês estavam bem quietinhos lá no canto lá e às vezes parecia até que eles esqueciam. 

– Essa é uma questão interessante, de como os alunos enxergam este espaço que estão 

compartilhando, – comentei. – Assim, existe essa divisão de quarto e quinto ano? Se nós formos 

para lá vai ser uma aula de quarto ou de quinto ano? Pois a proposta de vocês perdeu um pouco 

dessa divisão, pelo menos para nós que assistíamos, e isso é uma coisa interessante, desfaz essa 

hierarquia. Achei interessante que poderia ter sido a mesma conversa, cada um com sua sala, 

mas por estarem juntos ali se ouvindo, puderam conhecer, se conhecer e aprender outras coisas 

com eles mesmos. 

– Na nossa aula lá, – disse a Sara – não sei se é meu olhar, mas parece que eu não os vi 

nem tímidos, nem constrangidos e nem essa diferença de uma turma ou outra. Virou um 

“misturão” e, até no momento da formação de grupo, não veio aquele grupo só de uma turma, 

estavam todos mistos. 

Após alguns comentários do Luiz e conversas sobre essa organização, o Ernesto seguiu 

comentando: 

– Isso vai naquela lógica, que a gente acredita que eles também aprendem entre eles, 

nas relações deles. Podemos ter aqueles que têm um conhecimento maior que contribui com 

aqueles que têm um conhecimento menor, que está em processo de desenvolvimento. E o 

contrário pode acontecer também. Pode ter dificuldade de aprendizado, como o Fernando que 

você falou. Ele tem uma dificuldade de trabalhar com a parte de registrar, mas tem um 

conhecimento, uma vivência de um mundo que pode ajudar. 
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– Mas, assim, – interveio Sara – o fato de estar filmando, isso não é vivenciado por eles. 

Para contribuir com isso, podemos propor mais atividades como essas, para quando chegar esse 

momento eles não bloquearem, não ficarem inibidos. 

Depois, seguimos o estudo de aula. Apresentamos mais uma parte da gravação da aula. 

Nela, o professor Ernesto segue conversando sobre o que foi estudado com a turma. Como os 

alunos falavam muitas coisas ao mesmo tempo, parte do diálogo também foi transcrita no 

estudo de aula da seguinte forma: 

 

Ernesto: A gente está há quase 40 dias, um pouco mais, sem chuva. Vocês perceberam essa 

diferença na casa de vocês ou não? 

Alunos: Siiiim! 

Ernesto: O que aconteceu? 
[...] 

Aluna: Estava faltando água lá em casa por causa que não estava chovendo. Daí, não enchia [...] 
e a roda d’água não rodava [...]. 

Ernesto: Isso. Então, a Fernanda... a água chega no lote dela por roda d’água e, quando não tem 

água para rodar, vai diminuir a água. 
[...] 

Ernesto: Tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir isso? 

Aluno: Não poluir. 
[...] 

Ernesto: O que a gente pode fazer perto da mina para tentar minimizar esses efeitos? 

Aluno: Plantar bananeira, árvores... 

Ernesto: Fazer uma proteção... 

Aluno: Mata ciliar. 

Ernesto: Mata ciliar, muito bem! Algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar, mas 

para resolver o problema tem que chover. Por isso, a importância de a gente ter árvores nos nossos 
lotes, no nosso ambiente, para que faça aquele processo do ciclo da água, que chove e, depois, 
evapora, vai para as nuvens, elas enchem e... 

Aluno: Chove de novo. 

Ernesto: Chove de novo. 

Aluno: A Amazônia que faz chover. 

Ernesto: É a Amazônia? 

Aluno: Tem o rio voador. 

[Risos] 

Aluno: Tem muita fumaça... 

Ernesto: Fumaça é das queimadas que estão acontecendo aí e vocês estão vendo. 
[...] 

Ernesto: Essa sua fala é importante também. A Amazônia, em que ela interfere? No ciclo da água. 
Se não tiver a Amazônia, vai chover menos, porque não vai ter a evaporação da água. Alguns 
dizem que a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso não é verdade, é um mito. Ela consome mais 
oxigênio do que produz. Mas ela regula o ciclo da água. 

[...] 

Aluno: Professor, de que adianta? Pode chover um monte. Chove, chove, chove um monte. Passa 
mais umas duas semanas, o tanto de chuva que choveu vai e sobe tudo de novo. [...] Daí não adianta 

nada chover. 
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Ernesto: Se não chover, qual a tendência? Vai virar... 

Aluno: Vai esvaziar a água, secar tudo. 

[...] 

Alice: A gente precisa daquele ciclo para nossa própria sobrevivência. 

 

Depois disso, segui para algumas perguntas a respeito desses diálogos e conversas, 

principalmente sobre as coisas que os alunos falavam: 

– Queríamos ouvir um pouco, sabendo o que já fora estudado nas escolas, em aulas 

anteriores. Os estudantes trouxeram outros conhecimentos? E como esses conhecimentos 

modificam a dinâmica da aula? Há o planejamento e tudo mais, mas o que a gente queria 

conversar é se há coisas que os alunos trazem que extrapolam o que a gente espera. Como isso 

modifica a dinâmica da aula? Para onde isso leva a aula? Como lidar com isso e tudo mais? 

– Porque havia coisas que eles falaram e acho que vocês não estavam esperando que 

eles trariam, né? – Perguntou Línlya. 

Rapidamente, Francisco comentou: 

– Quando o professor tem a aula planejada, às vezes, ele tem que mudar totalmente 

aquilo que ele tinha preparado. Isso aí já é fato mesmo. Igual o assunto aí. Alguns já quiseram 

saber outras questões que não estavam no roteiro. 

– Isso acontece muito quando é uma aula aberta, né? Quando você deixa, – disse Alice 

– porque se é uma coisa já ali, dada, para que responda alguma coisa, é mais tradicional, daí a 

gente até consegue levar certinho aquilo que a gente planejou. Mas, se abre, isso é bem possível 

e provavelmente vai acontecer mesmo. 

– É isso que eu vejo, por exemplo, com meus alunos da Licenciatura em Matemática. – 

Línlya comentou. – Por que o modelo tradicional é o preferido dos professores? Porque eles 

têm controle, né? E não vai acontecer isso. Aí, quando chega numa aula diferente, quando você 

abre para a conversa, para o diálogo, os alunos falam coisas que, às vezes, você não tem resposta 

para aquilo, você não sabe do que ele está falando. E nesse trecho você os vê falando vários 

assuntos. 

– Quem foi que falou do “rio voador”? – Perguntou Sara e todos seguimos rindo com a 

pergunta do aluno. 

Depois de identificarem o aluno, Sara leu o trecho do diálogo. Achamos bem engraçado 

o jeito que o aluno falou. 
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– Rio voador é um projeto de pesquisa26. – Respondi, pois já havia conhecido o projeto, 

tanto em uma palestra do coordenador em tempos de graduação, como nos estudos que 

acompanhava em um grupo de pesquisas climáticas em microrregiões, enquanto funcionário do 

grupo. – Ele deve ter visto na televisão ou em algum lugar. 

– Sim e, às vezes, ele entende do que está falando. Mas, às vezes, esse aí, ele gosta de 

satirizar a aula também. Fazer piada. – Comentou Ernesto. – Ele sabe das coisas, ele entende. 

Mas destacava a participação que eles tiveram criticamente, por exemplo, quando eles 

começaram a falar das queimadas na Amazônia e a fazer suas críticas. Isso é uma coisa que eu 

cobro deles. Então é importante esse entendimento crítico dos alunos sobre o que está 

acontecendo. Eu fico muito feliz com a participação deles, porque conseguiram demonstrar 

isso. Até, assim, está chegando ao final do ano e eu não sei se eles vão chegar lá totalmente 

alfabetizados, mas, politicamente esclarecidos, eu tenho certeza de que eles vão chegar. Mas, 

por causa disso, a gente procura, até propriamente com a minha vivência, a forma de se 

posicionar e viver os acontecimentos dentro do Movimento. Enfim, isso contribui para essa 

participação crítica deles, tem que ter esse posicionamento. Claro que não são todos que têm 

essa mesma desenvoltura. 

Nesse momento, sem sombra de dúvidas, vários comentários do professor Ernesto 

faziam todo o sentido. Embora esse aluno gostasse de fazer algumas piadas, o Rio Voador era 

um projeto de pesquisa importante sobre o balanço hídrico da América Latina, em que a 

Amazônia tem grande importância para as chuvas. 

– Aí entra um outro ponto dos complexos de estudo: a auto-organização. E o outro é a 

atualidade. – Comentou Línlya. – Nesse caso, a gente viu vários momentos em que os alunos 

trouxeram questões da atualidade: a seca, a queimada na Amazônia... então eles foram trazendo 

essas questões, que são questões nessa época. A aula foi em setembro, estávamos em período 

de seca, logo depois das queimadas que eles falaram: “teve aquele dia que ficou noite”. Então, 

um ponto importante, a questão aqui: “como se preparar para esse tipo de situação?”.  

E Línlya segue: – Uma forma de se preparar é o próprio professor estar por dentro do 

que está acontecendo na atualidade. E, às vezes, essa rotina maluca que a gente tem, enquanto 

professor, a gente fica por fora de tudo que está acontecendo, e aí o aluno traz alguma coisa 

_______________  

 
26 Os rios voadores são uma grande quantidade de umidade que entra no continente da América do Sul pela Região 

Norte. Essa umidade cai por precipitação na Região Amazônica, onde retorna para a atmosfera por 

evapotranspiração. Dessa forma, há um curso da água que segue paralela à Cordilheira dos Andes, que é de 

fundamental importância para o balanço hídrico das regiões mais ao sul. O projeto de pesquisa leva o mesmo 

nome do fenômeno, “Rios Voadores”. Disponível em: https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-

rios-voadores/. Acesso em: 14 de dez. 2020.  

https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/
https://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/
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dessas e a gente não sabe nem do que ele está falando. E aí a gente fica menos preparada para 

lidar com isso. Eu estava olhando no Plano de Estudos. O Plano de Estudos do MST traz uma 

proposta de organização por tempo. E um tempo importante é saber as coisas que estão 

acontecendo, pode ser chamado de “Tempo Notícia”, uma proposta que eles colocam lá. É uma 

proposta para os Anos Finais, mas a agente pode pensar isso para os Anos Iniciais também. É 

um momento de ler as notícias do jornal, saber quais as notícias do dia de hoje, ou dessa semana, 

para o aluno saber, para ele conseguir, pelo menos, tentar ligar com os conteúdos das diversas 

disciplinas. Porque, se nós, professores, muitas vezes não temos tempo para ler, ou não estamos 

dispostos, ou não temos nem psicológico para ler as notícias do jornal, muitas vezes os alunos 

também não têm interesse. Então esse ponto que o Ernesto colocou, que foi algo que ele 

trabalhou ao longo do ano com os alunos, é algo interessante para a gente pensar, como 

organizar a aula para que eles tenham acesso a isso. 

– É o Tempo Memória que está na proposta? – Perguntou Francisco. 

– Não, esse aí também tem, – interveio Ernesto – mas é o Tempo Notícia. É muito 

utilizado. Nos próprios cursos do Movimento, curso superior, curso técnico, tem o Tempo 

Oficina e o Tempo Notícia. Aí você lê e até assiste o jornal e depois faz um debate. 

– Você já participou de formação que tinha esse Tempo Notícia? – Indagou Línlya. 

– Já! – Respondeu Ernesto. – Na graduação, tinha algumas vezes. Aqui, na escola, em 

tempo de itinerante, teve um momento que foi organizado assim, por vários tempos educativos, 

e aí a gente tinha esse tempo com as crianças. 

Depois disso, seguirmos conversando um pouco mais sobre os trabalhos com a mídia 

na escola. Fizemos uma sugestão ou outra de podcasts de notícia e o Luiz nos lembrou do 

programa “A Voz do Brasil”. 

Depois, seguimos a conversa guiados pelo estudo de aula. Falamos sobre a categoria da 

atualidade do ponto de vista das ideias pedagógicas pioneiras da União Soviética, e outras 

propostas de se trabalhar juntas as duas escolas do assentamento, entre outras questões. 

No final do encontro, Luiz ficou bem empolgado com nossa proposta e comentou vários 

pontos interessantes que fizemos e que gostaria que se fizesse as retomadas das discussões nas 

salas de aula com outros professores e com as crianças. 

O dia havia sido bem provocativo e o estudo de aula seguia como um guia. No entanto, 

provocativo também eram os desvios de assunto que tomávamos. Este espaço de formação não 

se limitava somente ao que ali estava preparado, mas também à atualidade. Era um reflexo da 

sala de aula que estávamos estudando.  
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Nono encontro: segunda parte do estudo de aula dos professores Alice e Ernesto 

 

No dia 18 de dezembro de 2019, seguimos à escola para nosso último encontro. Chovia 

muito como durante toda a semana. Tudo que víamos de chão pela frente era barro vermelho, 

macio, fresco e liso. 

Quando chegamos na escola, esperávamos desenvolver o último encontro do curso. 

Porém, os professores estavam envolvidos com a distribuição dos presentes do Papai Noel dos 

Correios27, justamente quando chegamos. Desse modo, era melhor esperar que os professores 

fizessem seu trabalho de distribuir os presentes às crianças. Enquanto isso, estávamos ali, 

participando e assistindo. Foi um momento muito legal, cheio de emoções e expectativas das 

crianças que aguardavam ansiosamente seus nomes serem chamados para receberem seus 

presentes. 

Quando acabou, seguimos para a sala dos professores para iniciarmos o último encontro 

do ano de nosso curso. Demos algum tempo para os professores conversarem sobre a 

distribuição dos presentes, na sala dos professores, enquanto nos organizávamos. Estavam ali 

os professores Alice, Ernesto, Sara e Patrícia, e o coordenador Francisco. Luiz não pôde 

participar, devido a outras atividades na escola, mas compareceu no finalzinho do encontro. 

Enquanto nos organizávamos, um aluno entrou na sala e mostrou os presentes para a professora. 

– Olha, que lindo, meu amor! Você gostou? – Perguntou Sara. 

– Eu ganhei um skate e uma bola! – Disse uma das crianças que estava ali. Quase não 

conseguia falar direito, talvez tivesse uns 4 anos ou menos. – Agora vou embora. 

– Então vá, meu bem, boas férias! Estuda, tá? – Respondeu Sara com felicidade na voz. 

– Tá bom! – A criança gritou de longe enquanto saía da sala. 

Planejamos para aquele dia finalizar os estudos de aula dos professores Ernesto e 

Patrícia e, posteriormente, fazer um momento para os professores avaliarem o nosso curso. Para 

isso, talvez pularíamos algumas partes do estudo de aula para dar tempo. Era fim de ano e do 

período escolar. Ninguém sabia onde estavam as folhas dos estudos de aula que ficaram com 

eles. Por sorte, tínhamos uma cópia ou outra guardada. Eu emprestei o meu material e 

acompanhei com a Línlya, no computador. 

_______________  

 
27 Projeto desenvolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, em que crianças carentes escrevem 

cartas pedindo o que gostariam de ganhar de Natal. Os doadores recolhem as cartas para comprar os presentes 

que são entregues por meio da empresa. 
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Retomamos tudo que foi discutido no estudo de aula da dupla Ernesto e Alice no 

primeiro encontro. Depois, começamos a refletir sobre as atividades do Momento 2 da aula. 

Apresentamos como foi, mostramos as letras das músicas e rodamos, no vídeo, as falas dos 

professores ao apresentar aquele momento da aula. Também, demos um tempo aos professores 

para conhecerem as letras das músicas. 

No vídeo, a professora Alice falava da música enquanto gênero textual, que sua 

linguagem era subjetiva e que é escrita para despertar emoções. Já as letras, diziam assim: 

 

Planeta Água 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo/ 

E que abre um profundo grotão/ 

Água que faz inocente riacho/ 

E deságua na corrente do ribeirão/ 

 

Águas escuras dos rios/ 

Que levam a fertilidade ao sertão/ 

Águas que banham aldeias/ 

E matam a sede da população/ 

 

Águas que caem das pedras/ 

No véu das cascatas, ronco de trovão/ 

E depois dormem tranquilas/ 

No leito dos lagos (bis) 

 

Água dos igarapés/ 

Onde Iara, a mãe d’água/ 

É misteriosa canção/ 

 

 

 

 

Água que o sol evapora/ 

Pro céu vai embora/ 

Virar nuvens de algodão/ 

 

Gotas de água da chuva/ 

Alegre arco-íris sobre a plantação/ 

Gotas de água da chuva/ 

Tão tristes, são lágrimas na inundação/ 

 

Águas que movem moinhos/ 

São as mesmas águas que encharcam o chão/ 

E sempre voltam humildes/ 

Pro fundo da terra/ (bis) 

 

Terra! Planeta Água/ (3x) 

 

[...] 

 

 

Planeta Azul 

 

A vida e a natureza sempre à mercê da 

poluição/ 

Se invertem as estações do ano/ 

Faz calor no inverno e frio no verão/ 

Os peixes morrendo nos rios/ 

Estão se extinguindo espécies animais/ 

E tudo que se planta, colhe/ 

O tempo retribui o mal que a gente faz/ 

 

Onde a chuva caía quase todo dia/ 

Já não chove nada/ 

O sol abrasador rachando o leito dos rios 

secos/ 

Sem um pingo d’água/ 

Quanto ao futuro inseguro/ 

Será assim de Norte a Sul/ 

 

 

O que será desse planeta azul?/ 

O que será desse planeta azul?/ 

 

O rio que desse as encostas já quase sem vida  

Parece que chora / um triste lamento das águas/ 

Ao ver devastada, a fauna e a flora/ 

É tempo de pensar no verde/ 

Regar a semente que ainda não nasceu/ 

Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida/ 

Estar de bem com Deus/ 

 

[...] 
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A Terra nua semelhante à Lua/ 

 

 

Alguns dos professores leram em silêncio, enquanto a professora Sara cantarolava a 

música que conhecia, Planeta Azul. Depois de apresentada a atividade da aula, conversamos 

com os professores sobre o propósito da atividade, o motivo de terem escolhido essas músicas. 

Devido ao dia, tentamos apressar um pouco mais a finalização do estudo de aula, pois 

queríamos fazer uma atividade final de reflexão sobre o curso. Além disso, alguns pais de 

alunos apareciam na sala, em um momento ou outro, para buscar os presentes e, com isso, 

alguém do grupo saía para atendê-los. Também estávamos no encerramento do ano letivo, 

quando as aulas se encerravam por aquele ano. 

As conversas foram curtas e as respostas que os professores davam, em geral, eram mais 

diretas. Como, por exemplo, quando o coordenador Francisco fala sobre o que ele pensava que 

seria o objetivo do Momento 2 da aula: 

– Acho que para chamar a atenção do desperdício de água e da falta de água, né? Aqui, 

no sítio, não vê, mas, na cidade, a taxa de água está ficando cada vez mais cara. Então, quer 

dizer, que é um reflexo da diminuição das águas. 

Depois, passamos para pensar o Momento 3, quando os alunos falaram sobre suas 

respectivas formas de captação da água em suas casas. A Línlya relembrou algumas coisas da 

atividade. Comentou que o tema desse momento se aproximava do tema da aula com a outra 

dupla. Mostramos, em vídeo, uma parte da aula em que os professores orientavam os alunos 

quanto à apresentação, com o auxílio de um desenho.  

Ao discutir os objetivos do Momento 3 da aula, as conversas seguiram curtas e rápidas 

também, mas foi bom ver alguns professores reconhecerem a importância e a diferença da 

realidade dos alunos, como é o caso da professora Sara: 

– Acho interessante, pelo fato de, assim, mostrar a realidade daqui, de cada lote, de cada 

casa, para que eles também façam essa ligação, “como que é lá na sua casa, como que é na 

minha”, “qual a forma melhor, qual a forma mais fácil”. Então, acho que é uma reflexão e é 

interessante ele reconhecer a fala de cada um, porque, na cidade, é tudo igual e aqui já é 

diferente. 

Também conversamos sobre uma certa timidez, por parte de alguns alunos, de 

apresentar e falar sobre o seu desenho na frente das duas turmas. Foi ressaltada a nossa presença 

e, principalmente, das câmeras como um fator que poderia inibir os alunos a agir de forma mais 

espontânea em sala. 
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Em todo momento, os professores aparentavam um cansaço em suas vozes, de toda uma 

carga de trabalho de um ano letivo que chegava ao término, bem como de uma semana corrida 

de reuniões, conselhos e avaliações. 

Mostramos alguns trechos em vídeo da apresentação dos alunos para seguir com o 

estudo de aula. Eram alguns trechos interessantes, em que os alunos não estavam tão tímidos e 

conseguíamos ouvir a fala com mais clareza. Conforme os alunos iam apresentando como 

captavam água em casa, o professor Ernesto ia fazendo comentários, comparando e 

complementando a fala dos alunos, entre uma apresentação e outra. Depois, o mesmo ocorreu 

com a professora Alice e os alunos de sua turma. Uma aluna dessa professora apresentou seu 

desenho no vídeo, falando assim: 

– Lá em casa tem o “rodão”. Aí, perto do “rodão” tem uma represa. A água passa no 

“rodão” e vai para a represa. Aí tem um cano que leva a água para a caixa e, dessa caixa, leva 

água para o meu vizinho e para minha casa. 

– O que você tentou representar? Onde está a caixa? – Perguntou Alice. 

– A caixa d’água está aqui, – ela apontou com o dedo – e, daqui, vai para minha casa. 

– E de onde vem essa água? Vem da mina? – Alice foi questionando algumas coisas 

para a estudante. 

– É... isso aí eu não sei, não. – Respondeu com uma voz séria. 

– E o que é isso aqui? – Alice apontava para uma parte do desenho. – O que é isso aqui 

que está do lado? 

– É a horta da minha avó, o meu pé de amora e “os café” do meu vô! – A aluna respondeu 

com um belo sorriso e com alegria em sua voz, bem ao contrário de quando disse “isso aí eu 

não sei, não”. 

Como foi importante ver a aluna e sua relação com o seu território refletidos no carinho 

de citar o pé de amora ou o café do avô e a horta da avó. Ficava pensando como aqueles saberes 

dela poderiam ser somados ao saber sistematizado da escola: rodas d’água, caixa de 

armazenamento, represa, minas, bombas, que para a escola podem ser apenas conceitos, mas 

são representações simbólicas de um saber e da existência dessas crianças.  

Portanto, é muito importante um cuidado ético com esses saberes preexistentes e 

explorá-los junto aos alunos. Não se pode considerar que a distribuição e tratamento de água 

feita pela Sanepar, por exemplo, fosse a única forma da água chegar potável à casa desses 

estudantes, mas era preciso entender que essa era uma entre tantas outras formas para um outro 

modo específico de vida. Assim, seguia me perguntando como a escola poderia estudar a vida, 

bem como a atualidade, e dialogar com os conteúdos universais citados no terceiro encontro. 
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Dando continuidade ao estudo de aula, conversamos sobre essa própria diversidade de 

formas de captação de água, se eles conheciam ou não, entre outras formas possíveis. Alguns, 

como Ernesto, já conhecia essas realidades e diferenças, já outros professores não conheciam. 

Por exemplo, o Ernesto comentou umas coisas sobre a distribuição de água no assentamento: 

– Uma das coisas, quando foi feito o projeto de assentamento, o PDA, Projeto de 

Desenvolvimento do Assentamento, a água entra como um elemento central. Não é central, mas 

é elemento comum. Então, por exemplo, não tem dono. Se eu tenho água no meu lote e o meu 

vizinho não tem, eu não posso negar água para ele. É um acordo que foi preestabelecido antes 

de fazer o sorteio, porque não tem água para todos os lotes. E esse acordo está no documento 

lá do assentamento. Então, se alguma família negar, as organizações do assentamento precisam 

intervir, ajudar e resolver o problema. Mas eu nunca tive um relato ou conheci alguma situação 

de que alguma família negasse água para o vizinho. Mas tem gente que divide: a mina está lá, 

daqui até lá vai dar mil metros, então meu vizinho e eu compramos quinhentos metros, cada 

um, e faz uma divisão do custo. Mas isso é interessante, ceder. Não é cedido e, também, não 

está vendendo. 

– Eu acho que o legal é isso: toda essa organização. – Disse Alice, ao pensar suas 

experiências como moradora da zona rural, mas que foram distintas de uma realidade de 

reforma agrária – Porque, no particular, se fosse no particular, não existiria isso de vizinho para 

vizinho. Quantas rixas eu já não vi, já vivi de perto, entende? Essas coisas no particular não 

existem, não tem. 

Pouco depois, estávamos conversando sobre potencialidades de se trabalhar com essas 

aulas no futuro, dado esse próprio material produzido pelos alunos, como suas pinturas e 

depoimentos. Em uma das falas, relacionadas ao trabalho na escola, Ernesto comentou: 

– Se a gente tivesse, por exemplo, laboratório onde a gente pudesse fazer análise dessa 

água, enfim, levar isso para o campo das ciências, até a própria palavra “gravidade”. Então, tem 

todos esses conceitos para ensinar a eles, falar: “olha, o que é a gravidade” e vai lá, mostra, se 

você põe um negócio aqui, ele vai cair... 

Seguimos conversando mais um pouco sobre a aula dos professores em geral, junto ao 

momento final, onde houve a exposição de fotografias de algumas minas e rodas d’águas. 

Línlya perguntou: 

– Aconteceu alguma coisa que vocês não tinham planejado na aula? 

– Um ponto de destaque foi de um aluno, que fez o desenho, mas não levou, porque 

acabou perdendo. – A professora Alice seguiu comentando. – Não sei se vocês lembram, mas 

eu lembrei de quando eu perguntei, como que chegava a água na casa dele e ele falou “não 
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chega”! Porque ele estava no acampamento e o acampamento foi despejado. Ernesto havia 

tocado no assunto do despejo e eles estavam sem água. Então, esse era um ponto importante, 

mas como era um fechamento ali, talvez fosse muita coisa. Mas aquilo me marcou muito, 

porque ele falou “não chega”. Aquilo me marcou! Ele estava ali, vivendo uma situação 

dramática, e ele tinha feito o desenho, de como era que chegava a água dele ali no acampamento, 

mas daí eles estavam passando por uma situação muito difícil. 

– Na minha sala também. Tinha aluno que estava com dificuldade, na minha sala 

também. – Comentou Sara. – E não tinha mesmo como chegar água, precisava de ir lá puxar. 

Uma mãe falou comigo: “não aguento mais puxar água e minha filha não me ajuda, professora. 

Fala com ela!”. Eles carregam na mão e aí era aquele tormento para eles, era uma dificuldade 

muito grande. Eu fui lá e falei com ela: “vá, menina, puxe água, ajude sua mãe”. Mas aí tem 

algumas coisas, que você toca numas situações, entra nesse convívio, nessas situações, e aí não 

pode, assim, bate aquele sentimento, e você fica, assim... por quê? Como que não chega? Nossa, 

como pode? E, não, você precisa tratar isso como eles lidam, porque é um momento real da 

vida. E isso faz com que a gente reflita muito. 

E assim fomos finalizando o material do estudo de aula, com essas conversas, sobre as 

realidades dessas vidas, como as dificuldades de captação de água, qual método era mais 

adequado para a geografia do lugar; sobre as torneiras abertas vinte e quatro horas por dia 

quando se capta água por gravidade, para lidar com a grande pressão que passa pelos canos; 

entre outros assuntos que não se encerravam por ali no encontro. Da mesma forma, nosso curso 

como um todo não encerrava ali, havendo muitas outras coisas para seguirmos estudando. 

 

 

 

Continuamos com um momento final do curso. Entregamos um material complementar 

sobre as pontuações que fizemos a respeito das categorias da atualidade e da auto-organização 

dos complexos de estudo. Entregamos também um questionário com a avaliação do nosso 

curso, pois já queríamos pensar algumas metas para 202028. Os professores trouxeram algumas 

sugestões. Depois conversamos sobre a avaliação do curso pelos professores, para escutarmos 

sugestões e questionamentos. E o curso foi finalizando com alguns desabafos dos professores, 

_______________  

 
28 Embora tenha sido combinado, o curso não aconteceu no ano de 2020, devido à pandemia da Covid-19, que 

impossibilitou a realização das atividades presenciais. 



143 

 

 

muitos já ouvidos durante o curso sobre as questões que iam aparecendo ou sobre como se 

preparar para estarem sendo filmados. 

– É muito reflexivo, o nosso trabalho, o curso. – Disse Alice. – A gente vai avaliando, 

eu avalio a mim. No caso, autocrítica. É muito reflexivo com a minha prática, aprendendo com 

os colegas, com as experiências, com os amigos de trabalho. Eu faço muitas reflexões, inclusive 

com a forma que vocês colocaram as perguntas aqui, como vocês puseram as perguntas e os 

questionamentos. No início, eu até estranhei um pouco. Para mim, foi um baque. E, depois, eu 

fui me acostumando e fui percebendo que, com a forma que estava aqui, é muito reflexivo. 

– O baque foi porque você imaginava algo mais direcionado, assim? – Perguntou Línlya. 

– Aquela questão de estar certo ou estar errado? 

– Sim! – Respondeu Alice. – É nesse sentido que eu estou querendo dizer. Depois eu 

fui olhando que tudo que vocês colocaram é nesse sentido, trazendo para a reflexão do trabalho 

para nós. Isso serviu para mim. 

– E a gente faz, mas a gente não para para pensar. – Comentou Sara. – A gente já fez e 

já passou, então já! Pronto, já passou! Não precisa mais pensar naquilo, já passou! 

– Até por uma questão de tempo da nossa correria, né? – Alice interagiu com a fala da 

professora Sara. 

– E, nesse trabalho aqui, não. Até que, no primeiro encontro, que a gente inseriu, – 

comentou Sara – a gente saiu, assim, chocada! – Demos umas boas risadas do assunto e, nisso, 

ela insistiu: – Foi! Se é para finalizar, então vamos falar! Daí nós saímos, assim, chocadas, 

porque, para nós, foi impactante. Estava ali mostrando o nosso erro e expondo aquele erro, 

então saímos chateados. Então nós saímos assim, como agora? O que esse complexo tem a ver 

com aquele erro lá naquela aula? E vai expor? Vai ficar lembrando o erro e vai sendo falado? 

Então, assim, a nossa aula foi para ficar lembrando dele, para ficar sendo falado. – Sara se 

referia, enquanto aula, ao nosso sexto e sétimo encontro. – Então a nossa aula foi para mostrar 

como não deve ser feito. Eu tive essa reflexão. 

– Que foi o primeiro dia do estudo de aula de vocês, né? – Perguntou Línlya. 

– Sim! – Sara respondeu. – Porque, até que, na segunda aula, foi mais tranquilo, porque 

eu expus um pouco disso. E aí já foi mais. Assim, ficamos mais confortáveis, porque essa 

autocrítica é difícil para nós. 

– Sim, porque essa autorreflexão é difícil de pararmos para pensar. – Comentou Alice. 

– Então, para a próxima, vocês vêm mais preparadas, né? – A Línlya perguntou.  

A professora Sara deu um rápido sorriso e respondeu: 
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– Sim! Mas você não vem criticar a gente, não! – E soltamos boas gargalhadas do 

comentário, enquanto ela fazia um sinal negativo com mão. 

– Ah! Mas a crítica maior vem de nós mesmos! – Comentou Línlya. 

No entanto, como sempre comentava com a Línlya, essa era uma das principais tensões 

durante todo o curso. Foi a mais sentida por nós e por eles, pois, com essa forma de se trabalhar 

com um estudo de aula, ocorre essa exposição dos professores. Quase sempre, isso pode gerar 

certos incômodos, sendo uma questão importante a ser pensada. O estudo de aula foi produzido 

com base em uma avaliação de nossa parte das aulas desses professores. Lidar com a autocrítica 

seria um problema por estar sendo feita diante dos colegas do grupo? E se fossem feitas 

individualmente, teriam a mesma potencialidade? Será que, como foi colocado pelo Ernesto, 

não seria preciso esse debate com os colegas para pensarmos melhor nossos argumentos 

também? 

 

 

 

Já estava tarde e passava um pouco da hora, o encontro foi finalizado e começou a 

chover. A correria de sair não foi tanta como me falavam, pois, agora, a estrada estava boa, 

podíamos viajar tranquilamente, sem medo de atolar. E fomos embora, admirando o pôr do sol. 

Aquelas sensações de fim de ano vinham pulsando no caminho de volta para casa. 

Aquela nostalgia de olhar para trás e pensar toda essa trajetória soava no ar. No carro, estávamos 

a Línlya, o motorista da prefeitura, que fora muito acolhedor conosco durante todo o ano, e eu. 

Cursamos o asfalto em meio ao chuvisco. Sentíamos que nossa missão naquele ano estava 

cumprida. Nossas aventuras tinham finalmente acabado. 

Foi um engano de nossa parte. Relaxado na poltrona de trás do carro, escutei um grande 

ruído. Logo o motorista estacionou no acostamento da pista. O pneu havia furado! Rapidamente 

desci para ajudá-lo com a troca do pneu em meio à chuva. Um motorista experiente, dirigindo 

a van que carregava os professores, reconheceu o colega de trabalho parado na pista e parou 

rapidamente. Quando eu pensava que faltavam uns vinte minutos de serviço pela frente, aquele 

motorista resolveu em dois. Mais do que depressa, molhados pela chuva retornamos ao veículo 

e seguimos tranquilos nossa viagem até chegarmos em segurança. Surpresas sempre podem 

acontecer! 
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QUE SENTIDOS PRODUZIR? 

 

Diante deste momento de encerramento da escrita desta pesquisa, não se pretende uma 

conclusão ou as considerações finais sobre o trabalho. Traçamos algumas reflexões no intuito 

de apontar alguns sentidos, algumas reflexões possíveis ao atravessar os afetos experienciados 

em campo. Cabe dizer que, em uma cartografia, não há o fim, da mesma forma que não houve 

começo, pois a escola já se movimentava antes de nossa presença. Portanto, após uma entrada 

junto aos afetos da escola, o que fazemos é uma saída de uma escola que continua.  

Desenvolvemos o estudo buscando investigar as tensões, enquanto produtoras de 

conhecimento, no encontro entre uma proposta curricular de um movimento social do campo 

e sujeitos de diferentes envolvimentos com essa realidade. E, ainda, buscando responder que 

produções foram feitas diante de um agenciamento, de tensões, entre profissionais de duas 

escolas do campo e um curso de formação. Tais buscas nos levaram a uma reexperimentação 

dos afetos do campo. Revisitamos os áudios gravados, o diário de campo, o planejamento do 

curso, as fotografias, as notas de caderno, materiais produzidos durante o curso e nossas 

memórias. Seria este um momento de um estudo de curso? De nosso curso? 

Revisitamos e refletimos o material produzindo esta cartografia das tensões em campo. 

A cada leitura, produzimos sentidos diversos. A cada leitura, um novo olhar. Procuramos as 

tensões em um curso de formação de professores de uma escola municipal do campo em um 

ambiente de reforma agrária, com essa potencialidade: a potencialidade de provocação para 

diversos sentidos a cada leitura. 

O olhar para essas experiências nos mudava o estado, principalmente o de conforto, e 

colocava dúvidas. A primeira experiência que nos vem à mente, a mais latente enquanto corpo 

que movimentava o curso de formação e, agora, enquanto aquele que escreve, foi 

experimentada no sétimo encontro. O estudo de aula fora organizado por nós. Em geral, era 

organizado sobre nossa crítica em relação à aula desses professores. Mas, na experiência 

relatada, a tensão provocada ao trabalhar o estudo de aula com os professores causou diversos 

desconfortos.  

Seguimos pensando até que ponto nossa crítica não transparece esse estudo de aula e 

pode provocar sensações de desconfortos nos professores. Em que medida o reflexo dessas 

tensões pode contribuir ao ambiente de formação dos professores? Isso é percebido junto à fala 

da professora Sara, quando dizia: “em cada tópico daqui, [...] a gente vê o que? Erros, né?”. Em 

tais momentos, percebemos a crítica que transparece e pode, por vezes, incomodar os sujeitos. 

Nesse estado de incômodo, os professores, frente às tensões criadas no movimento do curso, 
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podem produzir novas reflexões e repensar suas práticas junto às novas questões colocadas pela 

análise dos complexos de estudo? 

Todo esse exercício ocorre na intenção de ficar atento a essas perguntas, revisitando as 

tensões do curso que realizamos. Não se pretende responder tais questões, mas nos mantermos 

atentos a elas, formulando novos problemas diante da cartografia construída, enquanto 

profissionais que organizam essa formação. 

Da mesma forma, podemos pensar esses momentos de formação para os professores, 

principalmente quando os colocamos diante de tais tensões. Como diz Ernesto no oitavo 

encontro: “Mas eu acho que, quanto mais a gente está engajado, a gente consegue ter mais 

ideias, até o próprio pensar diferente a gente aprende. Quando o outro está ajudando, mesmo 

que ele esteja discordando, força a gente a pensar mais possibilidades”. Refere-se ao pensar as 

coisas, debater no plano do discurso, um refinamento às questões teóricas que a formação traz.  

Este é um exemplo de tensão que busca desenvolver tais habilidades, no sentido de 

argumentar nos diferentes espaços, enriquecendo os debates sobre os projetos de educação da 

escola. Podemos perceber estes momentos quando, diante das pequenas tensões produzidas no 

encontro, os professores se colocavam a pensar suas práticas. 

As tensões podem, dessa forma, provocar movimento. Mas, quanto maior a tensão, 

desconfortos também podem surgir provocando efeitos que não se procura em um ambiente de 

formação. Aliás, tais desconfortos são produtivos? Que efeitos eles produzem? No exemplo 

anterior, sobre a fala da professora Sara, podemos pensar nossa atividade enquanto formadores, 

dando ouvidos às críticas que foram feitas diante das tensões que estavam ali. 

Mesmo fazendo esses pequenos exercícios, procuramos não finalizar o trabalho somente 

com essas reflexões. Depois dos significados que produzimos e proporcionamos ao leitor, 

deixamos o convite e a liberdade para pensar junto, para produzir outros sentidos, entrar e sair 

por esses afetos de outras maneiras. 

 

 

 

[...] 

Então o que fazer? Escrever aqui, nesse diário. Podia escrever sobre várias coisas do dia, mas 

não quero usar isso para uma escrita técnica e rotineira do meu dia. Quero usar para falar, 

para desabafar, para colocar coisas minhas, internas, minhas experiências que venho 

passando, para fora. 
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E por que fazer isso? Para registrar algo? Para gravar alguma informação? Gerar algum 

fato? Provas? Não! É sempre porque eu preciso falar, há um desejo que me move a falar. Há 

coisas que me afetam que não posso deixar aqui dentro. E uso a escrita quando eu não posso 

usar a boca para isso. A boca, que talvez seja o nosso principal órgão de prazer, que sacia 

algumas coisas, as primeiras vezes no prazer de se alimentar, ou de conhecer os objetos do 

mundo enquanto bebês. Podemos usar a boca para dar os beijos dos mais variados tipos, 

conhecendo diferentes sabores. Mas com a boca também é prazeroso falar e o desejo nos move 

para isso. 

[...] 

Será que agora me aliviei? Depois de falar tudo isso? 

[...] 

Aliás, será que agora, depois de escrever tudo isso, tenho alguma direção nova e certa para 

minha vida? Tenho algo para concluir depois desse dia? Depois desse processo de fala de 

nossa existência, o que foi provocado pela experiência? Ou o desejo não lida com esse tipo de 

roteiro da escrita? 

 

Diário do pesquisador 

10 de dezembro de 2020 
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Apresentação 

 

As escolas itinerantes do Paraná, organizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST), surgem como forma de resistência e de garantia ao direito à educação no 

espaço em que se vive, com particularidades e modos de vida sendo respeitados1. Justamente 

pela incerteza e instabilidade dos espaços rurais ocupados pelos acampamentos2, as escolas 

têm a característica de serem itinerantes, isto é, de migrarem junto aos acampamentos. 

Com base em experiências anteriores, entre os anos de 2010 e 2012, o Setor de Educação 

do MST do Paraná desenvolveu, de forma conjunta, colaborativa e com o apoio de educadores 

 
1 Desde 2004, foi aprovado o funcionamento das escolas itinerantes como “experiências pedagógicas” no Paraná, 

sendo que, no ano de 2008, houve a regularização das escolas itinerantes no estado. 

2 “Acampamento é um espaço de luta e resistência. É a materialização de uma ação coletiva que torna pública a 

intencionalidade de reivindicar o direito à terra para produção e moradia. O acampamento é uma manifestação 

permanente para pressionar os governos na realização da Reforma Agrária” (CALDART et al., 2012, p. 23). 

Assentamento é quando ocorre a consolidação da Reforma Agrária, quando as terras são conquistadas pelos 

acampados.  
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e pesquisadores, o Plano de Estudos das Escolas Itinerantes (MST, 2013), baseado nos complexos 

de estudo como modo de organização curricular.  

Em linhas gerais, os complexos de estudo são propostas curriculares interdisciplinares 

que reúnem as dimensões da natureza, da sociedade, em conexão com o trabalho, de modo 

que, em conjunto, tratem da complexidade de uma parte da realidade, chamada de porção da 

realidade (FREITAS, 2009).  

O Setor de Educação do MST do Paraná propõe que as escolas em áreas de reforma 

agrária do estado, em acampamentos ou em assentamentos, adotem os complexos de estudo 

em suas práticas pedagógicas, adequando-se à realidade local. 

Este material (elaborado a partir de uma experiência específica, desenvolvida com 

profissionais de duas escolas do campo de uma rede municipal3) apresenta uma proposta 

 
3 O curso “Educação do Campo: possibilidades pedagógicas” ocorreu durante o ano de 2019, em uma parceria 

entre a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a Secretaria Municipal de Educação de Londrina e foi 

realizado na Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber, no Assentamento Eli Vive, em Londrina, estado do 

Paraná. Mais informações sobre o curso podem ser encontradas na dissertação “Tensões em um curso de 

formação de professores de uma escola do campo”, de autoria de Wanderson Rocha Lopes, disponível no 

Repositório Institucional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (RIUT). 
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formativa para que professores de escolas do campo possam utilizar a abordagem dos 

complexos de estudo em suas aulas. Destina-se, então, a formadores de professores de escolas 

do campo, como coordenadores e diretores de escolas, equipes formativas de Secretarias de 

Educação ou do Setor de Educação do MST. 

Apresentamos informações que consideramos relevantes para a elaboração de novas 

propostas formativas com base em nossa vivência. Não se trata de um modelo, mas uma 

sugestão que pode auxiliar o encaminhamento de outras experiências. Neste material, há uma 

breve explicação sobre os complexos de estudo e, então, os seguintes itens, referentes à 

proposta, são detalhados: 

(1) Características gerais da proposta formativa; 

(2) Encontros temáticos; 

(3) Planejamentos de aulas; 

(4) Aulas; 

(5) Estudos das aulas; 

(6) Avaliação. 
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Também, há uma seção específica com materiais que utilizamos na proposta formativa 

por nós realizada. Eles podem exemplificar e servir de apoio para a elaboração de novos 

materiais. Por meio de hiperlinks, será possível acessar diretamente o material que for 

mencionado. Ao longo do texto, adicionalmente, são indicadas referências de leituras como 

sugestão, nas caixas “SAIBA MAIS”. 
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Complexos de estudo 

 

Uma das primeiras propostas pedagógicas das escolas itinerantes do Paraná foi 

referenciada nos temas geradores de Paulo Freire. Nessa proposta, um tema gerador inicial, que 

tivesse pertinência com a realidade dos estudantes e que fosse reconhecido por eles, era 

utilizado para refletir, problematizar e transformar a vida. Entretanto, um problema encontrado, 

após um período de implementação da proposta, foi um “esvaziamento de conteúdos no 

processo pedagógico” (MST, 2014 apud SAPELLI, 2017, p. 618). Desse modo, entre os anos de 

2010 e 2012, o Setor de Educação do MST do Paraná promoveu encontros para avaliar as 

experiências dessas escolas itinerantes e propor alternativas pedagógicas para essas escolas. 

Foi, então, desenvolvido o Plano de Estudos das Escolas Itinerantes (MST, 2013), baseado 

nos complexos de estudo como modo de organização curricular. Os complexos de estudo não 

são necessariamente uma metodologia de ensino, mas um método para se determinar os 

objetos a serem estudados. 

Um complexo representa uma “complexidade” cujo entendimento a ser 

desvendado pelo estudante ativa sua curiosidade e faz uso dos conceitos, 
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categorias e procedimentos das várias ciências e artes que são objeto de ensino 

em uma determinada série. O complexo tem uma prática social real embutida 

em sua definição. Ele é mais que um tema ou eixo e não se resume à idealização 

de uma prática que apenas anuncia a aplicabilidade longínqua de uma 

aprendizagem. É o palco de uma exercitação teórico-prática que exige do 

estudante as bases conceituais para seu entendimento, permite criar situações 

para exercitação prática destas bases plenas de significação e desafios e ao 

mesmo tempo permite que estes conceitos sejam construídos na interface da 

contribuição das várias disciplinas responsáveis pela condução do complexo. O 

complexo é uma unidade curricular do plano de estudos, multifacetada, que 

eleva a compreensão do estudante a partir de sua exercitação em uma porção 

da realidade plena de significações para ele. Por isso, o complexo é indicado a 

partir de uma pesquisa anteriormente feita na própria realidade das escolas 

itinerantes. É uma exercitação teórico-prática que acontece na realidade existente 

no mundo do estudante, vivenciada regularmente por ele em sua materialidade 

cotidiana e que agora precisa ter sua compreensão teórica elevada (MST, 2013, 

p. 31, grifos nossos). 

 

Assim, os complexos procuram articular o ensino com uma prática social da comunidade 

em que a escola está situada e buscam, na realidade do aluno, os elementos que lhe são repletos 

de significados. Para a organização de tais elementos, é importante compreender o trabalho 

material como fundamento, que é o trabalho socialmente útil para a comunidade, para o 
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Movimento, para o coletivo. Ou seja, não se trata do trabalho produzido pela força de trabalho 

comprada, ao mínimo valor possível, pelo capital para obter o máximo de lucro. A prática social 

é a prática pensada para a comunidade, para o coletivo da escola e da comunidade, 

consequentemente, as disciplinas devem fazer esse sentido em uma experimentação e 

exercitação teórica e prática dos alunos. 

Essas práticas buscam ser estudadas com as bases das ciências e das artes, isto é, o que 

se pode chamar hoje de disciplinas, com a intenção de articular a teoria e a prática com as 

diferentes perspectivas de cada área. As disciplinas possibilitam o entendimento de inúmeros 

aspectos (muitas faces) de um mesmo fenômeno, sendo, portanto, uma proposta 

interdisciplinar.  

Os complexos de estudo, enquanto proposta curricular, foram idealizados e 

experienciados no contexto dos primeiros anos após a Revolução Russa, na antiga União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas, especialmente nas Escolas-Comuna. 

Moisey M. Pistrak, um dos idealizadores russos da proposta, indica como característica 

importante dos complexos de estudo a superação do isolamento dos conhecimentos na escola 
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tradicional. Em suas palavras, “quando o objetivo torna-se não o estudo da disciplina, mas sim 

o estudo da realidade viva, é natural que as fronteiras entre as disciplinas tornem-se mais móveis; 

que a ligação entre as disciplinas seja mais forte”, desse modo, “[...] o método dos complexos 

exige trabalho coletivo, unido, de todos os professores [...]” (PISTRAK, 1934, p. 120-121 apud 

FREITAS, 2009, p. 45). 

Na proposta do MST (2013), com base em pesquisas que culminaram em inventários da 

realidade de algumas escolas itinerantes do Paraná, são propostas porções da realidade para 

compor os complexos de estudo referentes aos anos finais do Ensino Fundamental, como 

apresentado no Quadro 1. 

Quadro 1 – Porções da realidade propostas para os anos finais do Ensino Fundamental 

Ano Semestre Porção da realidade 

6º 1º • A luta pela Reforma Agrária; 

• Produção de alimentos; 

• As formas de organização coletiva dentro e fora da escola; e 

• A cultura camponesa. 

2º • A luta pela Reforma Agrária; 

• Manejo dos ecossistemas; 

• Autosserviço; e 

• As formas de organização coletiva dentro e fora da escola. 

7º 1º • Luta pala Reforma Agrária; 
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• Criação de animais; 

• Agroindústria; e 

• Organização do acampamento/assentamento e na escola. 

2º • Luta pela Reforma Agrária; 

• Produção de alimentos; e 

• Organização no acampamento e assentamento e na escola. 

8º 1º • Luta pela Reforma Agrária; 

• Manejo do agroecossistema; e 

• Formas de organização do acampamento e da escola. 

2º • Luta pela Reforma Agrária; 

• Agroindústria; e 

• Formas de organização do acampamento e da escola. 

9º 1º • Luta pela Reforma Agrária; 

• Beneficiamento e processamento da produção; 

• Agronegócio (monocultura e empresas cooperativas ou outras); e 

• Organização coletiva dentro e fora da escola (acampamento ou 

assentamento). 

2º • Luta pela Reforma Agrária; 

• Vendas/comercialização de produtos; e 

• Organização coletiva dentro e fora da escola (acampamento ou 

assentamento). 

Fonte: Adaptado de MST (2013) 

Os demais níveis de ensino da Educação Básica também podem tomar esta proposta do 

Plano de Estudos para se organizarem e trabalharem com seus próprios complexos de estudo. 

As porções da realidade são focos de discussões, problematizações e modificações, de acordo 
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com os objetivos que se pretende alcançar com a educação nessas escolas situadas em áreas 

de reforma agrária. 
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Proposta formativa 

 

1. Características gerais da proposta formativa 

Quem? 

Esta proposta formativa é destinada a profissionais da educação, em especial professores 

da Educação Básica de escolas do campo (dos diferentes níveis de ensino). 

Cuidado: é importante que o grupo de participantes não seja muito numeroso, visto que 

deve haver um acompanhamento e estudos das aulas desenvolvidas pelos professores4. Para 

isso, pode haver uma organização por nível, séries ou anos de atuação. Exemplos:  

• professores e coordenador do Ensino Médio de uma escola;  

• professores de 1º e 2º anos do Ensino Fundamental, coordenador e diretor de uma 

escola; 

 
4 Na experiência por nós realizada, participaram quatro professores de 3º, 4º e 5º anos de Ensino Fundamental, 

dois coordenadores e um diretor. 
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• professores de turmas multianos e coordenadores de escolas do campo de um 

município; 

• professores e coordenador da Educação de Jovens e Adultos de uma escola.  

 

Quanto tempo? 

Inicialmente, pensamos em uma proposta formativa para acontecer ao longo de um ano 

letivo. A quantidade de encontros e o tempo de cada um deles dependerá da disponibilidade 

dos participantes e formadores. 

Sugestão: caso os participantes já trabalhem juntos, compartilhando experiências (na 

mesma escola, por exemplo), a frequência dos encontros pode ser mensal; caso contrário 

(professores de escolas diferentes, ou da mesma escola, mas que não tenham tanta 
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proximidade), a frequência pode ser quinzenal ou até semanal. Cada encontro deve ter como 

duração o tempo necessário para que a discussão seja minimamente aprofundada5. 

 

O quê? 

Ao longo da proposta formativa, os encontros entre participantes e formadores 

destinam-se a diferentes objetivos. Sugerimos organizá-los em encontros temáticos, 

planejamentos de aulas, aulas, estudos das aulas e avaliação, como consta no Quadro 1. 

Quadro 2 – Organização da proposta formativa 

Encontros Assuntos a serem abordados Objetivos 

Encontros 

temáticos 

• Apresentação inicial de todos os 

participantes, de suas experiências 

anteriores e objetivos da proposta 

formativa; 

A partir de um diagnóstico dos 

participantes, abordar temas 

importantes para o 

desenvolvimento de aulas 

posteriormente.  

 
5 Em nossa experiência, os encontros foram realizados a cada três ou quatro semanas, com duração de cerca de 

três horas. 
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• Educação do Campo: aspectos centrais, as 

principais dificuldades enfrentadas pelas 

escolas do campo e avanços históricos; 

• Complexos de estudo: principais 

características e um exemplo de 

planejamento de aula nessa perspectiva; 

• História e realidade da comunidade. 

Planejamentos 

de aulas 

• Planejamentos coletivos de aulas com os 

complexos de estudo. 

Realizar o planejamento coletivo 

de aula com os complexos de 

estudo, com discussões mais 

gerais e detalhadas de atividades 

a serem desenvolvidas e materiais 

necessários. 

Aulas • Realização das aulas com os complexos de 

estudo pelos professores. 

Acompanhar as aulas, com 

gravação de áudio e vídeo, para 

posterior estudo, análise e 

discussão. 

Estudos das 

aulas 

• Discussão e análise detalhada das aulas 

desenvolvida pelos professores, de modo 

conjunto, com todos os participantes do 

curso.  

Dialogar sobre a aula 

desenvolvida, proporcionando 

uma reflexão coletiva sobre o 

planejamento, as atividades 

propostas e sobre outras 

possibilidades de aula.  
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Avaliação • Avaliação do curso, de modo oral, em uma 

roda de conversa, e/ou escrito 

(individualmente). 

Analisar aprendizados, 

dificuldades, mudanças, 

resistências etc., a partir da 

proposta formativa. 

Fonte: autoria própria 

 

2. Encontros temáticos 

Para a elaboração dos encontros temáticos, é importante fazer um diagnóstico do grupo, 

de modo a entender o que os participantes conhecem sobre o tema e o que precisam conhecer 

com mais profundidade. Esses temas são centrais para o planejamento e o desenvolvimento das 

aulas posteriormente. 

Sugestões de temas: 

• Educação do Campo: aspectos centrais, as principais dificuldades enfrentadas pelas 

escolas do campo e avanços históricos; 

• Complexos de estudo: principais características e um exemplo de planejamento de aula 

nessa perspectiva; 
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• História e realidade da comunidade.  

Importante: decidir se haverá estudos complementares pelos participantes, com a 

disponibilização de materiais pelos formadores (como textos, vídeos e podcasts). 

Sobre a história e a realidade da comunidade, consultar se há materiais produzidos que 

possam auxiliar para que os participantes conheçam as características locais. Destacamos o 

inventário da realidade como um material essencial para esse fim. 
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3. Planejamentos de aulas 

É essencial que haja o planejamento coletivo das aulas com os complexos de estudo, a 

serem desenvolvidas posteriormente pelos professores. Diversos tipos de organização para a 

realização dos planejamentos são possíveis, mas é importante que haja tempo e trabalho 

conjunto entre os participantes. 

Uma opção é iniciar o planejamento com um momento de discussão coletiva entre todos 

os participantes, para definição de temas e assuntos gerais que serão abordados nas aulas. Em 

um segundo momento, podem ser formados subgrupos (por nível de ensino, por área do 

conhecimento ou por outro critério) para realizarem os refinamentos do planejamento, 

considerando as especificidades das aulas. 

Sugestão: é interessante que coordenadores, diretores e até lideranças da comunidade 

referentes à educação (como o Setor de Educação do MST), além dos próprios professores, 

participem do planejamento. Os formadores também podem contribuir com os planejamentos, 

mas o protagonismo deve ser dos professores que desenvolverão as aulas. 
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Importante: produzir materiais escritos referentes aos planejamentos (nas várias etapas) 

e pode ser feita gravação em áudio desses momentos (possivelmente com vários gravadores, 

um em cada grupo), para a elaboração dos estudos das aulas. 

Clique aqui para acessar a atividade solicitada aos participantes (Material 1). Clique aqui 

para acessar um exemplo de planejamento com os complexos de estudo (Material 2).  

 

4. Aulas 

As aulas são desenvolvidas pelos professores em suas turmas e acompanhadas pelos 

formadores, com gravação de áudio e de vídeo. A quantidade de participantes da proposta 

formativa influenciará na possibilidade ou não de acompanhamento, por parte dos formadores, 

das aulas de todos. 

Importante: a gravação em vídeo pode causar um incômodo nos professores e alunos, 

além da dificuldade prévia de disponibilidade de equipamentos (câmera de vídeo, tripé, energia 

elétrica, extensão de cabo etc.); porém, a gravação é essencial para discussão posterior, no 
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estudo da aula. A qualidade dos equipamentos interferirá na elaboração dos materiais para os 

estudos das aulas (pela qualidade das imagens, dos áudios etc.) e na discussão posterior 

(principalmente, se quiser mostrar trechos dos vídeos para os participantes). 

 

5. Estudos das aulas 

Os estudos das aulas abordam os planejamentos e as aulas propriamente ditas.  

No que se refere aos planejamentos, os formadores podem comparar os materiais 

produzidos e discussões realizadas, compreendendo as mudanças entre as diferentes fases e as 

escolhas feitas pelos professores etc.  

No que se refere às aulas, os formadores que as acompanharem deverão estar atentos 

ao que acontece, visando selecionar trechos que possam ser problematizados e discutidos 

posteriormente. Para isso, eles precisarão assistir aos vídeos, transcrever partes das falas (de 

alunos e professores) e elaborar questões.  
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Cuidado com críticas vazias; o objetivo não é apontar erros, mas indicar situações 

específicas das aulas que possam ser discutidas entre os participantes (para pensar em dúvidas 

que possam ter ficado entre os alunos, pensar em outras abordagens possíveis dos professores, 

o que de diferente os professores poderiam ter feito com vistas a diminuir problemas que 

surgiram etc.).  

Para realizar os estudos das aulas é necessário que haja, além dos materiais impressos, 

um equipamento para apresentação dos trechos selecionados dos vídeos (pode ser um 

computador, uma televisão ou um projetor). 

Clique aqui para acessar exemplos de materiais de estudos das aulas (Material 3). 
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6. Avaliação 

É necessário realizar uma avaliação do curso, podendo ser de modo oral, em uma roda 

de conversa, e/ou escrito (individualmente). Essa avaliação pode ter como objetivo 

aprimoramento da própria proposta formativa, mas principalmente que os participantes 

analisem aprendizados, dificuldades, mudanças, resistências etc. 

Clique aqui para acessar um exemplo de avaliação para utilizar ao fim da proposta 

formativa (Material 4).  
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Material 1: atividade para planejamento de aula 

 

Elaborar um plano de aula, utilizando os complexos de estudo, para as turmas do 3º ano, 4º ano e/ou 

5º ano, de acordo com o que se pretende realizar. Para tanto, pode-se relacionar ao Projeto Água, que 

será realizado pela escola. 

Porção da realidade  

Temática específica (relacionada 

ao Projeto Água) 
 

Questão disparadora  

Conteúdos (pensando as unidades 

temáticas da BNCC) 

 

 

Métodos de ensino  

Materiais  

Cronograma das atividades a 

serem desenvolvidas 
 

 

Orientações: 

• considerar questões pertinentes à realidade local dos estudantes; 

• definir quais disciplinas podem ser utilizadas para trabalhar a questão disparadora; 

• definir as unidades temáticas e os conteúdos dessas disciplinas que podem ser abordados 

(podendo usar como apoio a Base Nacional Comum Curricular); 

• determinar os métodos de ensino e os materiais a serem utilizados para se trabalhar em sala de 

aula; 

• descrever espaços e tempos de execução das atividades.  
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Clique aqui para voltar   
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Material 2: exemplo de planejamento de aula 

 

Proposta de complexo de estudo para o Ciclo II (Turmas de 4º ano e/ou 5º ano) 

(elaborada por Whendelly Lorena Leite Alves, Wanderson Rocha Lopes e Línlya Sachs6) 

 

Porção da 

realidade 
A luta pela Reforma Agrária 

Temática 

específica 
Como são as moradias 

Questão 

disparadora 

Para a construção de uma moradia, em um lote do assentamento ou em um espaço do 

acampamento, quais materiais são necessários e em quais quantidades? 

Áreas do 

conhecimento 
Matemática Ciências Humanas Ciências da Natureza 

Componentes 

curriculares 
Matemática Geografia Ciências 

Unidades 

temáticas 
Grandezas e medidas 

Probabilidade e 

estatística 

O sujeito e seu lugar 

no mundo 
Matéria e energia 

Objetos do 

conhecimento 

medidas de 

comprimento; 

medidas de área 

leitura, coleta, 

classificação, 

interpretação e 

representação de 

dados em tabelas de 

dinâmica 

populacional 

transformações 

reversíveis e não 

reversíveis 

 
6 Disponível em: ALVES, W. L. L.; LOPES, W. R.; SACHS, L. A realidade em aulas de matemática: uma proposta com 

complexos de estudo. In: ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA, 13., 2019. Anais... Cuiabá, 2019, 

p. 1-16. 
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dupla entrada, 

gráfico de colunas 

agrupadas, gráficos 

pictóricos e gráfico 

de linhas 

Habilidades 

medir e estimar 

comprimentos 

(incluindo perímetros), 

utilizando 

unidades de medida 

padronizadas mais 

usuais, valorizando e 

respeitando a cultura 

local; 

resolver e elaborar 

problemas envolvendo 

medidas das 

grandezas 

comprimento e área, 

recorrendo a 

transformações entre 

as unidades 

mais usuais em 

contextos 

socioculturais  

 

realizar pesquisa 

envolvendo variáveis 

categóricas e 

numéricas, organizar 

dados coletados por 

meio de tabelas, 

gráficos de colunas, 

pictóricos e de linhas, 

com e sem uso de 

tecnologias digitais, e 

apresentar texto 

escrito sobre a 

finalidade da 

pesquisa e a síntese 

dos 

resultados 

descrever e analisar 

dinâmicas 

populacionais na 

Unidade da 

Federação em que 

vive, estabelecendo 

relações entre 

migrações e 

condições de 

infraestrutura 

testar e relatar 

transformações nos 

materiais do dia a dia 

quando expostos a 

diferentes condições 

(aquecimento, 

resfriamento, luz e 

umidade) 

 

Clique aqui para voltar  
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Material 3: estudos das aulas 

 

Estudo da aula desenvolvido pelo Grupo 1 (20/09/2019) 

(1. Planejamento; 2. Aula: apresentação e desenvolvimento das atividades) 

 

1. Planejamento 

Nos dias 22/07/2019 e 07/08/2019, os participantes do curso iniciaram o planejamento de aulas 

fundamentadas na ideia de Complexos de Estudo.  

 

Em um primeiro momento (22/07/2019), os grandes grupos (com a participação também de 

outros professores da Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber e da Escola Municipal do 

Campo Egídio Domingos Brunetto) consultaram documentos – como o Plano de Estudos do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para os anos finais do Ensino Fundamental, um 

exemplo de planejamento e a Base Nacional Comum Curricular para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental – para a realização de um planejamento comum. 

 

O grupo formado por Sara, Lúcia, Josué, Patrícia, João, Pedro e Francisco7 elaborou o seguinte 

planejamento inicial: 

 

Temática: como é a captação de água de cada família 

Questão disparadora: Que mecanismos são utilizados para que a água chegue até a sua casa? 

Disciplinas: Matemática, Geografia, História, Português, Ciências e Artes 

 
7 Nomes fictícios. 
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Unidades temáticas: Povos e cultura; Meu lugar no mundo; Grupo social; Oralidade; Natureza, ambiente 

e qualidade de vida; Matéria e energia; Geometria; e Artes visuais 

Objetos de conhecimento: Planejamento e produção de texto; escuta de textos orais; história da água 

no Brasil – do descobrimento aos nossos dias; proteção de fontes, com ênfase na mata ciliar; localização, 

relevo e gravidade; preservação; ciclo da água; distribuição da água; estados físicos da água; medidas – 

volume e comprimento; processos de criação. 

 

Em um segundo momento (07/08/2019), os grupos menores (apenas com os participantes do 

curso) planejaram as atividades para serem realizadas em suas aulas, com mais detalhes. Esse 

planejamento foi feito já pensando nas turmas de cada um dos professores (3º, 4º ou 5º ano do 

Ensino Fundamental). 

 

O grupo formado por Sara, Patrícia e Francisco elaborou o seguinte planejamento: 

 

Período: uma aula. 

Temática: Purificação da água 

Questão disparadora: Que mecanismos são utilizados para a purificação da água, tornando-a própria 

para o consumo? 

Áreas do conhecimento: Ciências, Artes e Geografia 

Unidades temáticas: Natureza, ambiente e qualidade de vida; e Artes visuais 

Detalhamento:  

• Será confeccionado um filtro que realmente purifique a água; 

• Galões maiores para as salas da escola e galões menores para levaram para casa; 

• Artes: para decorar os filtros; 

• Pesquisa em campo: os alunos busquem as pedras necessárias; 

• Higienização dos materiais; 
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• A aula terá uma parte teórica e uma parte prática. 

 

Algumas questões: 

a) Qual a importância dos materiais disponibilizados para a realização do planejamento (o 

Plano de Estudos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para os anos finais 

do Ensino Fundamental, um exemplo de planejamento e a Base Nacional Comum 

Curricular para os anos iniciais do Ensino Fundamental)? 

b) O planejamento realizado no segundo momento foi reduzido para um tempo menor de 

aulas, se comparado com o primeiro planejamento. Isso implicou em uma diminuição de 

áreas do conhecimento e unidades temáticas envolvidas. Quais as vantagens e 

desvantagens com essa redução no que se refere ao planejamento? 

c) Há necessidade de um terceiro momento, com um detalhamento do planejamento pelas 

professoras? (Houve esse terceiro momento? Se sim, como foi?) 

d) Considerando que mais de 5 horas (somando os dois encontros) foram destinadas para 

o planejamento coletivo dessas aulas, discutam sobre a importância de momentos como 

esse – em especial, de modo coletivo. 

e) Com esses momentos de planejamento, as professoras se sentiram mais seguras para 

ministrar a aula (considerando dificuldades com os Complexos de Estudo ou com os 

conteúdos abordados)? 

f) Nesses momentos de planejamento, foi possível antecipar o que aconteceria na aula, 

dúvidas ou dificuldades que poderiam surgir dos estudantes? O grupo auxiliou a pensar 

nessas possibilidades – que sozinhos, talvez não pensariam? 

 

2. Aula: apresentação e desenvolvimento das atividades 
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No dia 20/09/2019, as professoras Sara e Patrícia realizaram, juntas, a aula planejada para suas 

turmas de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental. A seguir, estão as atividades apresentadas aos 

estudantes e alguns resultados do desenvolvimento da aula (com produções dos estudantes e 

trechos da aula) para discussão. 

 

Podemos dividir a aula em quatro atividades, sendo elas:  

• Atividade 1: leitura silenciosa do texto; 

• Atividade 2: produção de textos; 

• Atividade 3: apresentação das etapas do tratamento da água; 

• Atividade 4: confecção de filtros. 

 

Atividade 1: Leitura silenciosa do texto a seguir: 
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Algumas questões: 

1. Assista ao vídeo (vídeo 2 – de 3’55’’ a 7’35’’), quando a professora Sara apresenta aos 

estudantes o que deve ser feito nessa atividade. 

a) Qual parece ter sido o objetivo das professoras ao pedir que os estudantes fizessem a 

leitura silenciosa deste texto? 
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b) Todos os estudantes de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental têm domínio da leitura de 

textos (tanto com relação à alfabetização, quanto com relação à interpretação)? Em caso 

negativo, a leitura silenciosa é uma estratégia indicada para eles? Quais estratégias podem 

ser utilizadas para minimizar esse problema?  

 

2. Após a leitura silenciosa, a professora Sara propôs discutir com os estudantes a compreensão 

do texto. Assista ao vídeo (vídeo 2 – 12’34’’ a 14’37’’), dessa parte da aula, cuja transcrição 

encontra-se a seguir, e reflita se essa estratégia pode minimizar o problema relativo à 

alfabetização e/ou à interpretação, que os estudantes podem apresentar: 

 

Sara: O que dessa leitura você leu que você ainda não conhecia, que você ainda não sabia? 

[silêncio] 

Sara: Ou tudo que você leu aqui você já sabe, já conhece? 

[...] 

Aluna 1: A água... os animais não podem beber a água ‘xuja’, né? Nem nós. 

Sara: Nem os seres humanos. Então, vamos pensar assim: a água, ela não tem cheiro, não tem cor, não 

é verdade? 

Aluno 2: Não tem gosto. 

Sara: Não tem gosto, não tem sabor. Isso mesmo, Jaime. [...] Para que ela seja ingerida, para que a gente 

tome essa água [...], ela tem que ser própria para o consumo. Nós podemos ir lá no rio, catar um copo 

d’água e tomar essa água? 

Alunos: Nããão. 

Aluno 3: Ela vai estar cheia de bactéria [...] e a gente vai ficar doente. 

Sara: Por quê? Esta água contém muitos microrganismos que são impróprios para a nossa saúde, que 

causa doenças [...]. 

 



42 

 

3. Após o tempo destinado para a leitura silenciosa, a professora Sara questiona: “O que dessa 

leitura você leu que você ainda não conhecia, que você ainda não sabia?”. A Aluna 1 responde: 

“A água... os animais não podem beber a água ‘xuja’, né? Nem nós”. Sobre isso: 

a) O texto ou a explicação da professora aborda o que é “água potável” para os animais? E 

a diferença entre a água que pode ser consumida pelos seres humanos e pelos outros 

animais?  

b) Como não há uma definição muito clara do que seria uma “água potável” para animais 

(pois esse termo é adotado para consumo humano), com que dúvidas a Aluna 1 (que 

destacou que a água dos animais não pode estar suja) pode ficar, considerando que ela 

possivelmente tenha animais de estimação e/ou de criação, que consumam água sem 

tratamento – de rios, por exemplo? Que estratégias poderiam ser utilizadas para evitar 

essas dúvidas (lembrando que, possivelmente, essa dúvida não tenha sido antecipada 

pelas professoras, no planejamento)? 

 

Atividade 2: Produção de textos, do seguinte modo (vídeo 2 – de 15’15’’ a 15’52’’): 
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Algumas questões: 

 

4. Com relação à atividade proposta: 

 

a) Qual parece ter sido o objetivo das professoras? 
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b) Quais dificuldades os estudantes podem encontrar? Como lidar com elas? 

c) Na primeira parte da atividade, há um desenho e é pedido aos estudantes que escrevam 

um texto sobre essa cena. Que cena é essa? O que você escreveria sobre ela? O que você 

espera que os estudantes escrevam sobre essa cena?  

d) Na segunda parte da atividade, é pedido aos estudantes que escrevam algumas coisas 

que podem fazer para contribuir com a economia de água em sua casa. O que você 

escreveria? O que você espera que os estudantes escrevam?  

e) A segunda parte da atividade (“escreva algumas coisas que pode fazer para contribuir 

com a economia de água em sua casa”) é condizente com o planejamento da aula 

anteriormente apresentado? Parece ter havido alguma mudança no planejamento para 

inclusão dessa atividade ou ela já estava prevista? 

f) Se você fosse ministrar uma aula, com a temática explicitada no planejamento, manteria 

essa atividade? O que faria diferente? 

 

5. Observe uma produção de um estudante para a primeira parte dessa atividade 2 e responda 

às questões a seguir: 
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a) Ele escreve: “O mundo esta doente todos estão o poluindo as águas estão sujas sem 

tratamento nem animais muito menos nós seres humanos a água está com bactérias se 

bebermos ficaremos doentes como o mundo e tem que economizar água”. Há alguma 

relação com o texto produzido e a discussão, após a atividade 1 (de leitura)?  

b) De que modo a (não) discussão sobre água própria para o consumo de animais (da 

atividade 1) pode ter influenciado a produção deste texto? 

c) Que possibilidades se abrem para outros momentos de aula, após a leitura da produção 

deste estudante? 
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6. Observe uma produção de uma estudante para a segunda parte dessa atividade 2 e responda 

às questões a seguir: 

 

 

 

 

a) Ela escreve: “Não jogar lixo perto da represa Não deichar a torneira aberta Não deichar a 

terra entrar nos rios represas e minas Dechar folhas cair no rio”. É possível não deixar terra 

entrar nos rios? Por que ela deve ter escrito isso? Há alguma relação com as atividades e 

discussões realizadas?  

b) Que possibilidades se abrem para outros momentos de aula, após a leitura da produção 

desta estudante? 

 

Atividade 3: Etapas do tratamento da água, com uma conversa e a apresentação do esquema 

feito pela professora Patrícia, conforme imagem da lousa (vídeo 2 – de 45’55’’ até 51’20’’): 
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Algumas questões: 

 

7. Com relação à apresentação:  

a) Qual parece ter sido o objetivo das professoras? 

b) Que dúvidas podem surgir sobre as etapas de tratamento da água? Há como prever essas 

dúvidas? 

c) Quais dificuldades as professoras podem ter para realizar essa apresentação?  

 

8. Já na atividade 1, na discussão sobre a leitura do texto, surgiu o tema “Sanepar”. Assista ao 

vídeo (vídeo 2 – de 14’39’’ a 15’14’’), cuja transcrição está abaixo: 

 

Sara: [...] Então, nós temos que pensar nessa água, até que ela chegue em nossa casa, qual é o 

caminho que ela percorre para que a gente possa tomar ela, para que ela seja potável? Como que 

essa água chega lá na tua casa? 

Aluna 4: Pela Sanepar. 

Sara: Pela Sanepar. A Sanepar é o órgão que faz com que a água se torne potável. Depois, a 

professora Patrícia vai explicar passo a passo como a água se torna potável. 
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Na atividade 3, essa temática é retomada, com a explicação das etapas do tratamento da 

água. Assista ao vídeo (vídeo 2 de 46’10’’ a 47’01’’ e vídeo 3 de 1’40’’ a 2’52’’), de uma parte 

da aula, cuja transcrição se encontra a seguir: 

 

Patrícia: Aqui eu fiz um esquema para vocês poderem entender como que funciona esse tratamento, 

até chegar em nossas casas, tanto na zona urbana, quanto na zona rural. [...] Tudo se inicia no rio. A 

água, ela sai do rio, passa pelo sistema de captação.  

[...] 

Patrícia: Pessoal, em muitas casas de vocês, algumas possuem bomba d'água, outras possuem roda 

d'água, onde, quando sai do encanamento, ela passa pela roda ou pela bomba, puxa a água até a 

caixa, para chegar na casa de vocês.  

Aluna 5: Professora, tudo aquilo ali é por baixo da terra?  

[...]  

Patrícia: Você fala para chegar na sua casa? O encanamento?  

Aluna 5: É.  

Patrícia: O encanamento sim. Agora, isso aqui, não. Isso aqui é o sistema de tratamento.  

Aluno 6: É tipo uma fábrica.  

Patrícia: Aqui, na nossa cidade, é a Sanepar que faz o tratamento. Tem as estações. Chega até lá pelo 

rio Tibagi e vai toda essa parte de tratamento para chegar limpinha na nossa casa. 

 

A esse respeito, algumas questões: 

a) Seria interessante realizar um trabalho anterior (com os estudantes ou consultando o 

inventário da realidade) a respeito do fornecimento de água para o planejamento desta 

aula? Por quê? 
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b) O inventário da realidade (que ainda não está finalizado e não foi disponibilizado para as 

professoras no planejamento) contém a seguinte informação:  

 

Sobre o acesso à água, todos têm acesso de alguma forma. Como a maioria dos lotes é seco, isto 

é, não tem poços artesanais ou outras fontes de água, os moradores se unem em coletivos para a 

construção de rodas d’água ou, pela distância do lote, por bombas elétricas; alguns têm poços 

artesanais; e outros têm acesso à água por meio da gravidade. Há a utilização de fossas como 

acesso ao saneamento, por todos. 

 

Com essa informação, se você fosse ministrar uma aula, com a temática explicitada no 

planejamento, o que faria diferente nessa atividade 3? 

c) A questão disparadora do primeiro planejamento era “Que mecanismos são utilizados 

para que a água chegue até a sua casa?” – que não se manteve no segundo planejamento. 

Na aula desenvolvida, essa questão teve uma função de interligar a atividade 1 (da leitura) 

com as demais atividades. Seria interessante escutar mais estudantes sobre isso ou 

acabaria por mudar o foco da aula? 

d) Considerando que não há abastecimento pela Sanepar na comunidade (de acordo com 

informações do inventário da realidade e do Plano Municipal de Saneamento Básico de 

Londrina, de 20158), o que pode ter levado a Aluna 4 a responder “Pela Sanepar”, quando 

a professora Sara pergunta “Como que essa água chega lá na tua casa?” ? 

 

Atividade 4: Confecção de filtro (vídeo 3 – de 7’49’’ a 8’45’’): 

 
8 Disponível em: 

http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/gabinete/PMSB/pmsb_completo_corrigido_2015.pdf. 

http://www.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/gabinete/PMSB/pmsb_completo_corrigido_2015.pdf
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9. Algumas questões: 

a) Qual parece ter sido o objetivo das professoras com essa atividade? Ele é condizente com 

o planejamento realizado? 

b) Quais dificuldades as professoras podem ter para planejar e realizar essa atividade? Como 

antecipar e evitar possíveis problemas? 

c) Que perguntas e dúvidas dos alunos podem surgir referente à essa experiência e o seu 

desenrolar? 

d) Quais podem ter sido as razões da opção pelo trabalho em grupo?  
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Estudo da aula desenvolvido pelo Grupo 2 (20/09/2019) 

(1. Planejamento; 2. Aula: apresentação e desenvolvimento da aula) 

 

1. Planejamento 

Nos dias 22/07/2019 e 07/08/2019, os participantes do curso iniciaram o planejamento de aulas 

fundamentadas na ideia de Complexos de Estudo.  

 

Em um primeiro momento (22/07/2019), os grandes grupos (com a participação também de 

outros professores da Escola Municipal do Campo Trabalho e Saber e da Escola Municipal do 

Campo Egídio Domingos Brunetto) consultaram documentos – como o Plano de Estudos do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para os anos finais do Ensino Fundamental, um 

exemplo de planejamento e a Base Nacional Comum Curricular para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental – para a realização de um planejamento comum. 

 

O grupo formado por Rosa, Alice, Roseli, Luís e Ernesto9 elaborou o seguinte planejamento inicial: 

 

Temática: Dificuldade do acesso à água, necessidade social, a água enquanto direito universal 

Questão disparadora: Melhoria da qualidade da água na comunidade; Uso racional da água; Qual a 

importância da água para os seres vivos? 

Disciplinas (conteúdos): 

Ciências (desperdício, sustentabilidade, higiene pessoal e ciclo da água); 

 
9 Nomes fictícios. 
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Matemática (medidas de capacidade, função, probabilidade e estatística, porcentagem e gráficos);  

Geografia (paisagem local, mata ciliar, hidrografia local); 

História (direitos e deveres);  

Português (gênero textual: texto informativo argumentativo) 

Método: pesquisa e levantamento de dados. 

Avaliação: oral e escrita; trabalho prático. 

 

Em um segundo momento (07/08/2019), os grupos menores (apenas com os participantes do 

curso) planejaram as atividades para serem realizadas em suas aulas, com mais detalhes. Esse 

planejamento foi feito já pensando nas turmas de cada um dos professores (3º, 4º ou 5º ano do 

Ensino Fundamental). 

 

O grupo formado por Luís, Ernesto e Alice elaborou o seguinte planejamento: 

 

Período: uma semana 

Temática: Hidrografia 

Questão disparadora: Qual a importância da água para os seres vivos? 

Disciplina (conteúdo): 

Ciências – ciclo da água (principais doenças transmitidas pela água sem tratamento); 

Geografia – hidrografia local (mapa hidrográfico do assentamento – nascentes, rios córregos);  

Português – relatos, fotos, relatórios de como é a captação da água nas propriedades, com exposição 

dos alunos; 

Artes – músicas “Planeta água” e “Planeta Azul”. 

Métodos de ensino: pesquisas; materiais concretos – vídeos, fotos e músicas. 
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Materiais: Livros didáticos de História e Geografia, livro “Londrina: olhares sobre o tempo e o espaço”; 

pesquisas digitais; vídeos; fotos; músicas; mapas; gráficos e tabelas; exposição com fotos. 

Observação: O trabalho será realizado com o desenvolvimento das disciplinas e conteúdos de Ciências, 

Geografia, Artes e Português. Culminância com a exposição de fotos e gráficos, trazidos pelos alunos. 

 

 

Algumas questões: 

a) Qual a importância dos materiais disponibilizados para a realização do planejamento (o 

Plano de Estudos do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra para os anos finais 

do Ensino Fundamental, um exemplo de planejamento e a Base Nacional Comum 

Curricular para os anos iniciais do Ensino Fundamental)? 

b) Do primeiro momento coletivo para o segundo momento de planejamento, houve 

algumas alterações. Foi modificada a temática da proposta e as questões disparadoras 

foram reduzidas a uma só. As disciplinas de História e Matemática foram retiradas e a 

disciplina de Artes foi incluída. Quais as vantagens e desvantagens com essa redução no 

que se refere ao planejamento? 

c) Há necessidade de um terceiro momento, com um detalhamento do planejamento pela 

professora e pelo professor? (Houve esse terceiro momento? Se sim, como foi?) 

d) Considerando que mais de 5 horas (somando os dois encontros) foram destinadas para 

o planejamento coletivo dessas aulas, discutam sobre a importância de momentos como 

esse – em especial, de modo coletivo. 

e) Com esses momentos de planejamento, a professora e o professor sentiram mais 

segurança para ministrar a aula (considerando dificuldades com os Complexos de Estudo 

ou com os conteúdos abordados)? 
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f) Nesses momentos de planejamento, foi possível antecipar o que aconteceria na aula, 

dúvidas ou dificuldades que poderiam surgir dos estudantes? O grupo auxiliou a pensar 

nessas possibilidades – que sozinhos, talvez não pensariam? 

g) No planejamento, está previsto o trabalho com gráficos, por que o grupo não incluiu a 

disciplina de Matemática? 

 

2. Aula: apresentação e desenvolvimento da aula 

No dia 20/09/2019, o professor Ernesto e a professora Alice realizaram, juntos, a aula planejada 

para suas turmas de 4º e 5º anos do Ensino Fundamental. A seguir, estão as atividades 

desenvolvidas durante a aula com os estudantes. 

 

Podemos dividir a aula em quatro momentos, sendo elas:  

• Momento 1: conversa sobre o que já foi estudado; 

• Momento 2: reflexão sobre as letras das músicas “Planeta água” e “Planeta azul”; 

• Momento 3: apresentação das formas de captação de água; 

 

Momento 1: Conversa sobre o que já foi estudado no decorrer do ano a respeito do tema da 

água 

Nesse primeiro momento, a professora Alice iniciou a aula apreciando a oportunidade de ter as 

duas turmas reunidas. Em seguida, buscou relembrar junto aos alunos o que já foi estudado sobre 

a temática.  

 

Algumas questões: 
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1. Assista ao vídeo (vídeo 4 – de 0’52’ a 2’16), em que a professora Alice introduziu essa primeira 

atividade e fez seu primeiro questionamento para ouvir os alunos. 

 

a) Qual parece ter sido o objetivo dos professores ao pedirem que os estudantes falassem 

sobre os conteúdos que já foram estudados anteriormente? 

b) Nessa aula, as duas turmas dividiram o mesmo espaço. Os dois professores conversaram 

antes da aula sobre o que cada um havia trabalhado em suas turmas? Durante o 

planejamento, a diversidade de conhecimentos produzidos (com as diferentes turmas) foi 

levada em consideração? Se sim, como isso contribuiu no desenvolvimento da atividade? 

Se não, quais vantagens e desvantagens esse diálogo poderia trazer? 

c) Quais elementos do planejamento essa atividade contemplou? 

 

2. Posteriormente, o professor Ernesto conversou sobre o que foi estudado com sua turma. 

Assim, ele fazia perguntas e os alunos respondiam. Às vezes, os estudantes respondiam o que 

ele perguntava ou esperava, mas, em outros momentos, não. Assista ao vídeo gravado sobre 

essa passagem (vídeo 4 – de 5’20’’ a 10’20’’), em que professores e alunos conversam sobre 

a água utilizada na agricultura, água doce e salgada, dessalinização da água do mar, chuva, 

rios, rodas d’água, cuidados com as minas, Amazônia e suas queimadas e ciclo da água. 

Além do que foi estudado na escola, os estudantes trouxeram outros conhecimentos? Como 

esses conhecimentos modificam a dinâmica da aula? Como se preparar para esse tipo de 

situação (de uma conversa mais aberta), em que o professor não tem muito controle das 

contribuições que podem surgir? 

 

3. Leia a transcrição de um trecho dessa conversa: 
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Ernesto: A gente está há quase 40 dias, um pouco mais, sem chuva. Vocês perceberam essa diferença 

na casa de vocês ou não? 

Alunos: Siiiim! 

Ernesto: O que aconteceu? 

[...] 

Aluna: Estava faltando água lá em casa, por causa que não estava chovendo, daí não enchia [...] e a 

roda d’água não roda [...]. 

Ernesto: Isso. Então, a Amanda... a água chega no lote dela por roda d’água e, quando não tem água 

para rodar, vai diminuir a água. 

[...] 

Ernesto: Tem alguma coisa que a gente possa fazer para prevenir isso? 

Aluno: Não poluir. 

[...] 

Ernesto: O que a gente pode fazer perto da mina, para tentar minimizar esses efeitos? 

Aluno: Plantar bananeira, árvores... 

Ernesto: Fazer uma proteção... 

Aluno: Mata ciliar. 

Ernesto: Mata ciliar, muito bem. Algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar, mas para 

resolver o problema tem que chover. Por isso, a importância de a gente ter árvores nos nossos lotes, 

no nosso ambiente, para que faça aquele processo do ciclo da água, que chove e, depois, evapora, 

vai para as nuvens, elas enchem e... 

Aluno: Chove de novo. 

Ernesto: Chove de novo. 

Aluno: A Amazônia que faz chover. 

Ernesto: É a Amazônia? 

Aluno: Tem o rio voador. 
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[Risos] 

Aluno: Tem muita fumaça... 

Ernesto: Fumaça é das queimadas que estão acontecendo aí e vocês estão vendo. 

[...] 

Ernesto: Essa sua fala é importante também. A Amazônia, em que ela interfere? No ciclo da água. Se 

não tiver a Amazônia, vai chover menos, porque não vai ter a evaporação da água. Alguns dizem que 

a Amazônia é o pulmão do mundo. Isso não é verdade, é um mito. Ela consome mais oxigênio do 

que produz. Mas ela regula o ciclo da água. 

[...] 

Aluno: Professor, de que adianta? Pode chover um monte. Chove, chove, chove um monte. Passa 

mais umas duas semanas, o tanto de chuva que choveu vai e sobe tudo de novo. [...] Daí não adianta 

nada chover. 

Ernesto: Se não chover, qual a tendência? Vai virar... 

Aluno: Vai esvaziar a água, secar tudo. 

[...] 

Alice: A gente precisa daquele ciclo para nossa própria sobrevivência. 

 

a) No fim do trecho selecionado, um aluno parece não entender qual a importância da 

chuva. Ele diz: “Professor, de que adianta? Pode chover um monte. Chove, chove, chove 

um monte. Passa mais umas duas semanas, o tanto de chuva que choveu vai e sobe tudo 

de novo. [...] Daí não adianta nada chover”. Qual a dúvida que ele tem com relação ao 

ciclo da água? Como poderia ter sido abordada a questão dele para que ele sanasse suas 

dúvidas? 

 

Um texto explica a relação entre a água e a vegetação, abordando talvez a dúvida do 

aluno:  
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“Para entender melhor como a relação entre água e a vegetação nas margens de 

rios, igarapés, lagos, olhos d´água e represas funciona, é preciso voltar um pouco 

para as aulas da escola. Basicamente, quando a água da chuva cai sobre uma 

mata, ela segue dois caminhos: volta para a atmosfera por evapotranspiração ou 

atinge o solo, através da folhagem ou do tronco das árvores. De toda a água que 

chega ao solo, uma parte pode seguir para cursos d’água ou reservatórios de 

superfície, alimentando assim as nascentes. Seguindo esta lógica, quando ocorre 

o desmatamento de árvores perto das nascentes de rios, não há a recarga de 

água”10. 

 

b) Esse trecho da discussão abordou dois temas bastante atuais: a seca e as queimadas na 

Amazônia. Na proposta de trabalho com os complexos de estudo, uma categoria que 

deve estar presente é a atualidade. Veja dois trechos presentes no livro “A Escola-

Comuna”, organizado por Moisey M. Pistrak: 

“Não se deve apenas estudar a atualidade. [...] A escola deve formar nas ideias 

da atualidade; a atualidade deve, como um rio amplo, desembocar na escola, 

desembocar de forma organizada. A escola deve penetrar na atualidade e 

identificar-se com ela” (p. 114). 

 

“O objetivo da escola não é apenas conhecer a atualidade, mas dominá-la. [...] É 

preciso tomar os fenômenos em suas mútuas ligações e interações” (p. 115).  

 

 
10 Disponível em: https://www.juntospelaagua.com.br/2016/12/08/relacao-arvore-e-agua/. 

https://www.juntospelaagua.com.br/2016/12/08/relacao-arvore-e-agua/
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Como os professores podem tratar da atualidade em suas aulas? Quais as dificuldades 

(para os professores e para os alunos)? 

 

Momento 2: Reflexão sobre as letras das músicas “Planeta água” e “Planeta azul” 

 

Em um segundo momento, os professores distribuíram as letras de duas músicas para os 

estudantes: a música “Planeta água”, de composição de Guilherme Arantes, lançada em 1981; e 

“Planeta azul”, interpretada por Chitãozinho e Xororó, de 1991. Seguem as letras: 

 

Planeta Água 

 

Água que nasce na fonte serena do mundo/ 

E que abre um profundo grotão/ 

Água que faz inocente riacho/ 

E deságua na corrente do ribeirão/ 

 

Águas escuras dos rios/ 

Que levam a fertilidade ao sertão/ 

Águas que banham aldeias/ 

E matam a sede da população/ 

 

Águas que caem das pedras/ 

No véu das cascatas, ronco de trovão/ 

E depois dormem tranquilas/ 

No leito dos lagos (bis) 

 

Água dos igarapés/ 

Onde Iara, a mãe d'água/ 

 

 

Água que o sol evapora/ 

Pro céu vai embora/ 

Virar nuvens de algodão/ 

 

Gotas de água da chuva/ 

Alegre arco-íris sobre a plantação/ 

Gotas de água da chuva/ 

Tão tristes, são lágrimas na inundação/ 

 

Águas que movem moinhos/ 

São as mesmas águas que encharcam o chão/ 

E sempre voltam humildes/ 

Pro fundo da terra/ (bis) 

 

Terra! Planeta Água/ (3x) 

 

[...] 
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É misteriosa canção/ 

 

 

 

 

Planeta Azul 

 

A vida e a natureza sempre à mercê da poluição/ 

Se invertem as estações do ano/ 

Faz calor no inverno e frio no verão/ 

Os peixes morrendo nos rios/ 

Estão se extinguindo espécies animais/ 

E tudo que se planta, colhe/ 

O tempo retribui o mal que a gente faz/ 

 

Onde a chuva caía quase todo dia/ 

Já não chove nada/ 

O sol abrasador rachando o leito dos rios secos/ 

Sem um pingo d'água/ 

Quanto ao futuro inseguro/ 

Será assim de Norte a Sul/ 

A Terra nua semelhante à Lua/ 

 

 

 

 

O que será desse planeta azul?/ 

O que será desse planeta azul?/ 

 

O rio que desse as encostas já quase sem vida/ 

Parece que chora um triste lamento das águas/ 

Ao ver devastada , a fauna e a flora/ 

É tempo de pensar no verde/ 

Regar a semente que ainda não nasceu/ 

Deixar em paz a Amazônia, preservar a vida/ 

Estar de bem com Deus/ 

 

[...] 

 

 

Algumas questões: 

 

4. Após comentar a presença da Língua Portuguesa em todas as disciplinas, a professora Alice 

passou a falar de determinado gênero textual que seria trabalhado na aula, a música. Sendo 
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assim, entregando as letras das músicas aos estudantes, ela chamou atenção para a temática 

da música e da aula. Em seguida passaram a ouvir a letra da primeira música “Planeta água” 

(vídeo 4 – de 11’36’’ a 13’18’’). Depois de ouvir a primeira música, a professora Alice indagou 

se a música tem relação com o que foi estudado e os estudantes respondem: “Sim!”. Depois 

disso, ela falou sobre a função da música, como ela é subjetiva e mexe com os sentimentos e 

comenta como a melodia da música nos faz pensar e refletir. Diante disso, antes de ouvirem 

a segunda música, “Planeta azul”, ela solicita aos estudantes que façam uma relação entre a 

letras da primeira música e o tema da aula (vídeo 4 – de 19’57’’ a 21’19’’). 

 

a) Qual parece ter sido o objetivo do professor Ernesto e da professora Alice nesse momento 

da aula? Por qual motivo essas músicas foram escolhidas para essa atividade? 

b) Além dos conteúdos da Língua Portuguesa, o trabalho com outros conteúdos foi 

planejado para essa atividade? Se sim, que conteúdos seriam esses? 

c) Quais reflexões cada música permite fazer? O que era esperado que os estudantes 

refletissem sobre cada uma das letras? 

d) Que relações cada uma das músicas tem com aquilo que foi estudado no decorrer do 

ano? O que pode ser esperado dos estudantes sobre essas relações? 

 

 

Momento 3: Apresentação das formas de captação de água nas casas dos alunos 

 

5. Inicialmente, os professores pedem que os alunos apresentarem seus desenhos em relação à 

forma de captação de água nas moradias de cada estudante (vídeo 4 – de 33’25’’ a 35’25’’). 

Segue o exemplo de um desenho feito por uma das alunas: 
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Algumas questões: 

 

a) Qual parece ter sido o objetivo da atividade de criar um desenho que representasse as 

formas de captação da água nas moradias dos estudantes? 

b) Quais conteúdos podem ter sido considerados no planejamento dessa atividade? 

c) Que objetivos o professor pode atingir desenvolvendo esse momento da aula, em que os 

alunos apresentam uns para os outros as formas de captação da água em suas moradias? 

 

6. Para a apresentação dos desenhos pelos estudantes, primeiro o professor Ernesto segue 

dinamizando as apresentações (vídeo 4 – de 37’30’’ a 38’30’’; 42’20’’ a 43’05’’), fazendo 

algumas observações e comparações entre eles. Em seguida, a professora Alice passa a 

dinamizar a apresentação dos desenhos de seus alunos, os quais estavam colados no quadro 

(vídeo 4 – de 47’20’’ a 48’11’’; vídeo 5 – de 1’22’’ a 2’33’’). Algumas questões: 
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a) Analisando que houve uma diversidade de respostas no que se refere à captação, ao 

armazenamento e à distribuição da água (gravidade, bombas, minas, captação coletiva, 

caixas d’água, rodas d’água), os professores já esperavam algumas possibilidades de 

respostas? Houve formas de captação, uso e armazenamento da água que não 

conheciam? 

b) Que tipos de potencialidades para ações futuras tem essa atividade dos desenhos e de 

olhar para o próprio ambiente? 

 

Sobre a aula de um modo geral 

 

7. Por fim, a aula analisada foi dividida em três momentos: o primeiro foi uma conversa sobre 

as aulas anteriores, o segundo foi a atividade com a música e o terceiro com uma 

apresentação sobre os desenhos a respeito das formas de capitação e uso da água. Houve 

também um quarto momento, de apreciação da exposição na sala de aula (com desenhos, 

poemas e fotografias). Sendo assim, seguem algumas questões: 

 

a) Nos vídeos assistidos ao longo desse estudo de aula, foi possível observar que as turmas 

se juntaram em forma de um “U”. Os diálogos foram organizados de modo que cada um 

falasse para todos. Por qual motivo essa organização foi proposta? 

b) Houve itens do planejamento que não foram desenvolvidos? Algo que aconteceu na aula 

não estava no planejamento? 

c) Em uma primeira parte da aula, foi trabalhada a importância da preservação da água. Na 

segunda parte, foi trabalhada a temática da captação e do uso da água. Primeiro, fala-se 

da importância de preservar a água e, depois, sobre a necessidade de fazermos uso dela 
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e formas para que isso aconteça. O que poderia ser explorado de um ponto de vista da 

aula como um todo? Que conclusões para um fechamento da aula podem ser tomadas? 

 

Clique aqui para voltar 
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Material 4: avaliação 

 

 

Nome: ___________________________________________________________________________________________________ 

Escola em que atua: _____________________________________________________________________________________ 

Cargo (diretor, professor ou outro): ______________________________________________________________________ 

Série/disciplina em que atua (para professores): _________________________________________________________ 

Data: __________________________ 

 

Relembrando: 

O objetivo do curso é contribuir com o planejamento de aulas interdisciplinares de professores de 3º, 4º 

e 5º anos do Ensino Fundamental e na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA), da Escola 

Municipal do Campo Trabalho e Saber e da Escola Municipal do Campo Egídio Domingos Brunetto, 

fundamentado: 

• nos Ciclos de Formação Humana (ciclo da educação infantil, educandos de 4 e 5 anos; ciclo I, de 

6, 7 e 8 anos; ciclo II, de 9, 10 e 11 anos; ciclo III, de 12, 13 e 14 anos; e ciclo único, para o ensino 

médio); 

• nos dados produzidos para o Inventário da Realidade (durante o curso “Educação do Campo e 

a Construção do Inventário da Realidade”, realizado no ano de 2018); 
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• na ideia de Complexos de Estudo (a partir da realização do Plano de Estudos para os anos finais 

do Ensino Fundamental). 

 

Nesse sentido, responda às seguintes questões: 

1) Iniciamos o curso (em maio e junho de 2019), com algumas discussões e estudos iniciais sobre 

Educação do Campo e com a apresentação da pesquisa realizada sobre o Assentamento Eli Vive 

(desenvolvida pela Cíntia Aparecida Paião).  

a) Para você, qual foi a relevância das atividades realizadas?  

b) Você considera que seria importante, em 2020, retomar alguns desses pontos e/ou 

aprofundar em alguma temática? Especifique e justifique sua resposta. 

 

2) A partir de julho de 2019, começamos a discutir os complexos de estudo, algumas de suas 

características, possibilidades de aulas etc.  

a) Você considera que possui um bom entendimento sobre o que são os complexos de estudo? 

Por quê? 

b) Você considera que seria importante, em 2020, retomar essa temática? O que poderia ser 

esclarecido com mais detalhes? De que modo? 

 

3) Foram realizados alguns encontros para o planejamento de aulas de modo coletivo. Você 

considera que eles foram proveitosos? Por quê? 
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4) Após assistirmos e gravarmos as aulas dos professores, foram realizados encontros com os 

estudos dessas aulas.  

a) Você se sentiu incomodada ou incomodado com a realização da filmagem das aulas? 

b) Você se sentiu incomodada ou incomodado com a apresentação dos vídeos, das atividades 

e de trechos das aulas para seus colegas? 

c) Você considera que os estudos de aula (da sua aula ou de seus colegas) podem contribuir 

com sua prática? Por quê? 

 

5) O que você sugere para o ano de 2020? O que deve ser modificado? O que deve ser mantido? 

Fique à vontade para escrever outros comentários que desejar neste espaço. 

 

Clique aqui para voltar 

 

 





 


