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Apresentação
O IV Fórum Brasileiro do Semiárido é um evento realizado desde o ano de 1999, estando em sua
4ª edição, promovido pela Universidade Estadual Vale do Acaraú/UVA, é organizado por um
grupo de pesquisadores vinculados às instituições de ensino superior que investigam e
desenvolvem trabalhos na área de pesquisa e extensão no semiárido. O Grupo de Pesquisa e
Extensão do Semiárido (CNPq) lidera a iniciativa, contando com a participação colegiada do curso
do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UVA.
O evento reservou como tema principal “Educação, Tecnologias e Técnicas de Convivência no
Semiárido” e reuniu profissionais de todo o país que se dedicam à pesquisa no ambiente semiárido
e atuam nas áreas do ensino, pesquisa e extensão em instituições públicas, privadas e organizações
governamentais e não governamentais.
A discussão do tema proposto possibilitou a difusão do conhecimento do semiárido em uma
perspectiva de integração natureza e sociedade, estimulando a articulação e a troca de ideias,
informações, experiências e conhecimentos entre os participantes do Fórum, formado por
geógrafos, agrônomos, biólogos, engenheiros, geólogos e pedagogos, professores, pesquisadores,
acadêmicos e profissionais das demais áreas voltadas para a temática do semiárido a nível nacional
e internacional.
A realização do Fórum, em área encravada no ambiente semiárido, e, em meio as instituições que
desenvolvem tecnologias voltadas ao semiárido, é, também, uma oportunidade para divulgação
das pesquisas, ações relacionadas às técnicas e a conservação da natureza desse ambiente, com
foco em suas potencialidades, limitações e fragilidades, sem perder o foco do contexto cultural
que emerge na dinâmica da realidade da região Nordeste.
Neste contexto resultou a presente obra, Educação contextualizada: metodologias e técnicas de
ensino, reunindo pesquisas em nível da academia e da Educação Básica, despertando para a
realidade do semiárido nos diversos olhares.
O livro propicia a promoção da discussão de temas concernentes ao desenvolvimento de
tecnologias de convívio com o ambiente semiárido por meio dos agentes de divulgação/promoção
do conhecimento, das aplicações de práticas educativas e inovadoras na condução de pesquisas e
a extensão de ações sobre a realidade do ambiente.

Prof. Dr. José Falcão Sobrinho
Coordenador do IV FBSA
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Prefácio
Esta obra apresenta uma abordagem nova e abrangente sobre Educação Contextualizada:
Metodologias e Técnicas de Ensino. A mesma vem corroborar com a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB nº 9.394/96), que acredita na compreensão dos conhecimentos para uso
cotidiano. A educação contextualizada aplicada nas Universidades inseridas no Semiárido
brasileiro prediz uma adaptação dos conteúdos escolares ao espaço geográfico, à cultura, à
identidade e à especificidade do lugar, instigando um processo de desconstrução de
estereótipos e de construção de um novo olhar sobre o Semiárido. A educação contextualizada
se insere dentro de um novo paradigma de convivência com o Semiárido, no qual o objetivo é
promover um abordagem sistêmica de planejamento e gestão territorial. Métodos e Técnicas
de Ensino a escolha é orientada pelos princípios de aprendizagem e devem considerar vários
fatores. O livro foi produzido por uma equipe formada por alunos pesquisadores de
universidades, juntamente com seus orientadores professores, geógrafos, pós-graduandos, o
que evidencia os pontos de vista de diferentes áreas que tratam o assunto, tendo como
organizadores o Professor Doutor Ernane Cortez Lima, Prof. Dr.Raimundo Lenilde de Araújo
e a Profª Mestre Marcélia Vieira Torres. A obra é composta por dezoito artigos com seus
respectivos autores: Ações de extensão universitária na promoção da segurança hídrica no
semiárido nordestino, Forquilha – CE Gislleidy Uchôa Tavares, Távila da Silva Rabelo, Anna
Erika Ferrreira Lima e Adryane Gorayeb A importância da educação ambiental na tomada de
consciência social: estudo de caso na Escola Estadual Ministro Antônio Coelho em São
Benedito-CE Fernando Hugo de Castro Lima e Patrícia Vasconcelos Frota Análise
geoambiental da atividade de campo: estudo de caso no Estado do Ceará Jamersson Francisco
Ribeiro Brito, Luiz Carlos Marques Costa, Camila da Silva Carneiro e Vanda Claudino Sales
Do lixo às flores: educação ambiental com a reutilização de materiais descartáveis Maria
Lucivânia de Souza, Maria, Wesla Nogueira da Silva e Lucas da Silva Educação ambiental
dialógica como estratégia de convivência com o semiárido Fábio Soares Guerra Educação
contextualizada na formação do professor indígena tremembé em Itarema no ceará: uma base
cultural necessária Aline Pinto Medeiros Oliveira e Evandro de Sales Souza Educação do
campo e sua contribuição na formação docente: relato de experiência de estágio supervisionado
e intervenção comunitária vivenciados nos municípios de Batalha e Piripiri – PI Raimundo
Nonato de Sousa Silva, Márcia Maria Vasconcelos de oliveira e Keylla Rejane Almeida Melo
Ensino de Geografia e educação patrimonial: formação cidadã crítica por meio da aula em
campo Maria Edivani Silva Barbosa, Leonardo Moreira Quixadá, Virlanda Ingrid da Silva
Martins, João Marcos Tavares, Eduardo Castro Oliveira e Francisco Wendel da Silva Sousa
Ensino de Geografia na educação básica e sua influência na percepção da natureza no
semiárido Francisco Elitom Rodrigues da Silva, José Falcão Sobrinho e Maria Luisa Ximenes
Castelo Branco Ensino do ambiente semiárido: retratos e percepções no 6º e 7ºano da educação
básica do encanto, RN Anny Catarina Nobre de Souza, Diógenys da Silva Henriques, Andreza
Tacyana Felix Carvalho e Luiz Eduardo do Nascimento Neto Formação de Professores: um
diálogo a partir da experiência no programa residência pedagógica em Geografia Janaiára
Maria de Paiva Ferreira e Sandra Maria Fontenele Magalhães Desenho como recurso
pedagógico na educação de jovens e adultos (EJA): um novo olhar sobre a seca no semiárido
nordestino Josilene Rodrigues Fernandes e Jozilene Ferreira de Farias O empoderamento
floresce: as mulheres das águas dos sertões de Crateús e Inhamuns/Ceará, à luz dos(as)
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pibidianos(as) de Geografia Maria Naiane Bezerra de Araújo, Maria das Dores Alexandre
Maia, Jamila Gomes Camelo e Antonio Avelar Macedo Neri O fanzine como recurso didático
na análise da paisagem do semiárido nordestino: estudo a partir do 7º ano do ensino básico
Kelvia Mayara Cisne dos Santos, Epaminondes Pinheiro Machado Neto e Tarcyana Câmera
Barroso PIBID: li e recomendo como resistência nos sertões de Crateús Arnóbio Rodrigues de
Sousa Júnior, Caio Paiva Fernandes, Francisco Leandro da Costa Soares e Antonio Avelar
Macedo Neri Proposta de cartilha sobre plantas da caatinga como recurso didático para as aulas
de botânica no ensino médio Ana Larisse Silva Sales, João Batista Silva do Nascimento e Kaoli
Pereira Cavalcante REDAGEO: um desafio interdisciplinar com objetivos mil Francisco
Leandro da Costa Soares, Arnobio Rodrigues de Sousa Junior, Jamila Gomes Camelo e
Antônio Avelar Macedo Neri Reflexões e práticas de ensino capaz de prover um sujeito mais
ecológico: relato de experiências Raimundo Nonato de Sousa Silva e Keylla Rejane Almeida
Melo.
A obra é um novo instrumento de pesquisa que convirá como alicerce de conhecimento para
diversos cursos de graduação e pós graduação como também para escolas públicas e privadas
e órgãos públicos.
Sobral, 20 de setembro de 2020
Os organizadores
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AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NA PROMOÇÃO DA SEGURANÇA
HÍDRICA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO, FORQUILHA – CE
Gislleidy Uchôa Tavares
Távila da Silva Rabelo
Anna Erika Ferrreira Lima

Adryane Gorayeb
INTRODUÇÃO
As atividades apresentadas no presente artigo estão relacionadas ao projeto “Tecnologias sociais
e ações integradas de sustentabilidade para a garantia da segurança hídrica, energética e alimentar
em nível comunitário no semiárido cearense”, chamada MCTIC/CNPq No 19/2017 – NEXUS I,
o qual tem como foco prioritário o atendimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS), notadamente em relação aos ODS 1, 2, 6, 7, 8,15 e 17, da Agenda 2030 da Organização
das Nações Unidas (ONU). Estes ODSs focam respectivamente na pobreza; fome; água e
saneamento; energia sustentável; emprego; proteção ecossistêmica/ biodiversidade; e, nas
parcerias em prol das demais metas, contemplando as seguranças hídrica, energética e alimentar
em nível comunitário no Bioma Caatinga.
Desta forma, o semiárido brasileiro é composto por 1.262 municípios, dos estados do Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais,
de acordo com as Resoluções do Conselho Deliberativo da Sudene de Nº 107, de 27/07/2017 e de
Nº 115, de 23/11/2017. O Estado do Ceará é composto, atualmente por 184 municípios, sendo que
175 destes municípios estão incluídos na região semiárida, totalizando 91,98% do seu território
inserido nesta região (PEREIRA JUNIOR, 2007). A partir dessas características da região
semiárida do Estado do Ceará, ressalta-se o município de Forquilha (Figura 1), que se insere por
completo no semiárido Nordestino.
Figura 1: Localização de Forquilha – CE.

Elaboração: Tavares (2020)

O município de Forquilha possui uma população estimada de 24.169 habitantes, dos quais 6.313
reside na área rural, representando 28,98% da população cujo nível de pobreza extrema é de
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18,07% de acordo com o Censo 2010 (CEARÁ, 2016).
Assim, o presente trabalho relata a experiência de atividades de extensão universitária realizada
no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Forquilha, com o objetivo de explanar
a respeito da segurança hídrica no semiárido nordestino, contextualizado a partir da construção de
um terrário fechado para a compreensão e representação do ciclo hidrológico. A atividade
pedagógica teve o intuito de abordar a Segurança Hídrica, promover a sensibilização da
importância da água, além da conscientização hídrica e ecológica.
A Oficina de Construção do Terrário ocorreu em setembro de 2018 no Sindicato dos Trabalhadores
e Trabalhadoras Rurais de Forquilha e obteve a presença de em torno de 20 participantes. Essa
atividade de cunho qualitativo foi desenvolvida por alunos do Laboratório de Geoprocessamento
e Cartografia Social (LABOCART) da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Núcleo de
Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Ceará (IFCE - Campus Fortaleza).
Segurança hídrica no semiárido nordestino
A água é um dos recursos naturais mais importantes na garantia da sobrevivência dos seres vivos,
utilizada para a prática de inúmeras atividades econômicas e como atrativo para ocupações
humanas. Destaca-se como um dos principais elementos na manutenção da qualidade de vida da
população.
Até a década de 1990, a água tinha pouca relevância na esfera política mundial, sendo considerada
como um campo de estudo quase que totalmente dominado por questões técnicas e econômicas.
Ocorrências várias, com repercussões globais, obrigam à construção de um novo modo de pensar
sobre a água no planeta, procurando um modelo de gestão da água que propiciasse um melhor
bem-estar social (CAMPOS; et. al., 2017).
Com o aumento da necessidade em se tratar das questões que envolvem os recursos hídricos e,
principalmente, com o agravamento das mudanças climáticas que afetam o mundo de diferentes
formas, surgiram conceitos que embasam as discussões referentes a esse tema, um deles é a
segurança hídrica. Definida pela ONU como:
“[...] capacidade de assegurar a uma população o acesso a quantidades adequadas de água de qualidade aceitável com
a finalidade de sustentar a saúde humana e a saúde dos ecossistemas, em uma bacia hidrográfica, e também assegurar
proteção eficiente da vida e da propriedade contra desastres relacionados a recursos hídricos – secas, enchentes,
deslizamentos, afundamento de solos” (Unesco, IHP, 2012).

Essa definição envolve desde o bem-estar social, a manutenção da vida no meio natural e a
prevenção contra os riscos que a falta de planejamento sobre os recursos hídricos pode representar
para a vida no planeta. A segurança hídrica destaca, assim, duas ações fundamentais: água como
ameaça à segurança das populações humanas e aos ecossistemas (enchentes, secas, poluição); e
água para assegurar suprimento adequado aos múltiplos usos (TUNDISI; TUNDISI, 2015).
No Brasil, Apesar dos recursos hídricos serem vistos mundialmente, a distribuição destes recursos
não é homogênea. No Brasil, de acordo com a ANA (2017), cerca de 80% da água existente
localiza-se na Região Amazônica, onde vivem 5% da população do país, apresentando baixa
densidade demográfica e pouca demanda para uso. Por outro lado, segundo o site da Empresa
Brasil de Comunicação (EBC), no semiárido brasileiro, com mais de 24 milhões de habitantes, a
disponibilidade hídrica é bem menor, apresentando o Nordeste como a região que aponta maior
escassez na disponibilidade e no acesso aos recursos hídricos, com acentuadas condições de
vulnerabilidade socioambiental.
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No contexto do semiárido nordestino, o problema das mudanças climáticas, períodos de estiagem
e secas na região afetam de forma direta a disponibilidade de água, comprometendo, assim, a
segurança hídrica. Apesar disso, sabe-se que tal região é foco prioritário de políticas públicas para
a captação e abastecimento de água, como a criação de açudes e cisternas, porém muitas não são,
de fato, efetivas (DE ANDRADE, 2017).
Entender melhor as questões relacionadas à água e à segurança hídrica tornaram-se indispensáveis
na atualidade. Assim, é necessário pensar e desenvolver atividades e técnicas de ensino voltadas
ao entendimento deste recurso. Desta forma, destaca-se aqui a Oficina de construção do Terrário,
sendo ela ideal para uma contextualização socioambiental, pois é possível conhecer a importância
não apenas do Ciclo Hidrológico, mas também do Ciclo do Carbono, Ciclagem dos Nutrientes,
Sistema de Evapotranspiração, Formação do Solo e seus horizontes, Sistema Ecológico ou
Ecossistema e Desequilíbrio Ecológico.
Educação contextualizada: ciclo hidrológico como atividade de extensão universitária
De acordo com a Agência Nacional das Águas – ANA (2017) estima-se que 97,5% da água
existente no mundo é salgada e apenas 2,5% da água corresponde à água doce. Desta porcentagem
de água doce, 69% é de difícil acesso pois está concentrada nas geleiras, 30% são águas
subterrâneas que estão armazenadas em aquíferos e apenas 1% é de água superficial que se situa
nos rios.
Quadro 1 - Distribuição da água no mundo

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Água Salgada

97,5%

geleiras: 69%

Água Doce

água subterrânea: 30%
2,5%
água superficial: 1%

TOTAL
100,0%
Fonte: ANA (2020)

-

A partir desta distribuição no mundo, a água é utilizada em vários aspectos, como: geração de
energia, indústria, mineração, pesca e aquicultura, navegação, abastecimento humano, turismo e
lazer, irrigação, abastecimento animal, entre outros. De acordo com a ANA (2017), o principal uso
da água no Brasil, em termos de quantidade utilizada, foi a irrigação (52%), seguida pelo
abastecimento humano (23,8%) e a indústria (9,1%), representando cerca de 85% da retirada total.
Outras utilizações também consideradas foram o atendimento aos animais (8,0%), as termelétricas
(3,8%), o suprimento rural (1,7%) e a mineração (1,6%).
Desta forma, o responsável pela distribuição de água no mundo e, consequentemente, pelos seus
usos é o Ciclo Hidrológico ou o Ciclo da Água. O Ciclo Hidrológico conta com quatro principais
etapas: Precipitação, Escoamento Superficial, Infiltração, Evapotranspiração. De acordo com
Duarte e Oliveira (1994)
O conjunto de precipitações, evaporações, infiltrações e todas as transformações possíveis capazes de ocorrer com a
água na Terra, formam um sistema fechado e equilibrado em termos globais e temporais que recebe o nome de Ciclo
Hidrológico. O sol e a gravidade funcionam como fontes permanentes de energia para este ciclo. (DUARTE;
OLIVEIRA, 1994, p.159-160)
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Assim, a construção do terrário vem sendo utilizada aqui neste trabalho como atividade pedagógica
e lúdica, definindo- se como uma representação em menor escala do ecossistema terrestre, com a
interação de diversos elementos, como flora, fauna, microrganismos e o meio (CARVALHO,
2002). Uma das principais vantagens de trabalhar com esse tipo de experimento é que possui um
bom custo benefício, já que pode ser construído com a reutilização de alguns materiais e outros de
baixo valor, além de ser simples em sua elaboração, adaptando-se a atividades direcionadas a
diversos públicos, desde crianças até adultos e idosos.
Os terrários também constituem uma forma interessante de praticar a educação ambiental,
possibilitando o contato direto com variados elementos da natureza, permitindo, de modo
interativo e atrativo, a observação e aprendizagem sobre a dinâmica de um ecossistema, modo de
vida de determinadas plantas e animais, relação entre sociedade e ambiente, ciclos
biogeoquímicos, dentre os quais o ciclo hidrológico, questão norteadora deste trabalho (RABELO,
2019).
Os terrários podem ser do tipo aberto ou fechado. Optou-se pela utilização do segundo tipo, pois
este, se elaborado de forma correta, não precisa ser aberto por um longo período de tempo, onde
não é necessária a reposição da água, pois ela é feita pelo próprio sistema de evapotranspiração
das plantas inseridas no sistema. Além disso, o terrário aberto proporciona, de maneira mais
evidenciada, a percepção do comportamento cíclico dos elementos naturais, entre eles a água.
Assim, esse experimento possibilita a discussão de forma transversal de temas como consumo
sustentável e geração e descarte de resíduos, pois, como é explanado, a seguir, garrafas PET são
reutilizadas para a confecção das peças.
Por tratar-se de uma atividade prática, a confecção de terrário permite uma maior interação entre
os participantes, estimulando o interesse e a reflexão sobre o tema, relacionando-o com o contexto
socioambiental na qual a comunidade está inserida, assim como as ações e deveres de cada
integrante desse grupo social para o cuidado e preservação do ambiente, o que torna ainda mais
relevante a ação extensionista, uma vez que possibilita uma positiva troca de saberes entre a
academia e a sociedade.
Assim, destaca-se a Extensão Universitária que, de acordo com Serrano (2013), é um processo
educativo e científico para a produção de conhecimentos, a partir da experiência, numa troca de
saberes, popular e acadêmico, onde viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a
Sociedade e vice-versa.
Por tanto, a extensão se torna uma prática de suma importância e indispensável para disseminar
conhecimentos de forma lúdica e pedagógica, além de ser indissociável dos pilares universitários
de ensino, pesquisa e extensão, é também um instrumento emancipatório para as comunidades
onde há tais atuações.
MATERIAIS E MÉTODOS
Para a realização desta atividade, foram seguidas as seguintes etapas metodológicas: a)
Apresentação da equipe de trabalho, b) Explicação sobre o Ciclo Hidrológico, Distribuição e Usos
da água, c) Exposição audiovisual sobre Ciclo Hidrológico (vídeo obtido pelo site da ANA), d)
Explanação sobre o conceito, história, características e os tipos de terrário, d) Explicação sobre os
componentes do terrário, formação e horizontes do solo, e) Construção do terrário (com materiais
necessários e a distribuição do passo a passo de elaboração do terrário).
Para definir a formatação final do terrário foi realizada uma pesquisa, em que foram encontrados
variados modos de montagem e materiais, os quais foram adaptados para a aplicação do modelo
utilizado neste trabalho. Vale ressaltar que antes da construção dos terrários com os participantes
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12

da oficina, a equipe montou uma peça que serviu como modelo (Figura 2) para avaliação do
processo de construção e transmissão do passo-a-passo para os participantes.
Figura 2 - Peça montada pela equipe para servir como modelo.

13

Fotografia: Tavares (2018)

Para a elaboração do terrário foram utilizados os seguintes materiais: I) 2 Garrafas PET de 2L (as
garrafas precisam ser transparentes e iguais em tamanho e em forma), II) Pedregulhos, III) Carvão
Triturado, IV) Terra Orgânica ou Adubada, V) Pequenas plantas adaptadas a água (como: musgos,
bromélias, azaleias, mini samambaias, mini antúrios, avenca, etc.), VI) Animais de pequeno porte
(como: formigas, minhocas, aranhas, etc.), VII) Estilete ou Tesoura, VIII) Fita Adesiva
Transparente, IX) Água para regar.
Após reunir o material acima relacionado, a primeira etapa para elaboração do terrário consiste em
cortar as garrafas. As garrafas podem ser cortadas com um estilete ou com tesoura de forma que
fique ¾ de uma garrafa (retirar ¼ da parte de cima da garrafa) e de forma que fique ¼ da outra
garrafa (retirar ¾ da parte de cima da garrafa).
A segunda etapa consiste em preencher a garrafa com os materiais em sequência (Figura 3):
Pedregulhos (pedras maiores que formam uma camada para drenagem da água), Carvão (triturado
em tamanho menor que as pedras, formando a camada de filtragem da água), Terra Orgânica e a
acomodação das Plantas e Minhocas (elementos que vão proporcionar a ciclagem dos nutrientes e
também da água). Após a inserção de todos os elementos é necessário regar e vedar o terrário.
Importante salientar que a rega deve ser cuidadosa para que a terra não fique encharcada.
Figura 3 - Esquema da configuração do Terrário em Garrafa PET

Elaboração: Autoral (2020)
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Os participantes também foram instruídos de que deveriam monitorar suas peças, visualizando as
“paredes” dos terrários, de modo a identificar o excesso ou a falta de água e ajustar esta condição
conforme fosse necessário. Ou seja, se as “paredes” estivessem com muito vapor d’água deveriam
abrir a peça por um curto período para a evaporação da água, e caso contrário, deveriam adicionar
um pouco mais de água.
Uma vez realizado os passos descritos, os participantes, caso considerem necessário, podem limpar
a borda da garrafa antes de fechá-las. As garrafas foram fechadas com uma fita adesiva
transparente. A fita adesiva foi colocada de forma que não possibilite a entrada de qualquer
passagem de ar no terrário, pois trata-se de um sistema fechado.
Após finalizar tais etapas, o terrário foi concluído e os participantes foram instruídos em cuidar do
seu objeto e mantê-lo, por algum tempo, no sol para que as plantas realizassem a fotossíntese,
assim como observar o Ciclo Hidrológico como parte do processo de aprendizagem. Ressaltou-se
que, com os devidos cuidados, as plantas podem se adaptar perfeitamente ao ambiente inserido.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após as apresentações e a exposição audiovisual sobre o ciclo hidrológico foi dado início à oficina
de construção do terrário (Figura 4). A construção do terrário resultou na compreensão do ciclo
hidrológico pelos participantes da oficina, de forma contextualizada através de uma experiência
lúdica.
Figura 4 - Oficina de Construção do Terrário

Fotografias: Tavares (2018)

Ressalta-se que o Terrário mostra-se como uma ótima ferramenta para demonstração do ciclo
hidrológico por meio da evapotranspiração realizada pelas plantas. Nesse processo de evaporação,
a água se condensa nas paredes do terrário formando pequenas gotículas, essas gotas deslizam e
regam a terra onde é captada pelas raízes das plantas, isso acontece repetidamente formando um
ciclo.
Assim, os participantes da oficina (Figura 5) puderam compreender a importância não apenas do
Ciclo Hidrológico, mas também do Ciclo do Carbono, Ciclagem dos Nutrientes feito pelos microorganismos presentes no terrário, Sistema de Evapotranspiração realizado pelas plantas, Formação
do Solo e seus horizontes, Sistema Ecológico ou Ecossistema e também sobre o Desequilíbrio
Ecológico.
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Figura 5 - Participantes da Oficina de Construção do Terrário
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Fotografia: Davi Diógenes - 3tfilmes (2018)

Além disso, o desenvolvimento da atividade em grupo proporcionou uma interação entre os
participantes, troca de experiências e saberes entre a comunidade e os facilitadores da oficina, bem
como permitiu uma reflexão crítica e propositiva sobre a questão da água na região e sobre o papel
de cada indivíduo e da coletividade no cuidado e manejo consciente e sustentável desse recurso
essencial.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da Oficina de Construção do Terrário, que envolveu também diversas outras atividades,
como as apresentações de cunho pedagógico e a exposição audiovisual, os participantes puderam
ter maior conhecimento em relação à Segurança Hídrica no semiárido nordestino e passaram
também a compreender de forma lúdica e contextualizada a representação do ciclo hidrológico.
Desta forma, puderam perceber a importância da água para o meio ambiente, pois o terrário sendo
representado como uma simulação do ambiente terrestre em uma visão sistêmica, um mini
ecossistema, é fator predominante para uma releitura dos usos deste recurso, sendo ideal para
alcançar uma conscientização hídrica e ecológica.
Ressalta-se a relevância de atividades de extensão universitária, pois estas, juntamente com
atividades lúdicas, refletem de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem contribuindo
na formação social e ambiental dos participantes. Além disso, tais atividades são imprescindíveis
para a compreensão de temáticas tão relevantes no contexto mundial atual, que é a água.
Agradecimentos: Ao Projeto CNPq/ Nexus I Proc. nº 441489/2017-6 “Tecnologias sociais e ações
integradas de sustentabilidade para a garantia da segurança hídrica, energética e alimentar em nível
comunitário no semiárido cearense” e Projeto PRINT/ CAPES Proc. n. 88887.312019/2018-00
“Tecnologias socioambientais e metodologias integradas na sustentabilidade territorial:
alternativas comunitárias frente as mudanças climáticas” por apoiarem as ações desenvolvidas
durante a pesquisa.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA TOMADA DE CONSCIÊNCIA
SOCIAL: ESTUDO DE CASO NA ESCOLA ESTADUAL MINISTRO ANTÔNIO
COELHO EM SÃO BENEDITO-CE
Fernando Hugo de Castro Lima
Patrícia Vasconcelos Frota
INTRODUÇÃO
O papel da educação ambiental é um fator indispensável na formação cidadã dos sujeitos, bem
como na totalidade de sua existência pessoal, histórica e social. Nesse interim, a sua utilização
proporciona uma singular oportunidade de admirar e valorizar os espaços, a paisagem e os
elementos de interação entre os seres vivos. Segundo a UNESCO (2005, p.44), “Educação
ambiental é uma disciplina bem estabelecida que enfatiza a relação dos homens com o ambiente
natural, as formas de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos adequadamente’’.
Com base nisso, a temática tratada, tem como objetivo reiterar o poder da educação ambiental na
promoção da conscientização dos indivíduos em particular, e da sociedade em geral.
Compreendendo, que na atualidade, o meio natural e social andam juntos, ou seja, são
indissociáveis.
O conceito de educação ambiental, atualmente, é bastante relacionado ao de desenvolvimento
sustentável, pois ambos discutem a importância de cuidar integralmente do meio ambiente,
buscando despertar o interesse da população acerca das questões ambientais, e com suporte dessas
ações, colaborar para o desenvolvimento sustentável.
A relação entre meio ambiente, educação e a cidadania assumem um papel cada vez mais
desafiador, devido às atuais dinâmicas da sociedade de mercado, provindo reflexão sobre a
demanda por novos saberes, práticas e ações que se enquadrem no modelo de desenvolvimento
vigente. A humanidade, ao produzir os chamados espaços geográficos, interfere na natureza com
diferentes graus de transformação, com a preocupação de gerar riquezas, emprego e renda (ROSS,
2009).
Um dos objetivos do desenvolvimento de uma vertente educativa da temática ambiental é trilhar
o processo de desenvolvimento sustentável mais próximo às novas gerações, aliando o processo
educativo com diretrizes, práticas e programas de preservação e conservação ambiental. Pois, os
ambientes de ensino cumprem muito bem o seu papel de apresentar a natureza, os ecossistemas,
os animais, mas a preocupação com a preservação e conservação dos mesmos, ainda é ineficiente
e passiva.
O estudo propõe uma análise histórica do início do debate ambiental, perpassando por conferências
de cunho ambiental, até a constituição da disciplina Educação Ambiental, sendo ela empregada
nas escolas públicas e particulares, em todos os níveis e graus de ensino. Sempre tendo como fio
condutor a compreensão que grande parte dos problemas ambientais na atualidade, são também
sociais, pois alcançam todas às classes sociais, mas as que mais padecem com os efeitos danosos
são às classes mais baixas. Nas palavras de Dias (1992), “sabemos que a maioria dos nossos
problemas ambientais tem suas raízes em fatores socioeconômicos, políticos e culturais, e que não
podem ser previstos ou resolvidos por meios puramente tecnológicos”. Portanto, a análise dos
problemas ambientais não pode estar dissociada dos problemas sociais, a partir desse
entendimento, surgem os problemas socioambientais. Em consonância com os anseios pela
mudança de práticas sociais, o processo educativo se constitui na interação com a sociedade e
educação.
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No bojo dessa discussão, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), aparecem como diretrizes
fundamentais no norteamento do trabalho pedagógico, atribuindo o Meio Ambiente como um tema
transversal, ou seja, destaca como emergente a introdução da temática ambiental nas escolas. Posto
isso, o presente artigo, relata e discuti uma pesquisa realizada na Escola Estadual Ministro Antônio
Coelho, com o professorado da instituição.
A educação ambiental
Em primeira análise, notadamente, o meio ambiente está inserido em uma complexa transformação
antrópica, principalmente, pela modificação dos modos de produção, promovendo o
desenvolvimento industrial e a aglomeração de pessoas nas cidades de maneira desordenada.
Como destaca Ross (2009), a humanidade, ao produzir os chamados espaços geográficos, interfere
na natureza com diferentes graus de transformação, com a preocupação de gerar riquezas, emprego
e renda. Diante disso, a discussão acerca da limitação dos recursos naturais e a futura escassez dos
mesmos, colocam os órgãos nacionais e internacionais, organizações ligadas ao meio ambiente e
os ambientalistas em um profundo debate sobre a problemática ambiental, sobretudo no âmbito
das possíveis implicações socioambientais.
Na vertente educativa, segundo Sato (2004, p.23), a primeira definição para a Educação Ambiental
foi adotada em 1971 pela Internacional Union for the Conservation of Nature (União Internacional
pela Conservação da Natureza). Para Bernardes e Ferreira (2007), a primeira grande conferência
internacional para discutir a problemática ambiental foi a Conferência das Nações Unidas sobre o
Meio Ambiente, realizada em Estocolmo (1972). A Conferência de Estocolmo foi de suma
importância, em virtude do reconhecimento do desenvolvimento da educação ambiental como
elemento crítico, possibilitando o combate à crise ambiental no plano global. Dada à proporção do
evento, uma reunião com representantes de 113 países e centenas de entidades e organizações
internacionais que estavam relacionadas com o meio ambiente, são convencionados objetivos
comuns, que humanidade colocaria em prática nas próximas décadas, o documento recebeu o
nome de Declaração de Estocolmo e Plano de Ação para o Ambiente.
Um dos conceitos formados a partir daquele momento foi o do desenvolvimento sustentável, uma
forma de conciliar o crescente desenvolvimento socioeconômico, minimizando os efeitos danosos
à natureza, bem como respeitando a capacidade de recuperação da biota. Nessa conjuntura, os
movimentos contracultura, como o punk, hippie, a revolução sexual, o feminismo e o
ambientalismo conseguiram ganhar representatividade e popularidade no mundo, tecendo críticas
ao modelo de desenvolvimento implantado até então. Para Castells (1999), o ambientalismo é
definido como:
As formas de comportamento que, tanto em seus discursos como em sua prática, visam corrigir formas destrutivas de
relacionamento entre o homem e seu ambiente natural, contrariando a lógica estrutural e institucional atualmente
predominante (CASTELLS, p. 143-4, 1999)

Em 1977, ocorreu a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, na cidade de
Tbilisi, capital da Geórgia (Ásia), que ficou conhecida como Conferência de Tbilisi. O encontro
trouxe contribuições significativas para institucionalizar a educação ambiental no contexto
internacional, pois definiu objetivos, características e estratégias apropriadas para o
estabelecimento de um programa internacional de educação ambiental.
Além da constante preocupação educacional no âmbito do trabalho, da formação profissional e
científica, o conhecimento e às noções de limitação sobre os recursos naturais não pode ser
secundarizadas, o tema requer atividade e criticidade, um dos aspectos que dão status de causa
social a temática, surge por atingir com maior intensidade às classes sociais mais baixas, onde os
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serviços públicos geralmente não chegam e a população padece em um cenário de miséria e
subdesenvolvimento.
Portanto, o conceito de desenvolvimento sustentável define a educação ambiental como uma
ferramenta ativa de transformação. Assim, a educação é tida como o objeto fundamental na tomada
de consciência histórica, social e pessoal.
Posteriormente, em 1992, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento (CNUMAD), no Rio de Janeiro, que ganhou as denominações de ECO-92, RIO92 e Cúpula da Terra. Os principais acordos firmados nessa conferência foram: a Agenda 21; a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Combate à Desertificação; a Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Biodiversidade; a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas; e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
O desenvolvimento da educação ambiental
A ideia de unidade e de universalidade do planeta Terra e os recursos que o mesmo compreende,
dão à discussão um cunho político, visto como um bem comum, ou seja, nenhum ser humano pode
destruí-lo. Como, memoravelmente, a Constituição Federal determina em seu artigo 225;
Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988)

A educação ambiental mostra-se mais uma vez de imprescindível relevância no âmbito do ensino,
ou seja, na educação formal, pois junto a ela são desenvolvidas outras práticas, por meio das
vivências sujeito e o meio: autonomia intelectual, senso de responsabilidade e até o respeito aos
direitos humanos. Para Loureiro (2007, p. 38), “na atualidade, a Educação Ambiental assume um
papel de grande relevância na formação socioambiental de cidadãos conscientes e responsáveis”.
Os programas ambientais relacionados à conscientização sobre crise ambiental necessitam
frequentemente de novos enfoques integradores de uma realidade contraditória e geradora de
desigualdades, que transcendem a mera aplicação do que é aprendido na sala de aula ou mesmo o
conhecimento produzido na academia. No entendimento de Ab’Saber (1995),
Hoje não seria exagero falar-se em milhares de experiências de educação ambiental em todo país, atestando a riqueza
e diversidade de ações voltadas à proteção do meio ambiente, à melhoria da qualidade de vida, à preservação das
espécies e ecossistemas e à participação dos indivíduos no planejamento e gestão de seus espaços e de seu futuro
(AB’SABER, p.15-16, 1995)

Observando, portanto, a importância da mudança das condições humanas por meio da educação,
pode-se atribuir à ideia que o sujeito e o meio se relacionam, construindo assim uma relação de
saber. O meio é um objeto auxiliar na construção do sujeito, pois, como já citado o processo de
crise ambiental tem reflexos também na vida social dos indivíduos.
Educação ambiental e os parâmetros curriculares nacional (pcns)
Por intermédio de políticas educacionais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) a
ideia de interdisciplinaridade surge como um objeto de trabalho dos professores, coordenadores e
gestores que estão ligados ativamente com a educação, principalmente, por incluir pautas que estão
intrinsecamente ligadas à realidade dos alunos. A flexibilização dos currículos para a incorporação
destas questões atende ao objetivo de tornar os conteúdos instrumentos para reflexão e ação sobre
a realidade, levando-se em conta que a função da educação é formar cidadãos (Segura, p. 55, 2001).
Os PCNs são diretrizes que orientam de forma facultativa o ensino público e privado no Brasil,
atuando no trabalho docente e buscando proporcionar um ambiente de relação entre teoria e prática
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aos alunos, e de toda comunidade escolar. A interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade podem
ser encaradas como os maiores legados deixado pelos PCNs, o documento permitiu a atuação em
novas frentes de trabalho, agora os alunos podem adequar e relacionar os conhecimentos
adquiridos na escola, com suas vivências sociais.
Foi muito importante à inserção da Educação Ambiental nos PCNs, mostrando uma visão integradora e
transformadora, mas, metodologicamente, ainda falta uma indicação menos compartimentada dos conteúdos das
diversas áreas de conhecimento o que poderia levar uma mudança das práticas pedagógicas em EA (SOUZA, 2004,
p.24)

Diante do contexto, um ambiente propício ao debate, à educação ambiental se faz uma ferramenta
importante para o envolvimento dos alunos nas pesquisas, ainda no ambiente escolar básico. Pois,
o interesse especulativo/investigativo dos estudantes é instigado de forma crítica e consciente. Por
outro lado, os alunos podem usar o determinado conhecimento também em prol da sua
comunidade, promovendo ações de conscientização e assumindo um papel de vigilância naquele
ambiente.
Problemática na implantação da educação ambiental nas escolas
Como já citado, os Parâmetros Curriculares Nacionais têm um caráter facultativo, são ferramentas
de auxílio, que devem ser aplicados nos mais diversos ambientes de ensino, de modo que os alunos
possam interagir com os conhecimentos ali aprendidos. O equívoco apontado pela maioria dos
profissionais envolvidos com a educação são dificuldades de adequar e relacionar os conteúdos
com outras atividades dentro e fora da escola. Santomé (1998, p. 187), faz uma abordagem sobre
a importância do currículo integrado, quando introduz:
Deve servir para atender às necessidades de alunos e alunas de compreender a sociedade na qual vivem, favorecendo
consequentemente o desenvolvimento de diversas aptidões, tanto técnicas como sociais, que os ajudem em sua
localização dentro da comunidade como pessoas autônomas, críticas, solidárias e democráticas.

O processo relacionar e aplicar os conhecimentos construídos na escola ultrapassam os limites da
instituição, transcendem os muros da escola e dialogam com a sociedade. Vale destacar então, que
muitos alunos vivem em um ambiente hostil, onde o processo de ensino-aprendizagem não é bem
constituído. Os estudantes por muitas vezes são confrontados com realidades muito duras, e
procuram a escola como um ambiente de acolhimento e refúgio.
No entanto, a escola pública brasileira por muitas vezes não cumpre a tarefa de repassar conteúdos,
quanto menos instigar os indivíduos a uma consciência socioambiental. Tendo em vista, o
conhecimento como o principal fator diferenciador entre os seres humanos e às outras espécies,
ele deveria ser muito bem trabalhado em prol da melhoria social. Para Severino (2007, p.27) “O
conhecimento é mesmo a única ferramenta de que o homem dispõe para melhorar sua existência”.
Reiterando o poder da educação como um estímulo para a consciência social nos seres humanos,
sobre as conflitantes realidades que os mesmos estão inseridos.
Apesar da urgência de se trabalhar com a educação ambiental ter sido evidenciada há bastante
tempo, tratar sobre o conceito de educação em virtude do desenvolvimento sustentável é bem mais
complexo (KANKOVSKAYA, 2016). Essa ideia de educação para o desenvolvimento sustentável
é muito oportuna para o ambiente acadêmico. Nasibulina (2015) cita que o aperfeiçoamento da
metodologia do ensino formal proporciona aos alunos a possibilidade de aplicar os conhecimentos
adquiridos em sala de aula, de modo a refletir sobre as problemáticas ambientais.
Neste contexto é importante destacar que a adoção de metodologias interdisciplinares e
transdisciplinares são desafios no ambiente escolar, pois precisam de um suporte estrutural e de
quadro técnico com formação e sensível a questão. É um trabalho que vai além da capacitação,
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estrutura física da escola e equipamentos. Também deve-se destacar que a educação ambiental
agrega ampla quantidade de teorias e práticas distintas e, em decorrência da sua complexidade,
não pode ser implantada sem que se considere o contexto em que o público-alvo das ações
educativas esteja inserido.
MATERIAL E MÉTODO
De início, foi realizado um levantamento bibliográfico, para o desenvolvimento do arcabouço
teórico, consultando livros, revistas e artigos. O levantamento bibliográfico fundamentou-se em
uma vasta análise autoral, como também na consulta e estudo de documentos de importância
internacional sobre Meio Ambiente e Educação Ambiental. Diversas abordagens e interpretações
foram analisadas, fundamentais no desenvolvimento do presente artigo. Privilegiando o método
dialético no desenvolvimento do plano teórico e discussão dos resultados.
Posteriormente, foi realizada a construção das perguntas dos questionários, levando em
consideração a etapa anterior, da literatura consultada, do público selecionado e os procedimentos
de tabulação e análise dos dados. O terceiro ponto, versa sobre a aplicação do questionário.
Utilizando a ferramenta Formulários Google, as perguntas foram aplicadas para os professores da
Escola Estadual Ministro Antônio Coelho, localizada no município de São Benedito-CE. Com um
universo de dezessete professores, das diferentes áreas do conhecimento.
Por fim, a última etapa consistiu na sistematização dos dados e análise dos resultados, observando
os resultados, foram elaboradas às análises e hipóteses para o eventual resultado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dada à importância da fomentação de uma política educacional e ambiental nos ambientes de
ensino, o questionário foi aplicado aos professores da escola, com um objetivo de diagnosticar e
fazer um breve balanço de como a Educação Ambiental e a consciência social estariam sendo
aplicadas no cotidiano escolar, e suas contribuições no seio da sociedade.
Além disso, as perguntas trazidas no questionário tratavam da aplicabilidade dos Parâmetros
Curriculares Nacionais e a Educação Ambiental no contexto de suas experiências, práticas e ações
docentes. Com perguntas de cunho objetivo, os professores responderam 4 perguntas e por fim
destacaram possíveis medidas que poderiam ser adotadas na escola para melhor aplicação da
Educação Ambiental. Vale destacar, que às perguntas foram destinadas a todos os professores
da referida escola, sem limitar por área do conhecimento.
A primeira pergunta inseria a Educação Ambiental no processo de ensino-aprendizagem,
sobretudo por estar muito ligada com o tema transversal Meio Ambiente, que desempenha
caráter transdisciplinar no processo educativo.
Na análise das respostas podemos perceber, que houve uma unanimidade sobre a importância da
EA no processo de ensino-aprendizagem, refletindo muitos indicadores positivos sobre a inserção
da temática no cotidiano escolar, como o aprimoramento da leitura crítica e consciente do seu
meio.
Podemos atribuir aos resultados fatores de ordem pedagógica, técnica e de gestão. Vale também
citar, que a formação acadêmica e complementar do professorado está alinhada aos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), mesmo com áreas dos conhecimentos e objetos de estudos
diversos. Nesse contexto, destaco a boa formação nos cursos de licenciatura, que cada vez mais
promovem a reflexão entre os professores, alunos e o contexto que os circundam.
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A segunda pergunta do questionário, os professores foram perguntados sobre a conexão entre o
ambiental e o social, no seio de suas contradições e relações. Aqui, a EA aparece como uma
ferramenta que corrobora na tomada de consciência social.
Entre às respostas, é perceptível que a grande maioria dos professores concorda que a EA contribui
na tomada de consciência social, ou seja, que durante a tomada de consciência ambiental, os alunos
também conseguem compreender às relações sociais, de uma realidade contraditória e geradora de
desigualdades. Em uma exemplificação simples, podemos imaginar uma comunidade situada na
periferia de uma metrópole, onde o saneamento básico não é uma realidade, e nela poluição dos
rios é muito intensa, logo, às consequências da situação afetarão tanto em termos econômicos,
quanto na saúde dos indivíduos. Em virtude da inter-relação natureza e indivíduos e suas práticas
sociais constituídas a partir daí, a Educação Ambiental surge como uma proposta de socialização
entre os alunos e o meio natural que os cerca.
Nota-se que é de fundamental importância que não só os professores, mas toda a comunidade
escolar tenha internalizado o compromisso com a educação contextualizada, sobretudo em escala
local, devido a maior interferência no dia-a-dia dos sujeitos, provendo assim sua formação integral.
Por outro lado, na terceira pergunta, os professores responderam sobre sua(s) dificuldade(s) em
relacionar e contextualizar sua disciplina com a EA. A realidade demostrada pela pesquisa, mostra
que apesar das diferentes áreas do conhecimento, os professores não possuem dificuldades em
relacionar e contextualizar sua disciplina com a EA. Vale mencionar, que hoje, a instituição já
desenvolve projetos sociais e ambientais envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade civil.
O resultado pode ser atribuído pela ampla experiência da maioria dos professores, contribuindo no
diálogo com outras áreas do conhecimento, como também do saber popular. Entre às maiores
dificuldades está a falta de perspectiva integradora das disciplinas, um olhar transdisciplinar de
possibilidades e aprendizados.
A última questão objetiva destaca o meio ambiente como um tema transversal, a pergunta versava
sobre a frequência que os professores abordam à temática ambiental no cotidiano escolar outras
atividades
Gráfico 04- Frequência que os Professores Abordam Temas Ambientais

Sendo o Meio Ambiente um tema transversal,
com que frequência você costuma abordar temas
ambientais em suas aulas?
8
7
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Quase sempre
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Nunca

Fonte: LIMA (2019)
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Observando o gráfico, podemos perceber que apesar da maioria tratar sempre ou quase sempre de
temas ambientais na sala de aula, o número de professores que raramente abordam esses temas
ainda é significativamente grande. Pode-se atribuir que parte dos professores dispõe de poucas
aulas em cada sala, tendo que acelerar muitas vezes os planos de aula para execução do conteúdo
programático, não desenvolvendo atividades de sua disciplina em caráter multidisciplinar. Aqui,
faço referência não só as aulas, mas aos exercícios, provas e atividades de classe e fora dela.
Além disso, destaco que o sistema educacional em geral, e a escola em particular não possuem
suficiente instrução e subsídios para efetivamente desenvolver ações e práticas para melhoria na
qualidade de vida dos alunos e de suas comunidades. No entanto, apesar das adversidades a escola
desempenha anualmente eventos de cunho ambiental, como as feiras de ciências, mostras
cientificas e olimpíadas do conhecimento. Como destacadas nas Figuras 1 e 2.
Figura 1- Apresentação de Maquete em uma Exposição Escolar

Fonte: SILVA (2019)
Figura 2- Ala dedicada ao Meio Ambiente em Desfile Cívico

Fonte: BEZERRIL (2019)

Por fim, foi pedido aos professores que citassem alguma(s) medida(s) que poderiam ser adotadas
na escola para melhor aplicação da Educação Ambiental. Diante da riqueza de sugestões, o ponto
mais citado trata da separação, coleta e reciclagem do lixo escolar, como também a redução do
uso de descartáveis e a realização de palestras, ações e oficinas de reciclagem.
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Outro ponto relevante, é a realização de aulas de campo e visitação em áreas preservadas, sendo
também uma oportunidade de contribuir no processo de ensino-aprendizagem, pois os alunos
podem relacionar teoria e prática social. Retornando ao ambiente escolar, os professores sugeriram
a reorganização espacial da escola, para que os espaços possam ser melhor utilizados, como a
criação de uma horta sustentável.
Para garantir em caráter efetivo, um dos professores sugere a inclusão de um ou mais projetos de
cunho ambiental no Projeto Político-Pedagógico (PPP), o(s) projeto(s) deve abordar temas ligados
a EA de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Um ponto também mencionado é o incentivo à
produção científica na escola, em uma exemplificação simples, foi citado a aplicação de compostos
orgânicos e inorgânicos no cotidiano escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo a pesquisa, a EA na escola pesquisa é uma disciplina bem consolidada entre a
comunidade escolar, fruto de esforços por parte dos professores e alunos que diretamente estão
inserido no processo de ensino-aprendizagem. De acordo com a realização da pesquisa, a escola
desenvolve relativamente bem às orientações pedagógicas do Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) no que se refere ao meio ambiente. Por outro lado, comparando a conjuntura do cenário
educacional brasileiro ainda existem entraves e lacunas no tocante a Educação Ambiental enquanto
instrumento para consciência social, sobretudo por seu caráter passivo e acrítico.
No âmbito das contribuições cientificas, o trabalho contribuiu no aprimoramento e
amadurecimento teórico sobre a temática, como também no entendimento da dinâmica escolar,
fornecendo subsídios para pesquisas futuras. No bojo das contribuições sociais da EA, muitos
esforços são necessários para situar os alunos e professores socialmente frentes às mazelas sociais,
desigualdades regionais e de renda.
Portanto, faz-se necessário para o melhor aproveitamento da EA no ambiente escolar o
conhecimento e aplicabilidade pela comunidade escolar da Política Nacional de Educação
Ambiental (Lei Nº 9. 795/1999), que enfatiza a construção de valores, conhecimento, habilidades,
atitudes e competências voltadas para conservação do meio ambiente. Entre entraves e avanços, a
Educação Ambiental resiste.
Agradecimentos: À Prof.ª Patrícia Vasconcelos e à Organização do IV Fórum Brasileiro do
Semiárido.
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ANÁLISE GEOAMBIENTAL DA ATIVIDADE DE CAMPO: ESTUDO DE CASO NO
ESTADO DO CEARÁ
Jamersson Francisco Ribeiro Brito
Luiz Carlos Marques Costa
Camila da Silva Carneiro
Vanda Claudino Sales
INTRODUÇÃO
O uso da prática da aula de campo é um recurso chave em contribuições para o processo de ensino
e aprendizagem, não apenas para a geografia, mais para as demais ciências. Essa aula diferenciada
pode ser desenvolvida nos mais diversos níveis educacionais, qualificando por meio da percepção
real e do senso crítico, assim construindo um entendimento sobre o espaço geográfico.
Diante dessa necessidade de uma compreensão que a ciência geográfica nos oferece sobre os
aspectos físicos (naturais) e sociais, em um caráter impulsionando a observação exploratória e
investigativa. Os autores Ross e Fierz (2005) explicam sobre as três etapas de uma pesquisa de
campo, o primeiro é o trabalhado de gabinete, a segunda etapa que é o trabalho de campo e a
terceira que é o trabalho de laboratório, onde será analisado os dados coletados, ou seja, a essência
do que precisa ser estudado e pesquisado.
Ainda nessa perspectiva de Ross e Fierz, e nas contribuições de autores como Lacoste (2006) e
Kimura (2009) trazem em suas obras a importância da aula de campo na perspectiva daquilo que
se pesquisa. Conforme a argumentação e discussão pelos autores, a pesquisa teve como objetivo
em analisar os aspectos geoambientais do estado do Ceará, ressaltando as relações na
geomorfologia, da variação litológica e litoestrutural, assim observar os agentes transformadores
e paleoambientais de alguns municípios do Ceará, por meio da aula de campo.
Assim, esse trabalho é fruto de um relatório de aula de campo. As ponderações foram realizadas
ao longo de dois dias de aula de campo, entre os dias 30 e 31 de outubro de 2019, tendo como
ponto de partida o munícipio de Sobral no campus CIDAO da Universidade Estadual Vale do
Acaraú-UVA (ver figura 1), onde foram observadas e vivenciadas características das diferentes
compartimentações geográficas.
Figura 1 - Mapa de localização das paradas e municípios visitados no estado do Ceará

Fonte: Carneiro (2019)
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Conforme observado na figura 1, a aula de campo teve início no município de Sobral, seguindo na
rodovia federal BR-222 em sentido ao município de Forquilha, onde seguiu pela rodovia estadual
CE-362 até a Reserva de Vida Silvestre Pedra da Andorinha. Em seguida ainda na rodovia CE362 até o município de Canindé pela rodovia estadual CE-257 e em seguida pela CE 065 até
Guaramiranga. No segundo dia de aula, seguindo pelo munícipio de Guaramiranga até o Pico Alto
(considerado o segundo maior Ponto mais alto do Ceará, ainda no Maciço Residual), e em seguida
retornando pela rodovia estadual CE 253, até o munícipio de Canindé, percorrendo ao caminho
inicial do ponto de partida.
MATERIAL E MÉTODO
O estudo de caso utilizado nessa pesquisa como método de pesquisa, com a finalidade de
desenvolver a capacidade analítica no campo científico e empregado na interiorização da tomada
de decisões em uma atividade de campo. Como explica Yin (2001), o estudo de caso pode ser
definido quando o pesquisador detém algo escasso sobre determinado controle de acontecimentos
reais ou quando não existe, assim pode ser em um campo de investigação que se concentrou num
fenômeno natural em um contexto da nossa realidade.
A aula de campo foi organizada em três momentos. Iniciando em sala de aula com leituras e
discussões de obras bibliográficas relacionadas à temática. O segundo momento foi realizado com
a aula de campo, com as observações e análises sobre principalmente à geologia e geomorfologia
do estado do Ceará, em um total de sete paradas no percurso, algumas realizadas rapidamente na
mesma parada em outro ângulo de visão e percepção. E por fim o terceiro momento consistiu na
análise dos dados e na entrega do relatório, culminando na realização desse trabalho.
Os materiais utilizados para a realização da aula de campo foram: o roteiro de trabalho de campo
(contendo a saída e o retorno, com todas as programações); o mapa geológico do estado do Ceará;
o GPS (Global Positioning System) para fins de marcação e orientação em cada parada; a caderneta
de campo; Smartphones (gravação de áudio, vídeo e registros fotográficos).
A partir das coordenadas em UTM coletadas em cada parada pelo aparelho de GPS, foi possível a
elaboração do mapa de localização dos locais visitados para estudo. Instrumentos que facilitaram
o levantamento de dados e na orientação da leitura do mapa geológico.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estado do Ceará apresenta uma caracterização fisiográfica bastante diferenciada, com condições
geológicas variadas. Além da diversidade estrutural e litológica (VIANA et al, 2017). Destarte
Diniz (2010, p. 16) sobre os aspectos morfoestruturais, a geomorfologia do Ceará possui
características únicas e com um conjunto de interferências que vão “de ordem geológica,
paleoclimáticas e de processos morfoclimáticos passados e atuais”.
Quanto a pouca disponibilidade hídrica do Ceará, a FUNCEME (2020) expõe que quase em sua
totalidade do território está inserido no semiárido brasileiro. A diversidade pluviométrica varia
bastante de onde o relevo é mais expressivo, como o exemplo de Baturité e de Guaramiranga.
Parada 01 (Unidade de Conservação Reserva de Vida Silvestre Pedra da Andorinha)
A Reserva de Vida Silvestre Pedra da Andorinha (ver figura 2A), localizado no distrito de
Taperuaba em Sobral-CE, área de preservação ambiental de caráter municipal, gerenciado pelo
governo do estado e pela prefeitura de Sobral pela lei Nº 1619 de 29 de março de 2017 como
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Patrimônio de Sobral e do Povo Sobralense a Reserva Ambiental da Andorinha e todo seu
complexo (SOBRAL, 2017).
Figura 2 - Em A, observa-se o inselberg na Reserva de Vida Silvestre Pedra da Andorinha. Em B, é possível observar
a rocha formada por granitos, e em C, o processo de termoclastia e de saprotilização da rocha.
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Fonte: Autores (2019)

Dessa forma, a pedra da andorinha é um Inselberg: o Inselberg da andorinha apresenta um tamanho
menor, pois está em fase final do processo erosivo, caminhando para a formação geomorfológica
Dedo de Deus, devido ao processo de intemperismo químico. A sua localização é em plena
depressão sertaneja, apresentando uma elevação de 207 metros em sua base, atingindo cerca de
800 metros, com uma área rebaixada, plana sem muitos desníveis a não ser por alguns inselgebergs
(CLAUDINO-SALES, 2018).
Através de um mapa geológico disponibilizado pela CPRM (2003), é possível notar que essa área
é cercada por granitos, pois são mais resistentes a processos erosivos. Como podemos ver na figura
2C, de acordo com Claudino-Sales (2018), por meio do granito que é formado na sua grande
maioria dos inselgebergs e dos Inselberg que ocorrem na região de Taperuaba e em torno de Sobral.
Quando os granitos não estão sustentando os grandes maciços como, por exemplo, da Meruoca,
eles estão sustentando os inselbergs e inselgebergs.
Sendo uma área não muito avançada no processo de morfogênese, ou seja, apresentando a
termoclastia, a quebra da rocha por meio das variações da temperatura. Mesmo estando localizado
em um espaço que a ausência de chuva é notória, existem alguns espaços que acumulam água que
produzem uma dissolução incipiente, gerando um processo chamado de saprotilização
(apodrecimento da rocha), gerando saprolito, em que a rocha apodrecida em subsolo (figura 2B),
gerando uma superfície de aplainamento do tipo etchplanação (VITTE, 2001), ou seja, um
processo geoquímico e pedogenético.
De acordo com a autora Vanda Claudino Sales (2016), o granito e o quartzítico são os mais
resistentes do clima semiárido do Nordeste. O granito é de idade orogenética brasiliana (550
milhões de anos), originada durante a subducção que gerou a cadeia de montanhas brasilianas (que
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foram destruídas), ficando no local a raiz da montanha, os granitos. Os quartzíticos são bem mais
antigos, de idade Atlântida (2,2 bilhões de anos), são rochas sedimentares que foram
metamorfizadas pelo processo orogenético e que se transformaram em quartzíticos, são os mais
resistentes no contexto do clima semiárido.
A pressão que o interior da terra exerce, impulsiona a rocha para cima, que ao tempo que sofre os
processos erosivos sobre o granito, elevando gradativamente a rocha. Depois que é arqueada para
cima, ela sofre o processo de expansão, formando um arredondamento da rocha por meio da
expansão sofrida na subida.
Parada 02 (Posto Balança, ente Taperuaba e Canindé)
Na rodovia que liga Taperuaba e Canindé, foi possível observar um setor de superfície sertaneja
(depressão sertaneja), com uma movimentação um pouco mais acentuada que Sobral, em uma
ordem de elevação de 100 a 300 metros. Na figura 3, pode-se observar em seu entorno uma série
de cristas quartziticas, presente no mapa geológica do estado do Ceará (CPRM, 2003).
As unidades geomorfológicas desse local não possuem uma elevação tão acentuada quanto à dos
inselgebirgs. Os inselgebirgs são elevações um pouco alongadas do que um inselberg, ocorrendo
em dimensões muito maiores, formando blocos alongados, podendo atingir vários quilômetros em
extensão de área (RADAMBRASIL, 1976).
As vertentes dessas rochas não possuem afloramento, assim com a ausência de solo desenvolvido,
ou seja, um solo pobre, rochoso sem a presença de matacões e com uma pequena cobertura vegetal,
devido ser uma rocha metamórfica e não uma rocha cristalina. Nas rochas metamórficas o processo
de dissolução é um pouco diferenciado, formando feições um pouco mais convexas e menos
triturada por não possuir muita termoclastia já que tem origem arenítica.
A localização desse trecho é na superfície sertaneja com solos litólicos, poucos desenvolvidos,
com a vegetação de caatinga, com superfície rebaixada e erodida por processos de clima seco do
terciário (65 milhões de anos atrás). As condições climáticas são de clima quente e seco na maior
parte do ano com precipitações inferiores a 800 mm por ano ainda dessa região, hoje típico do
ambiente semiárido (FUNCEME, 2020).
Figura 3 - Série de cristas quartzíticas entre Taperuaba e Canindé.

Fonte: Autores (2019)
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Parada 03 (Sopé de Aratuba, vertente sudeste)
As características climáticas são tipicamente seco, com o afloramento das rochas, ocorrendo no
primeiro semestre (período chuvoso) o sistema atmosférico ZCIT (Zona de convergência
Intertropical), e no segundo semestre (período seco) o sistema atmosférico ondas de leste, ou
ventos de este-nordeste. Como o maciço está aproximadamente 70 km do litoral, configurando-se
hoje como maciço pré-litorâneo (FUNCEME, 2020).
De acordo com FUNCEME, no maciço apresenta um clima mais seco, chamado também de
semiárido brando, um pouco mais acima com o clima quente subúmido, e mais acima com o
subquente úmido, propiciando a formação da mata pluvio-nebular. A partir desses patamares é que
podemos diferenciar o tipo climático dessa região. Com relatos de vegetação da caatinga até 600
metros no sotavento. No barlavento a caatinga vai até 200 metros e no topo a mata úmida.
A unidade geológica e geomorfológica dessa região apresenta como característica o inselgebirg,
que é sustentando pelo maciço do Baturité com formação granítica de idade brasiliana (500
milhões de anos), com crista de quartzítico com uma muralha de arenito que preserva as altitudes
mais elevadas e impede o processo erosivo mais intenso (CLAUDINO-SALES, 2016). Já no
gnaisse, dentro da rocha, tem uma dessecação típica de rocha menos resistente com vales alçados,
com alvéolos, apresentando áreas rebaixadas de vales, com algumas vertentes côncavas mostrando
que o material não é tão resiste.
Esse relevo (figura 4), como tudo indica, é residual, não tem indicações de soerguimento no
Cenozóico e com a ausência de falhas, muito diferente da Meruoca-Ce e de Irauçuba-Ce que
apresentam em seu torno vários falhamentos geológicos.
Dessa forma, o Maciço de Baturité foi elevado no Cretáceo, o material do entorno foi removido
deixando esse grande corpo na forma de uma feição elevada sustentada por rochas resistentes
(relevos mais elevados) com materiais no entorno por gnaisse e os micaxistos erodidos, ficando
dessa forma os materiais mais resistentes como os granitos (CLAUDINO-SALES, 2016).
Nessa situação, tem o maciço de Baturité conservado mais no topo, podendo observar alguns
Inselberg com solos litólicos, poucos desenvolvidos com precipitação inferior a 1 000 mm anuais
por conta de ser a barlavento (FUNCEME, 2020; CPRM, 2003). Como tudo indica esse maciço
vem evoluindo por dois processos, um por backwear (recuo das vertentes em relação ao paralelo)
e o outro por downwear, de acordo com a autora Claudino-Sales (2016).
Os resultados desse processo erosivo são os blocos que dessem vertente a baixo, se acumula no
sopé entre um relevo elevado e a superfície sertaneja, criando o que chamamos de depósito de
talos ou colúvio, demonstrando backwear. Já o downwear (rebaixamento), prova disso são os vales
alçados ou planícies alveolares, mostrando que dentro do maciço está tendo erosão que está
rebaixando, com alguns setores bem rebaixado formando planícies aluvionários, alvéolos, vales
alçados no interior do maciço nas partes mais úmidas
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Figura 4 - Observa-se na imagem o Sopé de Aratuba
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Fonte: Autores (2019)

Parada 04 (Subida do Maciço, relevo mares de morro)
O ponto ou parada conhecido como a subida do maciço, apresenta uma elevação de cerca de 900
metros, apresentando condições climáticas de umidade suficiente para criar depósitos de colúvios
bem definidos, formados por materiais finos, não tão grosseiro, que vai suavizando ao longo das
vertentes.
A característica geomorfológica mares de morros ocorrem no sudeste do Brasil e na vertente leste
oriental na Paraíba e Pernambuco, próximo ao mar, na zona de transição (JATOBÁ et al, 2004).
Essas áreas de mares de morro, figura 5, pode ser percebida nas vertentes, uma parte convexa e
suavização, sem rochas expostas e o solo com cobertura vegetal que está desmatada para o cultivo.
Figura 5 - Formação mares de morros na subida do maciço

Fonte: Autores (2019)
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No topo é perceptível o desenvolvimento mais acentuado, domínio das feições multiconvexas, ou
seja, convexidades para todos os lados, suavizando os relevos e formando depósitos de colúvio
sendo sustentado por material bem fino que mascara os niqueis. Por meio da figura 5, é possível
observar o interior de um alvéolo, vale alçado. De acordo com Claudino-Sales (2016), nos
trabalhos antigos são chamados de planície alveolar ou alvéolos, um vale fluvial dentro do maciço,
formando do interior do maciço para as vertentes mais baixas.
Parada 05 (Perfil da cidade de Guaramiranga – CE)
A característica vegetacional da cidade de Guaramiranga em relação da sua vertente não apresenta
um desenvolvimento acentuado quanto à da vertente da Ibiapaba, contudo no topo a vegetação não
é acentuado e desenvolvido em comparação ao topo da Ibiapaba. O clima do local possui
características completamente diferenciada das outras regiões, conhecido também por brejos de
altitude ou áreas de exceção do semiárido, pela denominação de Aziz Ab’Saber (2003). As chuvas
variam entre 1000 a 1300 mm, nessa área mais úmida do maciço do Baturité, por isso chamado de
brejos de altitudes ou áreas de exceção.
Por conta da altitude, a cada 100 metros, a temperatura cai entre 0,5º - 0,6ºC (PAJEWSKI et al,
2018). Dessa forma, por estar a 900 metros de altitudes, a temperatura vai cair uns 5ºC em relação
ao sertão, criando todo um contexto topoclimático com umidade diferenciada. A rede de drenagem
é multiexistente, existindo diferentes canais fluviais instalados em função da umidade.
O que mais cria formas no relevo é a rede de drenagem. No sertão, como a rede de drenagem é
incipiente, as vertentes vão ser planas, basicamente horizontalizadas. Já nesse trecho, por ser uma
área úmida, os vales são encaixados ao longo das vertentes e depois que escoam para as áreas mais
rebaixadas ao longo da superfície.
O solo é bastante desenvolvido, devido à ação do intemperismo químico (dissolução, oxidação,
hidrólise), atuando diretamente sobre a rocha que produz uma alteração química ou física
(quebra/fragmentação) (ver figura 6). Se esse material for transportado, podemos dizer que é
erosão, ou seja, um processo que implica na remoção do material. O intemperismo é in situ, no
qual a rocha está sendo alterado no local pelo controle climático, apresentando de 2 a 3 metros de
manto de intemperismo, mostrando que a água infiltra e dissolve em profundidade, só acontecendo
em regiões úmidas (CLAUDINO-SALES, 2016).
O manto de intemperismo é a rocha decomposta, se ela tiver agregação, adição de matéria orgânica
por minhocas, por resto de formigas (térmitas), por vegetação de gramínea, assim teremos adição
de matéria orgânica e esse intemperismo vira solo ou regolito. O manto de intemperismo não tem
solo, só vira solo se tiver adição de matéria orgânica, caso contrário, teremos o manto de
intemperismo transformado em solo. Se em uma região tiver muito manto de intemperismo,
teremos o processo de pedogênese dominando.
Se o intemperismo está dominando sem a vegetação, teremos a formação de solos. Se tiver muita
pedogênese, o relevo está sendo conservado e não sendo erodido, pois o material tem que ficar em
repouso para formar o solo. Se tiver muita morfogênese (muita erosão), não terá solo em processo
de formação, porque o material vai sendo removido e devido a isso não tem como ter a geração de
solo. No topo temos a pedogênese dominando em relação à morfogênese, e na vertente tem a
morfogênese dominando a pedogênese (ÁVILA; CARVALHO, 2012).
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Figura 6 - Solos e vegetação bem desenvolvidos no município de Guaramiranga - CE
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Fonte: Autores (2019)

Parada 06 (Pico Alto)
A unidade geomorfológica denominada de Pico Alto, apresentando cerca de 1 114 metros de
altitude, sendo uma das elevações mais altas do maciço e do estado. É perceptível o conjunto de
vertentes multiconvexas, com convexidade para todos os lados que formam um estilo de mares de
morros não tão desenvolvidos e arredondados quanto ao sudeste do país, apresentando os nichos
fluviais para o escoamento da água em suas vertentes (CLAUDINO-SALES, 2016).
Por apresentar um déficit muito grande de precipitação no segundo semestre, ocasionando o
processo de morfogênese mais acentuado no segundo semestre do que no primeiro semestre, não
caracterizando mares de morros tão arredondados. Ao observar a figura 7, os detalhes da superfície
de aplainamento ou superfície sertaneja denominada de Baturité são mais perceptíveis, ainda da
idade pré-cretácea, já existindo na divisão dos continentes (CLAUDINO-SALES, 2016). Em
alguns relevos mais elevadas como os mais resistentes.
Figura 7 - Em A, observa-se a formação Mares de Morros visto do Pico Alto. Em B, a vista a sotavento do Pico
Alto, e em C, a barlavento vista do Pico Alto
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Parada 07 (Mirante)
Durante o trajeto de retorno de Guaramiranga para o município de Canindé, em um mirante com
elevação de 864 metros (ver figura 8), foi possível observar as nascentes de primeira ordem e de
segunda ordem, com uma rede de drenagem do topo em direção a superfície sertaneja, perceptível
devido a unidade vegetacional formado pela rede de drenagem. Apresenta características
climáticas de clima quente e úmido, devido a sua localização e está em direção a sotavento, não
recebendo umidade considerável quanto a barlavento.
Figura 8 - Observa-se as vertentes dissecadas e elevadas

Fonte: Autores (2019

As vertentes são ainda dissecadas, apresentando ravinas, com nichos fluviais que são essas feições
com níveis de primeira ordem que alimentam os rios de canais maiores, ou seja, uma microbacia
fluvial (CLAUDINO-SALES, 2016). As rochas são um pouco mais elevadas e dissecadas por
serem quartzíticas, em processo de arenização das rochas em alguns pontos específicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A aula de campo em geografia desempenha um papel fundamental na formação discente em todos
os níveis de ensino, pois através desta torna-se possível aplicar a teoria aprendida em sala,
tornando-se um instrumento essencial para a relação ensino-aprendizagem.
Através dos pontos de paradas foi possível observar algumas características fisiográficas no trajeto
percorrido. Tudo que foi estudado durante a disciplina foi possível verificar em campo, facilitando
o entendimento do conteúdo estudado, em relação as forças endógenas e exógenas, o papel
desempenhado pelo homem na dinâmica do meio natural.
Na aula, foi esclarecida a maneira como operam os processos geomórficos no Ceará, como ocorre
a pediplanação, a formação de inselbergs, como atuam o intemperismo físico e o químico. Foram
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observadas também as dinâmicas fluvial e climática da região, além de destacarmos os tipos de
rochas presentes, os solos desenvolvidos e os processos erosivos atuantes nos ambientes, entre
outros aspectos que auxiliaram e elevando o grau de entendimento sobre a fragilidade que
ambiente possui.
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DO LIXO ÀS FLORES: EDUCAÇÃO AMBIENTAL COM A REUTILIZAÇÃO DE
MATERIAIS DESCARTÁVEIS
Maria Lucivânia de Souza
Maria Wesla Nogueira da Silva
Lucas da Silva
INTRODUÇÃO
A Educação Ambiental (EA) na sociedade contemporânea vem sendo uma temática amplamente
discutida, devido ao aumento da preocupação com as questões ambientais no âmbito global, em
que emerge diversos impactos ambientais oriundos da exploração dos recursos naturais, que vem
produzindo um grande resíduo sólidos.
No Brasil, no ano de 1999 foi instituída a Política Nacional de Educação Ambiental que a define
como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade
(BRASIL,1999).
Ainda segundo a Política Nacional de Educação Ambiental, a EA deve ser um componente
essencial e permanente da educação nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em
todos os níveis e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal
(BRASIL,1999).
A Educação Ambiental possibilita aos indivíduos oportunidade de se sensibilizar sobre os vastos
problemas ambientais presente no meio, levando aos refletirem e buscarem soluções sustentáveis.
É ao relacionar com a sustentabilidade deve-se ressaltar que a educação ambiental é o instrumento
indelével para consecução dessa proteção ambiental dentro de caminhar sustentável, essa
concepção conduz a necessidade precípua de mudança de comportamento, de aprimoramento da
dimensão ética, com vistas a ética ambiental e uma redefinição profunda das relações da
humanidade com a natureza (PAIM 2016).
Ao observar a realidade cotidiana da população, é perceptível a intensificação do consumo de
materiais descartáveis no cotidiano, surge a necessidade de ações que reduzam os impactos
ambientais, causados pelo excesso da exploração da matéria prima na natureza para produção e
descarte incorreto dos resíduos no meio ambiente.
No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - Campus de Quixadá, se
desenvolve diversas ações com intuito de conscientizar os alunos das circunvizinhanças para o
desenvolvimento de ações sustentáveis que busquem reaproveitar os materiais descartados,
gerando novas finalidades de utilização.
Contribuindo com esta premissa, o presente artigo emerge da fomentação de uma das ações que
objetiva promover a reutilização de materiais descartáveis por meio da produção de flores e vasos,
com intuito de sensibilizar os alunos para preservação e conservação do meio ambiente.
DISCUTINDO O TEMA
A década de 1960 foi marcada pela preocupação com o meio ambiente, período que emergiu
debate sobre a ação do homem intervindo e destruindo o planeta ao desenvolver suas atividades
socioeconômicas (Rodrigues e Carvalho, 2016). Desde de então, vem se expandido essa
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inquietação por meios de discussões e ações educativas disseminadas pela Educação Ambiental.
Nessa perspectiva, a EA emerge como resposta à preocupação da sociedade com o futuro da
qualidade de vida no planeta, por meio de práticas educativas. Sobre a importância das ações
educativas na educação ambiental, cita FOUCAULT, 2009 apud LISBOA, et al 2012,
Portanto (e para tanto), faz-se necessário mudar, promover mudanças. É preciso, e urgente, por meio da reflexão e da
crítica, romper com estruturas de pensamento que, de modo inconsciente, comandam nossos discursos (FOUCAULT,
2009 apud LISBOA, et al 2012, p. 103).

Nesta perspectiva, a EA por meio de ações e práticas educativas visa a aproximação do homem
com a natureza, buscando a sensibilização individual e coletiva sobre as questões ambientais, sua
organização e participação na preservação do meio ambiente.
Abrangendo esses cenários, são amplos os princípios e objetivos estabelecido na Política Nacional
de Educação Ambiental, sendo descritos os objetivos fundamentais no Art. 5o, como estímulo e o
fortalecimento de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental e social; incentivo à
participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio do meio
ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício
da cidadania; o estímulo à cooperação com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça
social, responsabilidade e sustentabilidade(BRASIL,1999).
MATERIAL E MÉTODO
O estudo se insere em uma abordagem qualitativa e quantitativa, utilizando método estudo de caso,
tendo como procedimento de levantamento de dados, a aplicação de questionários semiestruturado
a 23 alunos que cursam 6° ano no Colégio Adventista Arlete Afonso, unidade Quixadá. O estudo
foi desenvolvido a partir da realização de uma oficina de Educação Ambiental e Sustentabilidade:
Reutilização de materiais descartáveis, realizada no dia 08 de novembro de 2019 no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus de Quixadá
Para efeito deste estudo, os resultados são apresentados a partir de uma classificação em ordem
numérica (aluno 1, aluno 2, e assim, sucessivamente). Os procedimentos técnicos-operacionais se
organizaram em torno de 4 eixos, a saber: 1) levantamento bibliográficos, 2) definição do objeto
de pesquisa, 3) desenvolvimento da oficina e aplicação dos questionários, 4) sistematização e
análise dos questionários.
No primeiro eixo buscou-se estabelecer estudos sobre a reutilização de materiais descartáveis e
promoção da conscientização ambiental. No segundo eixo, definimos objeto da pesquisa e como
seria aplicada. No terceiro eixo procedemos com o desenvolvimento da oficina e a realização dos
questionários. No quarto eixo os dados dos questionários foram tabulados, sistematizados e
analisados.
Dessa forma, a pesquisa supõe o contato direto dos pesquisadores com o ambiente da fonte da
coleta de dados, busca capturar as perspectivas dos participantes, significados e sentidos que os
informantes dão aos problemas e questões focalizadas no estudo. (LUDKE e ANDRÈ, 1986).
Para fundamentar o processo de análise dos dados, tivermos como referenciais teórico
metodológicos os estudos Ludke e André (1986), Paim (2016), Rodrigues e Carvalho (2016) e
Lisboa (2012).
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A oficina consistiu na produção de flores e vasos personalizados a partir reutilização de matérias
descartáveis como colheres e copos. Os demais materiais como papel crepom, EVA, cola, palito
de churrasco consistiu na reutilização e uso de resto de materiais advindo dos participantes e da
instituição.
A elaboração da flor consiste em duas etapas: A primeira etapa consiste no recorte das colheres,
processo de montagem das pétalas de flores, recorte do EVA no formato de folhas e envolve o
papel crepom sobre o palito de churrasco.
Figura 1 - Primeira etapa da elaboração da flor
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Fonte: As autoras, (2019)

A etapa dois, consistiu na personalização do copo descartável, e na montagem final da flor,
agregando seu corpo aos demais componente. Finalizando-a e colocando no jarro.
Figura 2 - Segunda etapa e finalização da flor

Fonte: As autoras, (2019)

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o objetivo de promover Educação Ambiental através da reutilização de materiais descartáveis
produzindo produção de flores e vasos reciclados, a oficina de Educação Ambiental e
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Sustentabilidade: Reutilização de materiais descartáveis, realizada no dia 08 de novembro de 2019
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, contou com a participação de
23 alunos que cursam 6° ano do Colégio Adventista em Quixadá, tendo como principal objetivo
sensibilizar os participantes para preservação e conservação do meio ambiente.
Figura 2- Elaboração das flores
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Fonte: As autoras, 2019

Fonte: As autoras, 2019

Na análise do relato dos alunos, constatou-se amplos aspectos positivos.
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1)A apresentação ocorreu de forma satisfatória? 21 Sim, 2 Não
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As respostas dessa pergunta 91% consideraram que a apresentação ocorreu de forma satisfatória,
o que aponta para forma de como foi conduzida a apresentação, sendo a abordagem entendia pela
grande maioria dos participantes.
2)Considera a temática importante? 22 Sim, 1 Não

Em relação a importância da temática, 96% considerou sim, isso demonstra a aplicabilidade do
questionário o entendimento da população da amostra, sendo apenas 4 % ou seja uma resposta que
não considerou importante essa temática
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3)A oficina apresentou conteúdo que você desconhecia? 7 Sim, 16 Não

43

Quando se falou sobre o que a oficina apresentou se os participantes da pesquisa conheciam,
apenas 20% respondeu sim, sete do total da amostra, sendo a maioria ou seja 70% responderam
não conhecia, o que evidencia a importância do estudo e sua aplicabilidade.

4) Considera importante a reutilização com uso inovador (flores, jarros) dos materiais descartáveis
23 Sim, 0 Não.
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Em relação a importância da temática, todos foram unânimes em afirmar, e considerar inovador,
sendo que a reutilização e a confecção de utensílios a partir de matérias que são descartados de
forma incorreta no lixo, vem contribuindo para minimizar os impactos ambientais.
5)

Vai utilizar a prática apresentada em seu cotidiano? 18 sim, 5 não

Embora todos concordem sobre a importância e considerem o tema importante, apenas 78%
declararam ter interesse em pôr em prática, sendo que 22% ou seja 5 afirmaram não colocarem em
prática os conteúdos da oficina.
6)

Se já participou de oficinas conscientizadora sobre educação ambiental? 4 sim, 18 não

Sim
Não
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Essa pergunta considerou o quanto a temática é pouco difundida quando se trata de educação
ambiental, quando apenas 4 ou seja 35% tinha participado de algum evento relacionada, e 18
desconheciam o tema, isso demonstra o quanto o tema é pouco difundido nos dias atuais,
principalmente nas instituições de ensino público
7)Você já conhecia a política dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) 8 sim, 15 não
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Em relação a política dos 3R, apenas 8 afirmou conhecer e 15 ou seja 35%, não conheciam, fica
evidente como o tema é pouco tratado nas escolas, ou pouca importância é dada as questões
ambientais, levando 65% com total desconhecimento do assunto.
8) Qual das ações das políticas dos 3’Rs você mais utilizar em casa?

Quando se falou de ações relacionadas a política dos 3R, percebeu-se que já existem alguma ação
sendo realizada, pode-se perceber que essas ações nem sempre são pontuais, mais sim casuais,
embora em partes, apenas 01 afirmou realizar todas as ações, os demais se dividem em alguma
ação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos resultados obtidos, pode se perceber a importância da temática, e da realização da
oficina, como um fator motivador, trazendo à tona uma prática que de alguma forma tem o objetivo
de ajudar tanto na coleta e descartes correto dos resíduos citados na oficina em foco, como a
diminuição dos impactos ambientais.
Percebeu-se a necessidade de intensificar ações que envolvam a comunidade escolar em todas as
etapas do processo de ensino e aprendizagem, a familiarizar-se com os temas e políticas
ambientais, práticas de reciclagem de materiais diversificados, descarte e utilização correta dos
resíduos, criar hábitos saudáveis que diminuam o consumo de produtos de origem não
reaproveitável.
Por fim criar mecanismos que promovam no ambiente escolar desde a inserção da criança nos
primeiros passo da formação, passando por todas as etapas, que sejam inseridos nas grades
curriculares abordagens que tratem das questões ambientais, do uso e consumo de materiais de
origem renovável, da conscientização e criação de políticas públicas que envolvam não apenas as
escolas mais toda a comunidade em seu entorno.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL DIALÓGICA COMO ESTRATÉGIA DE CONVIVÊNCIA
COM O SEMIÁRIDO
Fábio Soares Guerra
INTRODUÇÃO
A região semiárida brasileira conjuga questões socioambientais bastante complexas, sendo
marcada por uma rica biogeodiversidade e por disparidades socioeconômicas preocupantes. É o
semiárido mais habitado do mundo com população superior a 22 milhões de habitantes. No
imaginário social arquitetado e construído segundo os interesses de grupos específicos e
dominantes, o território em questão tornou-se a representação das mais variadas mazelas e de uma
natureza afugentadora.
As intempéries climáticas e suas relações com o déficit hídrico são apontadas, muitas vezes e quase
sempre de forma descontextualizada, como o grande vilão que determina o atraso econômico e
social da região. Quando na verdade as matrizes dos problemas vividos pela população semiárida
são de ordem política e não ambiental.
Para se compreender a realidade de um cenário tão paradoxal como o acima citado, a Educação
Ambiental (EA) pronuncia-se como instrumento pedagógico de viés crítico e analítico, em que a
relação ensino e aprendizagem busca a construção de conhecimentos e posturas pautados na
reflexão e em metodologias respaldadas epistemologicamente. De modo que, a EA pode ser
aplicada na educação formal, informal e na implementação de projetos de planejamento e gestão
ambiental.
Assim sendo, faz-se necessário a busca por embasamento teórico e metodológico para a
fundamentação de práticas pedagógicas em que a relação sociedade e natureza e suas consequentes
implicações sejam analisadas para além das leituras tradicionais. Desta forma, a Educação
Ambiental Dialógica (EAD) por meio da abordagem eco-relacional busca novos ângulos de análise
e interpretação para a solidificação da consciência socioambiental. A EAD objetiva a construção
de um paradigma alternativo pautado na racionalidade ambiental, no estabelecimento de novos
referenciais, de novas posturas e práticas ambientais sustentáveis.
Por conseguinte, o presente estudo tem por meta debater acerca dos fundamentos das bases
conceituais e teóricas pertinentes à Educação Ambiental Dialógica com o intuito de referenciar
práticas de ensino, o desenvolvimento de tecnologias sociais, bem como a implementação de
trabalhos técnicos na perspectiva da transformação ecossocial voltada para a região semiárida
brasileira. Para tanto, recorreu-se ao percurso metodológico conforme delineado a seguir.
METODOLOGIA
O recurso metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica que consiste na análise de livros,
periódicos, monografias, dissertações, teses, entre outros trabalhos publicados e checados
cientificamente (GIL, 2010). Para análise das fontes selecionados foram tomados os seguintes
passos: discriminação dos objetivos, desenvolvimento de metas de trabalho, uso de fichas de
documentação e o exame temático, daí fundamentou-se a base teórica e metodológica para o
desdobrar da investigação proposta.
A análise documental, que é elaborada a partir de material ainda não submetido ao crivo científico,
foi utilizada com base no acervo pessoal do autor. Tanto a pesquisa bibliográfica como a análise
documental ocorreram sob a abordagem qualitativa, que trabalha com a perspectiva da
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interpretação subjetiva, na qual há uma relação entre a dimensão concreta e abstrata que constituem
o contexto analisado (MARCONI; LAKATOS, 2011).
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Educação Ambiental: conceitos e aplicações
A Educação Ambiental estrutura-se como viés educativo que proporciona e fundamenta a reflexão
crítica acerca da relação sociedade versus natureza, de maneira a destacar e embasar a
compreensão das implicações socioambientais resultantes (GUERRA, 2019). Nesse contexto, o
educando é levado a analisar, refletir e agir em prol da sustentabilidade, assumindo papel ativo na
construção dos conhecimentos. É o que Freire (2005) chama de práxis pedagógica.
Não há consenso entre os pesquisadores a respeito da definição de EA, isso vai depender da
formação e do alinhamento teórico-metodológico adotado. Contudo, entre as mais variadas
conceituações evidencia-se alguns pontos de convergência, entre eles: os impactos ambientais
oriundos das atividades antrópicas, o caráter político-social das práticas pedagógicas, a busca de
uma nova relação com a natureza e de um novo conjunto de valores, apenas para mencionar alguns.
De acordo com Guerra (2019, p. 236),
A Educação Ambiental (EA) apresenta-se como uma gama de processos por meio dos quais somos levados a
compreender as implicações das alterações humanas sobre o meio natural. Além disso, ela nos capacita a desenvolver
valores, princípios e atitudes para a devida relação entre nós mesmos, com as demais formas de vida e os recursos
naturais. Sendo assim, a EA ergue-se como uma condução ética para o melhoramento da qualidade do meio ambiente.

Segundo Reigota (2012, p. 15),
A educação ambiental como educação política é por princípio: questionadora das certezas absolutas e dogmáticas; é
criativa, pois busca desenvolver metodologias e temáticas que possibilitem descobertas e vivências, é inovadora
quando relaciona os conteúdos e as temáticas ambientais com a vida cotidiana e estimula o diálogo com conhecimentos
científicos, étnicos e populares e diferentes manifestações artísticas; e crítica muito crítica, em relação aos discursos
e as práticas que desconsideram a capacidade de discernimento e de intervenção das pessoas e dos grupos
independentes e distantes dos dogmas políticos, religiosos, culturais e sociais e da falta de ética.

As práticas pedagógicas com a Educação Ambiental exigem um marco referencial como ponto de
partida, para que se possa estabelecer os limites da extensão temática pertinente e o conjunto das
proposições a serem discutidas. Para tanto, o conceito de meio ambiente configura como uma
diretriz central, a partir da qual as atividades e propostas de EA são desenvolvidas, o que justifica
sua análise e discussão (REIGOTA, 2010).
É importante destacar que o meio ambiente não pode ser reduzido aos aspectos físicos e
bioquímicos do entorno, pois esse engloba também a dimensão social, política e econômica que
estruturam a realidade socioambiental. Assim, meio ambiente não é sinônimo de natureza, ele está
para além dessa, contudo, incorporando-a sistêmica e dialeticamente aos processos sociais.
Consoante essa linha de raciocínio, Rodriguez e Silva (2010, p. 27) afirmam que na perspectiva
da espacialização:
[...] define-se o meio ambiente como um espaço com os componentes bióticos e abióticos, e socioculturais e suas
interações. Aqui o ser vivo desenvolve e intercambia energia e matéria, interagindo com os diversos componentes,
transformando o espaço e transformando a si mesmo. (MEC, BRASIL, 1998). Considera-se, isto também, o resultado
das inter-relações complexas de intercâmbio entre a Sociedade e a Natureza, no espaço e no tempo concretos. O meio
ambiente construiu-se, de tal modo, ao longo do processo histórico de ocupação e transformação do espaço pela
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sociedade, surgindo como a síntese histórica das relações de intercâmbio entre a Sociedade e a Natureza (MININI
MEDINA, 1994)

Em termos epistemológicos, pode-se concluir que o meio ambiente é o objeto de análise da
Educação Ambiental, sendo o pano de fundo para práticas educativas ecopedagógicas. Pode ser
compreendido como uma totalidade concreta, dialética e contraditória, que exige metodologias
(inter/trans) multidisciplinares para práticas docentes e trabalhos técnicos.
O conceito de desenvolvimento sustentável (ou sustentabilidade) pode orientar as práticas
educativas com a EA, sendo compreendido como o uso racional dos recursos, serviços e sistemas
ambientais de modo a garantir a qualidade de vida das gerações atuais, bem como das gerações
futuras. Para Gadotti (2009, p. 14), a sustentabilidade é [...] “o sonho de bem viver;
sustentabilidade é equilíbrio dinâmico com o outro e com o meio ambiente, é harmonia entre os
diferentes” [...].
Um dos objetivos da Educação Ambiental é imprimir a sustentabilidade socioambiental no cerne
dos processos produtivos, de forma a superar o paradigma econômico pautado na lógica do
mercado, revogando a racionalidade econômica em prol da racionalidade ambiental. Assim, “A
racionalidade ambiental transgride a ordem dominante para reintroduzir os princípios de uma
desordem organizada (neguentropia). Esta é a ordem que opera o saber ambiental na ordem da
produção (Leff, 1997)” (LEFF, 2010, p. 210).
Percebe-se, então, que a EA não tem por intuito anular o processo produtivo fomentando o mito
da natureza intocável. Pelo contrário, ela busca orientá-lo de maneira a garantir a preservação dos
recursos, serviços e sistemas ambientais para realizações socioeconômicas equitativas e para a
própria existência humana (RODRIGUEZ; SILVA, 2010).
Todavia, a Educação Ambiental pode ser aplicada na educação formal e informal, na produção e
condução dos saberes populares, na fundamentação e orientação da sociedade civil e dos
movimentos populares, além de constituir instrumento para concepção e aplicação de trabalhos
tecno-práticos, a exemplo do planejamento e gestão ambiental.
Nesse sentido, vários trabalhos têm sido desenvolvidos ao nível de graduação e pós-graduação
com vistas a conservação e preservação dos mais variados ambientes, entre eles o semiárido
brasileiro. A seguir é apresentada uma proposta alternativa de Educação Ambiental, sob a lógica
dos pressupostos da Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 2005) passiva de aplicação em qualquer
área do conhecimento e de atuação profissional.
Educação Ambiental Dialógica: pressupostos eco-relacionais/freireanos como estratégia de
convivência com o semiárido
A Perspectiva Eco-relacional (PER) desenvolvida por Figueiredo (2003) salienta-se como
abordagem teórica e metodológica apropriada para o fundamento de práticas educativas com a EA
aplicada em qualquer contexto, contudo, frisar-se-á o semiárido no debate em tela. A PER é
embasada na dialogicidade Freireana (2005) tendo a relação como eixo norteador do processo de
ensino e aprendizagem, buscando o fomento da construção conjunta dos conhecimentos atinentes
a realidade vivenciada. É a busca da criatividade, da liberdade intelectual, da autonomia do
pensamento e da construção da cidadania. A Perspectiva Eco-relacional é o alicerce da Educação
Ambiental Dialógica.
A dialogicidade em Freire (2005) pressupõe interações e relações horizontais em que a alteridade
afirma o outro com ser autêntico e promotor de um saber parceiro, visto que por meio da
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pluralidade dialética, mesmo na condição de oposição de pensamento e referenciais, é capaz de
contribuir para reafirmação ou refutações de significações postuladas. Assim sendo, “[...] o diálogo
constitui a própria intersubjetividade humana, sendo ela relacional e consubstanciadora da
democracia, da alteridade, no afeto, na fé, na humildade de saber-se inacabado e histórico”
(FIGUEIREDO, 2003). Entende-se, então, o humano como ente de relações múltiplas o que o
coloca como sujeito ativo e interativo, negando a condição de agente passivo na construção e
aquisição de conceitos e saberes multimodais, sejam eles de base comum ou científica.
Para Freire (2007) o diálogo é fruto do exercício da liberdade, embasado na experiência existencial
em que a historicização se concretiza em um horizonte contextual, é princípio oposto à educação
mnemônica e bancária. De modo que a dialogicidade é o fundamento da práxis educativa, pois
O diálogo é este encontro dos homens, imediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na
relação eu-tu. Esta é a razão por que não é possível o diálogo entre os que querem a pronúncia do mundo e os que não
querem; entre os que negam aos demais o direito de dizer a palavra e os que se acham negados deste direito (FREIRE,
2005, p. 91).

Todavia, percebe-se que “[...] o humano é um ser de relações plurais, por meio das quais superase, humaniza-se, faz-se mais. Nas relações, o diálogo se faz existencial, com o sentido produzido
pela práxis e nela solidariamente compartilhado” (FIGUEREDO, 2007, p. 44). Dessa forma, podese concluir que a dialogicidade é a prática do diálogo tendo por finalidade a práxis transformadora
e libertadora para a construção e aquisição de conhecimentos que permitam a possibilidade de
ascensão, realização pessoal e social. É a busca da consciência crítico-reflexiva para o fomento do
exercício da ação-reflexão-ação como subsídio docente-discente (FREIRE, 2007).
Tendo como pilar a dialogicidade freireana, a Perspectiva Eco-relacional manifesta-se “[...] numa
tentativa de unificar os contributos teóricos e epistêmicos da holística à dimensão política e aos
elementos educacionais freireanos, num trabalho ‘ecohológico’” (PONTES, 2013, p. 50). A PER
visa a dimensão relacional humana (perceber, interagir e conectar), abrigando as interações entre
os aspectos físico-químicos e socio-biológicos face a multiplicidade da questão ambiental. “Essa
Perspectiva se funda na proposta de enfatizar a Relação como eixo principal dentro do contexto
de mundo (sentido, pensado ou vivido), na constituição ontológica e epistemológica do ser”
(FIGUEIREDO, 2007, p. 56).
O eco-relacional retrata o interativo de ‘tudo com tudo’ e toda a totalidade. Na verdade, é uma proposta que representa
a compreensão do Universo, na qual as totalidades são parcelas entremeadas, inseridas em totalidades ainda maiores,
estruturando, desde o nível mais simples ao mais complexo, uma ligação de interdependência em busca da contínua
eco-evolução (FIGUEIREDO, 2003, p. 45).

Além da dialógica, a Perspectiva Eco-relacional estrutura-se também por meio da ecopráxis que,
por sua vez, evidencia-se como um avanço em relação ao conceito de práxis ou práxis educativa,
por alçar luz sobre a inter-relação entre a dimensão social e ambiental como atributo cognitivo
indispensável para o exercício do pensamento-ação-reflexão. Entretanto, a ecopráxis não surge
com a pretensão de substituir a práxis, ou renegá-la, outrossim, tem por intuito complementá-la e
ampliá-la fornecendo novos caminhos epistemológicos. Para Figueiredo (2007, p. 61) conclui-se
que:
‘Ecopráxis’ significa um aspecto importante nesse processo. Reflexo dessa consciência eco-relacional, eco-autorelacional-refletida. O conceito de ecopráxis, pois, parece-nos ser necessário cunhar dessa forma e envolve a idéia de
uma práxis ‘ampliada’ para dar maior movimento na direção da perspectiva de transformação sócio-histórica, que
parece não ser devidamente tratada pela ‘holística.’ A idéia de ecopráxis reveste-se do necessário engajamento efetivo
na transformação política e ética do mundo. Desse modo penso que essa unidade que a ecopráxis propõe deve
inscrever-se em ação transformadora que possui um horizonte: a ação refletida e solidária entre os múltiplos ‘eus
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Os eixos intrínsecos à PER, desenvolvidos por Figueiredo (2003, 2007), que faz dela uma proposta
pedagógica propositiva e com aplicabilidade em qualquer contexto, são sintetizados por Pontes
(2013, p. 51) quando diz:
O primeiro aponta para tornar prioritário o 'relacional' como contexto básico. Na sequência, enfatiza o prefixo 'eco'
por conectar as relações entre elementos vivos e não-vivos da natureza. O terceiro eixo indica o 'eco-relacional' como
retrato da totalidade, o 'tudo com tudo', considerando a dimensão afetiva nas relações. O quarto eixo explicita a
abrangência e a complexidade das formas de vida, multidimensional. O quinto eixo considera a 'vivência sociopolítica'
do ser humano. A perspectiva crítica humana é indicada no sexto eixo. E, por fim, o sétimo eixo destaca a dimensão
ética, uma ética eco-relacional.

Destarte, a Perspectiva Eco-relacional tem por objetivo a superação dos paradigmas educacionais
que fundamentam a educação tradicional acrítica e unidimensional, a fragmentação do
conhecimento que setoriza a compreensão e a prática dos saberes, a dicotomia entre objeto e
observador, pela inserção de metodologias variadas de leitura da realidade. A PER permite, por
meio do diálogo e da ecopráxis, a constituição da Educação Ambiental Dialógica (GUERRA,
GUERRA, 2018).
Na perspectiva de Figueiredo (2003, 2007), pode-se assinalar as seguintes características da EAD:
•

o diálogo como elemento central

•

ver o educando como um autor ativo na construção do saber parceiro

•

a contextualização como pano de fundo do processo educativo

•

a alteridade para a legitimação do outro

•

a criticidade e a politização do ato educativo

•

a inter/trans multidisciplinaridade e a multireferencialidade

•

leitura de mundo relacional

•

a multidimensionalidade humana

•

proposições para a soluções dos problemas ambientais verificados

A Educação Ambiental Dialógica apresenta fundamentação teórica que a habilita analisar as
relações sociais estabelecidas entre as diversas classes e dessas com o ambiente do entorno,
discernindo e explanando as transações dialéticas estabelecidas, bem como suas resultantes para a
sociedade e para a natureza. Busca a valorização da educação popular e dos saberes tradicionais,
constituindo um caminho para construção da consciência eco-relacionada, para a ruptura de
paradigmas educativos emperrantes tendo como escopo a transformação socioambiental e a
construção de uma cultura ambiental.
O desenvolvimento da base teórica e conceitual da Educação Ambiental Dialógica surge com o
trabalho de tese de doutoramento realizado por Figueiredo (2003), focada em contexto semiárido
cearense, especificamente no município de Irauçuba, marcado pela desigualdade social, pelo
processo de desertificação, pela degradação ambiental e pela luta por água, sobretudo, potável.
Povo majoritariamente sertanejo e de cultura residualmente oral. A tese referida teve como título:
Educação Ambiental Dialógica e Representações Sociais da Água em Cultura Sertaneja
Nordestina: Uma contribuição à consciência ambiental em Irauçuba – CE (Brasil).
A pesquisa teve como foco a água na condição de um problema local-global como base para a
discussão da crise ambiental mundial, tendo por objetivo o levantamento das representações
sociais da água desenvolvidas por sujeitos-chaves do supracitado município por meio de
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entrevistas, observações etnográficas e história oral. Para, então, tecer contribuições à consciência
ambiental dos irauçubenses com o intuito de fortalecer os movimentos sociais de resistência e a
valorização da participação popular na construção dos conhecimentos.
Figueiredo (2003, p. 16-17) esboça em pormenores os objetivos da pesquisa nas seguintes linhas:
a)
“Identificar as representações sociais do grupo composto de uma parcela da população de
usuários da água da cidade de Irauçuba (CE), acerca das relações fundamentais em face da água,
ações frente aos mananciais hídricos, seguindo a perspectiva popular e seu trajeto na busca de
sentido;”
b)
“Considerar, na elaboração de projetos, programas de educação ambiental a teia de
representações sociais da água, manifesta no percurso dos grupos em suas lutas sociais, capazes
de funcionar como matrizes para a construção da consciência ambiental;”
c)
“Compreender a relação entre trajetória de sentido e percurso desejante no processo de
desenvolvimento das RS, inscritas nos seus núcleos temáticos, aqui vistos como temas geradores
de mobilização social e seu potencial na efetivação dos anseios dos grupos;
d)
“Relacionar o movimento da construção da consciência ambiental desses atores sociais,
com a proposta de uma educação ambiental dialógica, no singular da cultura sertaneja;”
e)
“Relacionar possíveis influências do nível de conhecimento ambiental e as ações
coletivas na conquista social da água;”
A base teórica da investigação foi a Teoria das Representações Sociais e por meio dela foi possível
perceber os valores, o modo de agir e a linguagem dos entrevistados como elementos
mobilizadores da articulação social. A partir disso, foi possível compreender e se aproximar do
ponto de vista popular dos movimentos de resistência e enfrentamento social pela água.
Como resultado foi possível diagnosticar os entraves presentes na construção dos sentidos e dos
caminhos percorridos, possibilitando a comparação em relação aos sentidos e caminhos desejáveis
na luta pela água por parte dos grupos populares da cidade. Além disso, ficaram evidentes os
principais marcos da luta pela água e uma teia de representações sociais da água com variadas
categorias veio à tona, entre elas: a invisibilidade da problemática da água e a visibilidade de sua
falta; a cultura do silêncio em sua coexistência com grupos de resistência popular; a correlação
entre o utilitarismo e a monetarização da água; a percepção de usufruto individual e de bem social
coletivo; entre outras.
A partir das categorias evidenciadas foi implementado um processo de intervenção por meio da
construção de um fórum, de um curso e dos movimentos populares constituídos ao longo da
pesquisa. Daí foi possível constatar que as práticas pedagógicas em Educação Ambiental para
serem efetivas e producentes no tocante a “reflexões-ações” têm que levar em conta o saber
popular local para a construção de um trabalho em parceria, com base na dialógica e pelo viés ecorelacional.
As premissas da investigação de Figueiredo (2003), como o desenvolvimento da Perspectiva Ecorelacional e a constituição da ecopráxis para a fundamentação de uma Educação Ambiental
Dialógica, podem ser replicadas em contextos correlatos ou diversos, a exemplo do trabalho
realizado por Pontes (2013) que aplicou os princípios da EAD para investigação socioambiental
em uma comunidade da zona costeira cearense. A Educação Ambiental Dialógica é uma
abordagem pedagógica alternativa e producente com aplicabilidade tanto na educação formal
como informal, também em estudos técnicos aplicados.
Desta forma, a EAD pode contribuir com projetos educativos que visem a conquista e a valorização
dos recursos socioambientais da região semiárida para a divulgação de suas potencialidades, é um
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meio para se refletir a respeito das motivações e práticas ambientais adotadas, pode estabelecer
referenciais para práxis educativa contextualizada segundo a realidade local, constitui estratégias
para o estabelecimento de programas de planejamento e gestão ambiental, além de poder subsidiar
novas propostas didático-metodológicas de ensino e aprendizagem objetivando o desenvolvimento
de tecnologias sociais para a convivência com/no semiárido.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental Dialógica eleva-se como mecanismo de reconhecimento, valorização,
conservação e preservação dos recursos socioambientais da região semiárida brasileira. Possui
embasamento teórico e metodológico para o estabelecimento de estratégias educativas que
extrapolam a pedagogia bancária, assinalando uma fazer educativo com vistas à reflexão crítica, à
construção da cidadania e à emancipação socioambiental.
Os investimentos públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisas científicas que
correlacionem a Educação Ambiental em si, e a EAD em específico, com as questões sociais,
econômicas e ambientais no âmbito da semiaridez são escassos. As instituições de ensino precisam
focar no desenvolvimento de tecnologias sociais que oferecem melhor qualidade de vida para as
populações autóctones.
Políticas públicas precisam ser discutidas e implementadas, de forma democrática e participativa,
para o desenvolvimento socioeconômico de base local que respeite os limites de carga e recarga
do ambiente semiárido. Para tanto, a EAD aplicada funciona como ferramenta sociopedagógica de
esclarecimentos e proposições, considerando os saberes populares e potencializando os
movimentos sociais.
Portanto, a EA na Perspectiva Eco-relacional com base dos pressupostos dialógicos/freireanos
pode encaminhar a construção de uma consciência socioambiental para o estabelecimento de uma
relação salutar entre as populações do semiárido e o contexto socioecológico que as cercam.
Constitui, pois, maneira eficaz de traduzir conceitos ambientais em práticas ambientais
sustentáveis. Assim sendo, a Educação Ambiental Dialógica deve ser continuamente embasada
em termos epistemológicos e aplicada nos mais variados níveis de ensino.
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EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR INDÍGENA
TREMEMBÉ EM ITAREMA NO CEARÁ: UMA BASE CULTURAL NECESSÁRIA
Aline Pinto Medeiros Oliveira
Evandro de Sales Souza
INTRODUÇÃO
O povo Indígena Tremembé, localizada no distrito de Almofala em Itarema compreende uma
região conhecida por Córrego do João Pereira, que envolve o Capim-açu, São José e Telhas
chamado por (Chaves 1973) de “ “Grande Almofala” área que a FUNAI já regularizou estão
situados não somente no Ceará, mas também em parte do Maranhão. O aldeamento Tremembé de
Itarema é o mais conhecido aldeamento indígena do Ceará. Em aproximadamente 1857 foram
doadas terras para o povoamento dos índios da região.
De lá para cá os índios Tremembé têm sido resistentes em sua cultura: modos de vida,
espiritualidade, relacionamento com a natureza, saberes estes que vêm sendo repassados de
geração após geração.
As lutas pela demarcação de terras têm tido muitos dissabores principalmente com os latifundiários
bem como os donos de empresas como a Ducôco, e as empresas de Energia Eólica, por exemplo,
tem cada vez mais tomado espaço que de direito é dos povos Tremembé, luta essa que já afastou
vários moradores indígenas da região, abandonando seus lares, sua cultura.
Em pesquisas de outros estudiosos constatou-se que não somente as terras destes índios foram se
perdendo ao longo do tempo como também seu dialeto, já perdendo um pouco de sua identidade.
Mas, constatou-se que um dos rituais ainda continua vivo na história da cultura dos Tremembé
como é o caso do Torém, por exemplo, dança típica indígena Tremembé a qual é usado bebida
típica o Mocororó ao acompanhamento de instrumentos musicais (OLIVEIRA, 1998).
Em 1980 os índios e seus descendentes passaram a reivindicar o reconhecimento oficial de sua
identidade étnica, mas apenas em 2003 o local chamado Córrego do João Pereira foi a primeira
terra indígena no Estado do Ceará a ser homologada.
Em conquista histórica os povos indígenas Tremembé excluídos e sem visibilidade da sociedade
e desta feita da “universidade” ganharam oportunidade de estudar e cursar nível superior, pelo
curso de Educação Superior para os indígenas o MITS criado pela Universidade Federal do Ceará.
Logo em Abril de 2013 a primeira turma se formou, a qual teve por responsável o Professor Doutor
Babi Fonteles conforme notícia do site: G1- Ceará em 2003;
Em continuidade a ligação da Cultura Indígena Tremembé com o Ensino Superior não estagnou.
O povo indígena ainda continuou seus estudos voltados totalmente para sua cultura e costumes. O
conhecimento acadêmico da Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA junto ao Povo
Tremembé criou-se o Curso Cuiamba que atualmente é capitaneado pela professora do Curso de
Pedagogia da UVA, Professora PhD Adriana Campani a qual também é Pró-reitora de Ensino da
Universidade.
Os indígenas Tremembé têm currículo próprio ao qual respeita sua etnia, costumes, e
principalmente a sequência didática e disciplinar que lhe cabe no momento da execução de seu
currículo e suas vivências com a natureza. Com a Universidade Estadual Vale do Acaraú existe
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um relacionamento de partilha de conhecimentos, as disciplinas ministradas pelos indígenas
propriamente repassam seus saberes no fortalecimento de sua cultura, é o que Boa Ventura (Santos,
2007) chama de extensão invertida, as determinações e aprendizagens partem de fora para dentro
da Universidade que rompe barreiras epistemológicas.
Esse grupo de indígenas que cursa nível superior pela Universidade Estadual Vale do AcaraúUVA está ligado à Universidade UVA pelo Programa Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR), este é uma ação da CAPES que visa induzir e fomentar a oferta de
educação superior, gratuita e de qualidade. As disciplinas do PARFOR são distribuídas em aulas
por toda a comunidade, para que assim os alunos situados em todas as localidades de Itarema
possam participar das aulas e fazer parte de todas as atividades.
Sabendo que os cursos MITS e o CUIAMBA provenientes da UFC e UVA para a comunidade
indígena já trouxeram formação inicialmente para a comunidade indígena Tremembé, se faz
necessário uma maior investigação no que aponta para a formação do professor indígena, pois a
Universidade ainda precisa fazer muito nesta perspectiva, para que a escola diferenciada possa
conduzir a uma formação realmente capaz de quebrar paradigmas no enfrentamento desses
profissionais com os diversos desafios que a profissionalidade docente traz dentro do seu habitat
e principalmente fora dele.
Por isso, este estudo justifica-se pela necessidade de uma análise maior sobre a formação do
professor indígena principalmente em vista da organização do seu processo curricular de formação
em vista da sua organização curricular precisar ser a mais próxima possível de sua realidade
cultural. Em vista que hoje os povos indígenas têm poucas perspectivas de formação continuada e
inserção no mercado de trabalho, pois pela criação dos cursos pode-se constatar que jaz um
importante rompimento epistemológico na criação de novas epistemologias de saberes, saberes
estes que fazem um importante diferencial na vida desse coletivo indígena.
Assim, o objetivo deste estudo é: analisar o processo de formação do professor indígena Tremembé
junto ao curso Cuiamba da Universidade Estadual Vale do Acaraú a UVA e suas perspectivas de
formação continuada e inserção no mercado de trabalho em contribuição com uma ecologia de
saberes e mais visibilidade social. Com isso, pode ocorrer o rompimento epistemológico
colonizador na fusão de conhecimentos do coletivo indígena Tremembé com os conhecimentos
universitários em contribuição para uma ecologia de saberes e a formação profissional.
A abordagem deste estudo é qualitativa, pois trabalha com o universo dos significados, dos
motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes, cuja intenção é adentrar no
universo dos Tremembé (Geertz 1989), para que, assim, se possa compreender que não somente o
reconhecimento da cultura indígena é importante, mas que é importante também a valorização no
que tange a formação do professor indígena e que tudo isso tem relação com a escola diferenciada
tanto no MITS quanto no CUIAMBA. Perceber que estas duas têm particularmente contribuído
para o desenvolvimento dessa comunidade é preciso reconhecer, mas que é necessário ter uma
relação contínua de dialogicidade maior ainda e mais fortalecida entre Universidade e Sociedade
em contribuição para uma ecologia de saberes. Este estudo é também bibliográfico pois examinouse publicações bem específicas: (Santos, 2008) com a importância do conhecimento pluriversitário
e a ecologia de saberes principalmente de fora para dentro da universidade e (Freire 1996) que
trata sobre a importância da Extensão Universitária como uma possibilidade de aproximação dos
setores populares com os saberes técnico-científicos, bem como a importância da valorização da
formação continuada do professor indígena com (GRUPIONE 2006).
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Portanto, este estudo é importante em vista de que propõe especialmente a Universidade Uva,
responsável hoje pelo curso de nível superior o Cuiamba, uma reflexão maior sobre o processo de
formação do professor indígena bem como maior reconhecimento desse coletivo dando-os mais
visibilidade universitária, e sobretudo social, na luta destes pela inserção no mercado de trabalho,
o que deve dispor dessa interculturalidade maior inovação pedagógica numa articulação
indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.
A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A base teórica deste estudo centra-se em (Santos, 2008) com a importância do conhecimento
pluriversitário e a ecologia de saberes, pois acredita-se que os saberes populares podem
conjuntamente com os saberes universitários romper com paradigmas epistemológicos que tem
ditado na maioria das vezes a forma como deve ocorrer o ensino e a pesquisa e assim o processo
de formação profissional principalmente o indígena, para que este se torne diferenciado, que é o
que está sendo abordado neste estudo, no sentido de que os conhecimentos indígenas podem ser
tão valorosos quanto o conhecimento científico testado e atestado pela universidade.
A importância do conhecimento pluriversitário é também reconhecido por Paulo Freire quando ele
menciona a Extensão Universitária como uma possibilidade de aproximação dos setores populares
com os saberes técnico-científicos. Compreende-se que esta é uma forma de humanizar a
universidade fazê-la ocorrer como um ato político, humano e cultural que torna o espaço educativo
dialógico e democrático.
[...] a universidade descobre e desenvolve instrumentos que a aproximam dos setores populares, tanto mediante a ação
concreta de alfabetização, quanto mediante a elaboração de metodologias de interação entre o saber técnico-científico
e as culturas populares (FREIRE, 1996 p. 17).

Compreende-se então que a participação popular e principalmente de coletivos: indígenas,
quilombolas, extrativistas, terreiros etc, dentro das categorias do Ensino Superior eclode na
ecologia de saberes quando induz atividades desenvolvidas na formação cultural, intelectual com
o objetivo de atuar de modo comprometido, competente, e de maneira cidadã, consciente,
oportunizando a quem quer que seja a aprendizagem bem como a transformação da realidade.
Essa participação intercultural fortalece a práxis pedagógica e oportuniza a inovação pedagógica
na Universidade, em toda a sua dimensão como um processo educativo, cultural e científico que
vem a articular o ensino e a pesquisa numa relação indissociável a transformar a relação entre
universidade e sociedade. (CORREA, 2003).
Percebe-se dentro desse círculo que são necessários maiores investimentos na formação
continuada do professor indígena, principalmente quando se trata de organização curricular bem
como de conteúdo que realmente façam parte da vida dessas comunidades e que sejam mais
práticos, para que assim sua cultura possa ser propagada e multiplicada em suas gerações.
Se faz também um tanto necessário maiores investimentos em vista dos muitos desafios que este
enfrenta também em sua vida acadêmica, pois em visita feita a comunidade indígena Tremembé
no dia 03 de dezembro de 2019 pela Professora Adriana Campani, que é responsável pelo curso
Cuiamba e seu grupo de professores, a qual eu faço parte, alguns alunos indígenas do curso
Cuiamba relataram sobre as grandes dificuldades de frequentar o curso em vista da falta de
recursos, isso ocorria devido à distância das comunidades para a escola, e a falta também de
alimentação. Informaram também que a prefeitura local não dispõe de projeto relacionado a
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inserção do professor indígena no mercado de trabalho localizado no município de Itarema/CE,
local onde se situa uma das escolas na qual as aulas acontecem.
Portanto, essas são provocações que cada pesquisador juntamente também com a Universidade
deve refletir, principalmente porque não é apenas ter acesso à educação superior, mas se ter
possibilidade de prosseguir nela, bem como estar também inserido no mercado de trabalho com
reconhecimento profissional caracterizado por sua cultura. É o que enfatiza (GRUPIONI, 2006 p.
28)
É preciso insistir no fato de que a escola indígena que se quer é aquela que seja capaz de preparar os alunos
indígenas para os desafios que o contato com a sociedade envolvente impõe sem, no entanto, desrespeitar
suas crenças e práticas culturais.

Portanto, este estudo é importante em vista de que propõe a Universidade Uva e demais
pesquisadores uma reflexão não somente em reconhecer a cultura indígena Tremembé e que
através desse reconhecimento ocorre a ecologia de saberes. Mas, se faz também importante
maiores investimentos na formação do professor indígena, pois o reconhecimento de sua cultura
já foi feito, mas é preciso também dar a estes maior visibilidade universitária, participação em
projetos e programas na Universidade e sobretudo oportunidade social na luta destes pela inserção
no mercado de trabalho, o que deve dispor dessa interculturalidade maior inovação pedagógica
numa articulação indissociável entre ensino, pesquisa e extensão.
Em análise, é importante a consideração neste estudo do rompimento epistemológico na fusão de
conhecimentos do coletivo indígena com os conhecimentos universitários que é responsável pelo
conhecimento pluriversitário em contribuição para uma ecologia de saberes que rompe muitos
paradigmas de que apenas o conhecimento universitário tenha validade. Sabe-se que os
conhecimentos indígenas que intermediam a vida desses coletivos é que direcionam seu modo de
vida, sua cultura bem como sua própria construção de seus conhecimentos.
É importante ressaltar que a luta indígena para reconhecimento cultural e territorial vem
acontecendo desde a colonização até hoje. A luta pela demarcação de terras, visibilidade étnica e
cultural nos parece ser a luta maior. Suas crenças, seus costumes, seu modo de vida, espiritualidade
e misticismo concretizam-se quando este coletivo passa a ter visibilidade e protagoniza-se em meio
a sociedade e a Universidade com seus conhecimentos, mas infelizmente sua cultura ainda hoje é
pouco conhecida e também pouco respeitada.
Isso foi o que enfatizou (GRUPIONE, 2006 p. 40):
Remanescentes de um grande contigente populacional, cujas estimativas históricas indicam que poderia estar em torno
de 6 milhões de indivíduos, quando da chegada dos primeiros europeus no século XVI, os povos indígenas
contemporâneos no Brasil vivenciaram processos históricos distintos e são, ainda hoje, portadores de tradições
culturais específicas, expressando uma diversidade cultural ainda pouco conhecida, reconhecida e respeitada.

Assim, a formação do professor indígena não deve ser compreendida na racionalidade técnicocientífica da Universidade, como descreve o pensamento de muitos sobre o índio, segundo
(GRUPIONI p.20, 2006): “Em momentos, o índio é descrito como um ser destituído de qualquer
racionalidade e bom senso: um ser regido exclusivamente por instintos animalescos e, portanto,
um ser agressivo, manhoso, não-confiável, traiçoeiro. ” É este o pensamento errôneo de muitos da
sociedade atual sobre os povos indígenas. A formação do professor indígena deve ser pautada num
modelo emancipatório, libertador dos paradigmas pré-estabelecidos pela academia.
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Importante cada pesquisador refletir sobre o que (GRUPIONI, 2006 p.25) vem a informar
Quando um professor “branco” começa a lecionar, o currículo escolar da instituição que o contratou já está pronto e
em funcionamento – o máximo com o qual ele provavelmente tem que se preocupar é com a montagem do programa
de sua disciplina. Mas não é assim com a imensa maioria dos professores indígenas – em geral, cabe a eles a elaboração
de todo o projeto político pedagógico de suas escolas: o estabelecimento de seus objetivos educacionais, de seu
calendário, de sua grade curricular, do conteúdo das disciplinas e do seu sistema de avaliação

Enfim, o processo educacional do professor indígena é ainda muito difícil em vista de que este
precisa ser compreendido e atendido em diversos campos principalmente na utilização de recursos
que eles mesmos devem dizer quais, atendendo assim as suas necessidades, concorda (GRUPIONI,
2006 p.25):
Além disso, enquanto um professor não-índio tem, à sua disposição (em livrarias, em bibliotecas, em jornais, na
Internet) toda uma variedade de materiais e recursos para servir de suporte pedagógico, um professor indígena não
tem muito em que se apoiar para desenvolver seu trabalho: a maior parte dos materiais que lhe poderiam ser úteis
ainda estão “por-fazer”. Assim, é característica marcante dos cursos de formação para o magistério indígena o
investimento feito na formação do professor-elaborador de material didático, o que implica, necessariamente, no
desenvolvimento da capacidade de atuar como pesquisador em diferentes áreas de investigação

O que se percebe é que a formação do professor indígena ainda é muito limitada que vai desde a
elaboração dos conteúdos das disciplinas, até os recursos que ele tem para utilizar em sala de aula,
e tudo isso precisa ser também pensado em todo seu processo de formação profissional. Assim,
não é somente oportunizar ensino superior, mas também pensar na práxis pedagógica indígena e,
sobretudo, seus limites, tudo isso também faz parte do fazer universitário que deve buscar soluções,
e ou alternativas para que o trabalho dos mesmos seja satisfatório, prazeroso e sobretudo
profissional dentro dos seus limites e perspectivas. Portanto, vê-se que as práticas extensionistas
podem então estar ligadas a essa vertente.
Nesse sentido segundo (Candau 2010) ele vê a extensão como um forte aliado na intenção e na
protagonização de saberes juntando ao testado e infelizmente ao já monopolizado pela
Universidade, fala-se de conhecimento científico. Os coletivos indígenas possuem possibilidade
de uma maior participação não somente no contexto universitário, mas que vá desde a inclusão,
interculturalidade até a inovação pedagógica, essas três devem oportunizar mudança e justiça
social bem como a atitudes que proporcionem um mundo mais justo e igualitário para que este
coletivo possa ter mais visibilidade social, estar inserido na sociedade e desfrutar com igualdade e
sem inocência dos bens comuns da humanidade.
METODOLOGIA
Quanto à abordagem do estudo este se caracteriza como qualitativa. Pode-se justificar a escolha
por tal abordagem, concordando com (Minayo 2008, p. 21), quando ela defende a ideia de que a
pesquisa com abordagem qualitativa
[...]trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse
conjunto de fenômeno humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não
só por agir, mas por pensar sobre o que se faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilha
com seus semelhantes

Assim, compreende-se que não é a quantificação que validará a pesquisa, mas sim, a possibilidade
de trazer à tona as concepções e práticas para que possam ser compreendidas e discutidas cuja
intenção é adentrar no universo dos Tremembé (Geertz 1989), para que, assim se possa
compreender que não somente o reconhecimento da cultura indígena é importante, mas que é
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importante também a valorização no que tange todo o processo de formação do professor indígena
e que tudo isso tem relação com a escola diferenciada tanto no MITS quanto no CUIAMBA, e
perceber que estas duas têm particularmente contribuído para seu desenvolvimento nessa
comunidade, mas que é necessário ter uma relação de dialogicidade maior ainda e mais fortalecida
entre Universidade e Sociedade em contribuição para uma ecologia de saberes.
Este estudo é também bibliográfico pois examinou-se publicações bem específicas: (Santos, 2008)
com a importância do conhecimento pluriversitário e a ecologia de saberes principalmente de fora
para dentro da universidade e (Freire 1996) que trata sobre a importância da Extensão Universitária
como uma possibilidade de aproximação dos setores populares com os saberes técnico-científicos,
bem como a importância da valorização da formação continuada do professor indígena com
(GRUPIONE 2006).
Desta feita compreende-se que o processo de investigação de estudo é válido do ponto de vista
científico e influente na perspectiva do conhecimento pluriversitário
ANÁLISE E DISCUSSÃO
A Organização do MITS e seus efeitos
É preciso considerar o rompimento epistemológico na fusão de conhecimentos do coletivo
indígena com os conhecimentos universitários, pois é responsável pelo conhecimento
pluriversitário em contribuição para uma ecologia de saberes para que assim se possa construir um
currículo mais próximo possível da realidade indígena Tremembé, foi o que inicialmente
aconteceu no curso MITS organizado pela Universidade Federal do Ceará-UFC.
Pôde-se perceber que os indígenas valorizaram mais principalmente sua luta pela territorialização
Tremembé, que está vem acontecendo desde a colonização, escravidão, missões e se perpetua até
os dias de hoje. A luta pela demarcação de terras, visibilidade étnica e cultural nos parece ser a
luta maior. Suas crenças, seus costumes, seu modo de vida, espiritualidade e misticismo
concretizaram-se quando este coletivo passou a ter visibilidade e protagonização em meio a
sociedade e a Universidade com a dialogicidade existente.
É, portanto, necessário não somente reconhecimento de sua cultura e conhecimento pelas
Universidades, mas rompimento epistemológico para que haja propositalmente o confronto não
somente de culturas, mas principalmente de conhecimentos, é o que já se inicia na Universidade
UVA. Saber também que os espaços podem ser também não-escolares e as aprendizagens podem
satisfazer uma série de locais que não precisam de aparatos científicos, ou da racionalidade
científica monopolizadas pelas Universidades, mas que vivencie culturas, troca de saberes.
A valorização, sobretudo da formação profissional desses coletivos indígenas deve ser mais
visível com projetos e ou programas que possam satisfazer ou atender pelo menos em parte suas
necessidades, e isso pode ocorrer por meio de uma forte aliada, a Extensão Universitária.
Nesse sentido segundo Candau 2010 ele vê a extensão como um forte aliado na intenção e na
protagonização de saberes juntando ao testado e infelizmente ao já monopolizado pela
Universidade. As Universidades possuem assim possibilidade de mudança em suas ações
principalmente no que corresponde a formação do professor indígena, através de inicialmente a
inclusão dos coletivos no contexto universitário o que já está sendo feito por algumas
universidades no Brasil e também na América Latina como na Universidade Universidad Pública
de El Alto (UPEA) na Bolívia que este ano corrente de 2020 lançará seu I Congresso de
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Epistemologias Indígenas, na valorização da cultuta indígena latioamericana, que visa a nossa
reflexão na interculturalidade até a inovação pedagógica, oportunizando mudança e justiça social
bem como a atitudes que proporcionem um mundo mais justo e igualitário.
É importante que toda a sociedade perceba que o coletivo indígena não deve ser visto como um
problema, e que, o olhando de fora principalmente no que corresponde aos órgãos governamentais
conseguiu-se “a formulação de políticas para que eles deixassem de ser o que eram” (GRUPIONE
2006, p. 41), como se fossem seres inferiores, sem importância.
Conseguir políticas de emancipação indígena é mais que uma obrigação governamental, é
reconhecer esses povos culturalmente, economicamente e eticamente.
O processo de dialogicidade deve ser contínuo entre Universidade e o coletivo indígena:
(...) para que ao estabelecer uma interlocução com a dialogicidade freireana crie-se possibilidade de uma leitura sobre
o fazer cotidiano e, assim, reavaliar seu fazer, sentir, pensar, falar. E os aportes de Paulo Freire ajudam a reconhecer
esse fazer ao ler seu próprio fazer e admirar esse fazer, reconfigurando e assumindo isso como práxis.
Simultaneamente, há o momento avaliativo que desvela essa prática e redefinição da práxis com o insumo da teoria
dialógica de Paulo Freire.(TREMEMBÉ 2015, p. 04,)

Vivenciar as práticas indígenas também é uma forma de valorização da cultura, não a ignorar,
reconhecê-las como parte do patrimônio cultural da humanidade, como também sendo sua, dividilas com outrem, percebê-la como importantes conhecimentos, torná-los valiosos à luz da ciência.
Se pelo lado do rompimento de epistemologias o curso MITS deu um importante passo, por outro
lado é necessário analisar os relatos de experiências de professores indígenas com o mesmo,
percebe-se que a forma de ensino estabelecida pela Universidade provocou neles confusão de
valores, que o modelo estabelecido de ensino por ser colonialista eles próprios não conseguiam
entender:
Começamos a identificar vários fatos do cotidiano da vida Tremembé, em contraponto com o cotidiano da sala de aula
Tremembé. Naudinho diz do seu estranhamento, ao relembrar de um fato no qual trata um parceiro de bate-bola de
umas horas atrás e, depois como aluno, hierarquicamente inferior, horas depois. Que coisa... diz Naudinho. A gente
deixa de ser natural e espontâneo e passa a agir dentro de um script, diria eu..(TREMEMBÉ 2015, p. 04,)

O processo de organização da formação do professor indígena deve ocorrer plenamente dentro da
sua racionalidade e realidade dialogando com seus costumes, suas crenças, seus valores, produzir
neles entendimento próprio do que é bom ou ruim para sua comunidade e a forma pela qual isso é
feito. Esse pensamento de decolonizar paradigmas é ressaltado por (Walsh, 2012), numa aposta
pedagógica humanizadora-decolonizadora para que assim haja revolução social. Nesse sentido a
autora faz menção as ideias de Freire e Fanon:
Enquanto para Freire o ponto de partida era o pedagógico, para Fanon era o problema colonial: descrever e narrar a
situação da colonização e promover e revelar a luta anti e descolonial. Se considerarmos como seus trabalhos dão um
sentido prático e concreto às lutas de descolonização, libertação e humanização, mas também como eles posicionam
o compromisso da sociogenia, seu gênio pedagógico é evidenciado. Da mesma forma, apresentando a descolonização
não apenas como um problema político, mas como um processo de populações aprendendo a ser "homens" e como
uma prática de intervenção que implica a criação de novos "homens". Fanon fornece a espinha dorsal do pensamento
pedagógico. tanto na humanização quanto na descolonização como pólos de existência de vida. Para Fanon, a
humanização é o eixo central do processo de descolonização, descolonização e, portanto, liberação. (WALSH 2012,
p.42,).

O rompimento de fronteiras epistêmicas se faz crucial no enfraquecimento desse modelo colonial
de aquisição de conhecimento até então imposto nas escolas indígenas, prova-se em depoimento
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

61

que o reconhecimento cultural é feito e até mesmo mais valorizado, mas a forma com a qual é
feita, pelo relato acima parece que pouco faz sentido nas escolas indígenas. Mas, é fato de que o
ensino superior produziu também nos indígenas reflexão na luta pela terra, na valorização de
saberes:
E dizem que, para esse grupo dos que fizeram o MITS, existe uma percepção diferente dos demais em relação a esses
parceiros, ‘as lideranças’ mais antigas. Houve o reconhecimento da importância dos saberes que os mais antigos
portavam. Houve a valorização desses saberes que podemos intitular de Saberes Tradicionais Tremembé. O MITS
gerou a curiosidade pelas coisas dos Tremembé e um amor maior pela luta, pela causa, associada com a convivência
mais próxima com as lideranças, com os troncos velhos... (TREMEMBÉ 2015, p. 05,)

Enfim, ressalta-se que o MITS trouxe sim rompimento de epistemologia de saberes, mas indagase será que a forma pela qual o curso foi conduzido mudou a vida dessas pessoas principalmente
no que tange ao seu fazer pedagógico?
A Educação Indígena e o PARFOR
Ao ressaltar sobre a Universidade Estadual Vale do Acaraú a Uva, esta tem dado continuidade ao
processo de formação de professores dentro dos coletivos indígenas através do Programa Nacional
de Formação de Professores o PARFOR, curso este que tem atendido indígenas localizados na
região de Itarema.
Este curso tem proposto aos indígenas Tremembé estudar conteúdo dentro de sua realidade,
crenças, costumes. As disciplinas ministradas ocorrem no momento a qual eles acham necessário
e com a sequência didática na qual lhes é conveniente, algumas disciplinas são ministradas por
professores que já trabalhavam no Ensino Superior do MITS e outras por eles próprios.
Repensar metodologias bem como (re)organização curricular parece que agora é uma tarefa da
UVA, o rompimento epistemológico também já houve no reconhecimento da cultura indígena, na
implantação do curso. Mas, o que se percebe é que este foi proposto quase que em um mesmo
pensamento colonialista fundados nos mesmos padrões de ensino, currículo e visão que precisa
ser mais emancipatória e libertadora dos padrões de racionalidade da universidade, mas a questão
é qual é a melhor forma de fazer?. Este não tem sido um processo fácil, principalmente pela
coordenação que está responsável pelo curso.
Pensa-se que a concepção de docência principalmente no que diz respeito a formação do professor
indígena que a universidade deve adotar não deve ser meramente técnica, mas passar longe do
conservadorismo e do autoritarismo em geral. Impor modelos de epistemologias bem como de
curricularizar conteúdos também pode ser um modelo improdutivo nos espaços não escolares.
A prática pedagógica do professor indígena deve ser entendida como uma fonte retransmissão de
cultura dentro de seus próprios entendimentos e da maneira com qual se lhe achar melhor, não se
deve usar modelos pré-estabelecidos com achados de verdade e de produtividade, mas baseados
na dialogicidade e construção de suas próprias experiências e metodologias. É nesse sentido que a
inovação pedagógica deve-se fazer presente nesse processo não somente educativo, mas também
cultural e sobretudo científico.
Ao dialogar acerca das dificuldades e fracassos de viver essa proposta, constata-se conjuntamente
que isso acontece em virtude das influências colonializantes sobre o pensamento Tremembé. O
diferente deve estar no processo da inovação e não no produto e isso deve ser compreendido. A
inovação deve trazer novos processos de aprendizagens a partir da ecologia de saberes que vão se
construindo intencionalmente, assim a promoção de uma aprendizagem cooperativa deve ser uma
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inovação pedagógica constante na formação não somente do professor indígena como também de
outras categorias de coletivos.
Perceber o crescimento da Universidade UVA em reconhecer a cultura indígena Tremembé
juntamente com seus valores e crenças foi um importante avanço dentro da Universidade, mas é
preciso que esta possa dar maior visibilidade a estes novos professores e povos que fazem parte de
nossa sociedade rompendo paradigmas que ditam como eles devem atuar, pensar e até mesmo
existir.
É por isso que se deve vigiar sobre o processo dialógico do professor indígena como sua
comunidade é fator importante que vale ressaltar, pois o modelo colonialista induz a perda cultural
e de valores nos seus próprios modos de vida.
Mesmo em situações de opressão, entre professores ainda se mantém uma relação dialógica Tremembé, porém que se
perde, em certa medida, na entrada deles nos papéis de ser professores… Exemplo: vigiar para não “pescar”; impor
que dancem o Torém; falar sem dialogar com estudantes. Isso dentre outras atitudes que denotam a incorporação dos
valores sociais hegemônicos, fragilizando a dialogicidade. “(TREMEMBÉ p. 05, 2015)

O processo de dialogicidade deve ser uma constante no processo de formação do professor
indígena, a quebra de paradigmas, escutar as necessidades nas vivências culturais, no viver
indígena em si, a educação escolar indígena em si precisa ser trabalhada com práticas realmente
inovadora e principalmente coletivas para o verdadeiro exercício da cidadania
A educação escolar em terras indígenas é hoje um desses espaços em que se defrontam concepções e práticas sobre o
lugar dos índios na sociedade brasileira, onde leis inovadoras se defrontam com práticas arcaicas, onde os povos
indígenas têm buscado o exercício de uma nova cidadania. (GRUPIONI p.42, 2006)

Portanto, para a educação escolar indígena é preciso não impor modelo pré-estabelecido
coloniaziado pelas universidades, mas um modelo que o próprio coletivo seja ele de que categoria
for achar melhor e mais necessário e no momento certo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS.
A universidade tem um papel fundamental na superação das muitas questões sociais que tem
adoecido e até mesmo enfraquecido as pessoas enquanto sociedade. Ela tem sido desafiada no
enfrentamento de enfermidades que assolam as comunidades não somente indígenas, mas
quilombolas, ciganas, extrativistas, pescadores artesanais, comunidades de terreiro, ribeirinhos e
muitos outros coletivos distribuídos em nosso país que são invisíveis pela sociedade visível
(SANTOS, 2007).
Há na Universidade esperança da mudança no processo de inclusão desses coletivos dando-os
mais visibilidade e protagonismo num processo gradativo de inclusão, interculturalidade e
inovação pedagógica. Assim, não é apenas oportunizar acesso a escolaridade, formação
profissional, reconhecer determinado coletivo, mas sobretudo, acessibilidade universitária,
reconhecimento social e principalmente apoio pedagógico para dentro de seu coletivo ou até
mesmo fora dele, estes possam lidar com as situações diversas que possam lhes sobrevir.
Vale ressaltar esta informação de que há na Secretaria de Educação do Estado do Ceará o projeto
de um concurso voltado para efetivar professores indígenas no Estado do Ceará, mas que ainda
está em trâmite para ser legalizado, esta é apenas uma das ações voltadas para a valorização
profissional do professor indígena, mas também há outras indagações: quais os programas até
agora o Governo de Estado e Universidade produziram em apoio a formação continuada do
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professor indígena? Como este coletivo pode ter mais visibilidade na sociedade atual? Estas são
apenas indagações simples, mas que devemos considerá-las, porque as Universidades devem estar
preparadas para respondê-las e protagonizá-las.
Portanto, a Universidade enquanto instituição social precisa se preparar para uma maior
abrangência social que envolvam maiores temáticas: sociais, culturais, educacionais e políticas
numa abrangência que possa incluir a todos os coletivos possíveis.
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INTRODUÇÃO
“Educar não é um ato simplista de apenas acompanhar um sujeito com conhecimentos já produzidos no intuito de lhes
mostrar aquilo como verdade, educar é quando o sujeito, diante de seu contexto, é estimulado a ter uma consciência
mais ampliada e o conhecimento já produzido é uma ferramenta que pode ser, inclusive, reconstruído ou reformulado
no processo de elevação dessa consciência e formação humana Freire (1996).

Essa reflexão levantada por Paulo Freire adjetiva muito bem o curso de Licenciatura em Educação
do campo - LEDOC, que cada vez mais vem se materializando não apenas como graduação que
possibilita acesso ao ensino superior e, por consequência, o título de professor, mas como
instrumento capaz de promover a formação diferenciada de professores com visões sistêmicas para
atuarem no processo educativo da população campesina. Formação essa em que os professores
refletem que o conhecimento deve ser ensinado e aprendido para além dos muros da escola, e que
este só tem significância quando as pessoas são capazes de aplicá-lo de acordo suas realidades,
pois assim, certamente a educação escolar torna-se muito mais prazerosa e atraente. Neste caso,
relacionando-se com aquilo que Caldart (2012) defende como Pedagogia do Movimento, havendo
a combinação da práxis de formação humana com a intencionalidade educativa de cada prática
específica.
Por ter essa missão, a LEDOC mostra-se com bastante diferencial (positivo) frente ao modelo
tradicional de formação de professores, situação que tem limitado sua expansão no mundo, de
modo geral, e, principalmente no território brasileiro,por não atender aos interesses da burguesia
estadista e das grandes corporações. Certamente por este fato, apenas em 2014, depois de muita
luta, este curso conseguiu ocupar espaço na Universidade Federal do Piauí, e a luta por sua
permanência exige que os sujeitos envolvidos diuturnamente travem lutas contra o sistema
opressor existente naquele espaço.
Como já mencionado, a LEDOC traz muita singularidade no que tange à formação de professores.
Neste cenário, quando tratamos da dinâmica do processo de formação, este, na UFPI, acontece no
regime de alternância, em que por dois momento durante o ano, os graduandos permanecem por
volta de 40 dias assistindo aulas em tempo integral, nos meses de janeiro, fevereiro e julho, agosto,
e na interface desses momentos,orientados por professores do curso, realizam projetos de
pesquisa/ação em suas comunidade rurais de origem. Outro momento de extrema importância e
que surge como um dos protagonistas deste trabalho, é o estágio supervisionado obrigatório, este
acontece em 4 (quatro) etapas subsequentes a partir do 5°período e possibilita ao graduando
praticar seus conhecimentos adquiridos no processo formativo.
Elencamos que o estágio da LEDOC torna-se muito mais rico do que aqueles dos cursos de
licenciatura tradicionais, pois geralmente o contato dos graduandos deste último com a escola dáse apenas em etapas específicas da formação, enquanto na LEDOC, como já citado, desde o
primeiro período, os discentes são levados ao contato estreito de parceria com a comunidade rural
e sua escola, fato que tendência uma parceria entre graduando/comunidade/escola durante os 04
(quatro) anos de formação, e favorece ganhos muito positivos ao chegar na etapa de estágio.
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Assim, este trabalho relata experiências exitosas vivenciadas em projeto de pesquisa-ação e estágio
supervisionado, vivenciado nos municípios piauienses de Batalha e Piripiri, respectivamente. A
relevância do mesmo se dá pela altivez dos estudantes propositores do estudo em não apenas
transmitir processos, mas sim criar meios, caminhos, elementos interventivos para construção de
um conhecimento sólido baseado no contexto local, fazendo este ser significativo na vida dos
alunos.
Deste modo, mostrar a trilha exitosa seguida no processo de construção do conhecimento e
emancipação humana vivenciado em estágio supervisionado e pesquisa-ação, é o grande objetivo
deste estudo, no qual deixamos claro que este não precisa ser um caminho seguido, mas que merece
ser refletido e, quem sabe, até reescrito por aqueles que anseiam por uma educação capaz de gerar
dignidade humana.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Da educação formal a uma educação humana
Não precisa ser nenhum grande estudioso para analisar, compreender e, sobretudo,refletir que a
educação formal de nosso país está centrada em um modelo que cumpre os interesses da elite
hegemônica. Este modo de compreender educação, difundida no modelo de pacotes tecnológicos,
objetiva um conhecimento limitado pela humanidade. Segundo Mézáros (2005, p. 45):
Uma das funções principais da educação formal nas nossas sociedades é produzir tanta conformidade ou “consenso”
quanto for capaz, a partir de dentro e por meio dos seus próprios limites institucionalizados e legalmente sancionados.

Prova disso, podemos citar a instituição da Base Nacional Comum Curricular, recentemente
aprovada, que surge proporcionando um sério risco para aqueles educadores que são natus a não
pensarem em propostas diferenciadas para o processo de ensino aprendizagem. Esta vem
reforçando a ideia de ser um professor como mero reprodutor de técnicas e informações que, na
maioria das vezes, não tem significado para o aluno, tornando a escola para o mesmo como um
local sem sentido. Neste contexto, Giroux (1997) afirma que o futuro professor é visto como meros
receptores e reprodutores de conhecimentos que na maioria das vezes não participam da
determinação dos conteúdos.
Uma consequência ímpar que o documento fomenta é a urbanicidade no rural, que compreende a
cultura urbana adentrando o mundo rural, passando a introduzir muito fortemente os interesses do
capital, deixando de lado, assim, a cultura, o conhecimento, as relações sociais que até outrora
faziam parte do cotidiano destes povos Azevedo e Souza (2016). Isso fica claro na padronização
almejada pela diretriz. Essa certamente irá se alinhar muito mais ao modo de vida urbano do que
ao rural, algo que como “efeito manada” irá gerar sérias consequências para a população
campesina. A perda da cultura, da organização social, da relação homem natureza e de muitos
outros traços vivenciados no meio rural são ameaçados com imersão da proposta de
universalização do conhecimento científico como modelo de aprendizado pronto e acabado que
alimenta a ideia do conhecimento como sendo apenas porta de acesso ao mercado de trabalho.
Uma parcela da sociedade, ainda que pequena, vem se mostrando contra essa e outras reformas
que têm uma missão silente de cada vez mais dar sustento formal às corporações privadas da
educação e, por sua via, ao capitalismo. Essa parcela não tem a educação compreendida apenas
como algo mecânico verticalizado, mas sim, centrada no respeito à diversidade e pluralidade de
cada sujeito, respeitando suas potencialidades, seu contexto, sua história de vida, sobretudo seus
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limites; fazendo, assim, da educação, algo prazeroso, entusiasmando os sujeitos envolvidos a
mergulharem por ela Lima (2013).
Ancorados no pensamento de Saviani (2007, p. 55),quando esse deixa claro que “o dominado não
se liberta se ele não vier a dominar aquilo que os dominantes dominam”,compreende-se imperativo
que a sociedade procure estar cada vez mais inteirada sobre o assunto, sobretudo os profissionais
da educação, para poderem assumir uma postura de responsabilidade e compromisso frente aos
desafios. Pois, afinal de contas, o professor é quem, de fato, lida no dia-dia com os alunos e este,
sendo um sujeito com uma análise crítica construtiva, pode mudar a realidade, pois, enquanto
mediador dos conhecimentos é quem tem a maior clareza do que os alunos têm necessidade de
aprender tendo em vista a formação acadêmica,desenvolvendo a emancipação humana.
Mediante o contexto vivenciado no cenário da educação formal, Pistrak (2017) propõe que a
educação dos camponeses deve ser de responsabilidade dos movimentos populares, esses devem
estar em constante luta para participar dos processos de organização escolar, no sentido de
somarem forças contra o modelo atual de educação, visto essa ser provavelmente a única
alternativa para mudá-lo. As proposições do autor se aproximam muito do projeto de pesquisa
ação desenvolvido no Município de Batalha-Pi, que através de olhar holístico do seu propositor
(defensor do modelo de educação mais humanizadora), procurou intervir no processo de formação
de jovens campesinos, visando uma compreensão de mundo mais ampla, onde os conhecimentos
acumulados pela sociedade campesina foram indispensáveis.
Entretanto, mediante a visão difundida pelo ensino formal, é imperativo que a sociedade,
principalmente os povos do campo, não se deixem manobrar por sua proposta de ensino, e criem
alternativas conforme o projeto desenvolvido em Batalha-Pi, objeto deste trabalho, e as orientações
de Pistrak (2017), que, por sua vez, são condizentes com um projeto de vida e de sociedade, mas
justa e igualitária.
Estágio supervisionado: desafios e perspectivas metodológicas de aprendizagem
Na atualidade, o ensino acadêmico, em muitos casos, tem sido predominantemente marcado pela
reprodução de conhecimento. Para Lima e Vasconcelos (2006), este é dotado de vícios tradicionais
que visam à transmissão/transferência superficial de conhecimentos, proporcionando, assim, a
falta de interesse dos alunos, e, portanto, uma aprendizagem limitada.
Essa realidade traz sérios prejuízos à vida acadêmica, onde se destaca a dificuldade de
aprendizagem. Assim, atender um modelo de ensino que proporcione a construção de
conhecimento mais amplo exige uma reflexão sobre os conteúdos abordados e sobre as
metodologias propostas nas diversas situações Borges e Lima (2007).
Mediante a visão elencada pelos autores, e por entender como importante a aquisição de um
conhecimento holístico desde o ensino básico, desenvolveu-se em processo de estágio
supervisionado, mecanismos metodológicos facilitadores de aprendizagem, objetivando
proporcionar um novo olhar sobre o processo de ensino, até então, muito mal visto em cenário
nacional.
A esse respeito, Junior (2008) enfatiza que o trabalho realizado ao longo da escolarização básica
deve, por exemplo, criar condições para que o aluno, diante de uma notícia ou fato ocorrido em
seu meio, seja capaz de opinar criticamente a respeito do tema em questão. Neste contexto, ao
transmitir corretamente os conhecimentos e contextualizá-los com a realidade dos discentes, a
escola cria possibilidades para os adolescentes e jovens tornarem-se pessoas mais críticas e
conscientes do papel a assumir na sociedade. Sejam capazes de se relacionar com uma postura
mais humana.
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Silva et al (2011) afirmam que o modelo de ensino desenvolvido na atualidade é pautado em
metodologias descentralizadas da realidade, onde é utilizado apenas um modelo de aula expositiva
e dialogada, isso por ser algo mais rápido, prático e simples ao professor. No que tange às aulas
práticas, essas não são realizadas, seja pela desculpa de carga horária insuficiente na disciplina ou
por dificuldades de recursos que são inexistentes na escola.
Assim, conforme Silva e Lima (2016) se faz necessário na educação do campo práticas educativas
prazerosas, atraentes e relacionadas às vivências cotidianas dos educandos, despertando-os para a
valorização do conhecimento e do campo, reconhecendo o valor da educação para as
transformações do meio em que vive. Ancorados neste pensamento, o estágio, objeto deste relato,
permeou pela contramão do que as práticas pedagógicas apontam no cenário atual, pois, no
percurso desse, desenvolveu-se métodos facilitadores de ensino, a exemplo: a construção de planos
de aulas voltados à realidade local, as metodologias direcionadas à contextualização dos conteúdos
e sempre levando em consideração as especificidades dos alunos, o uso de materiais do cotidiano
do aluno em aulas práticas, aulas experimentais e atividades em grupos, chamando a atenção do
discente e promovendo a interação em sala de aula.
Para tanto, a postura assumida nessa etapa acadêmica, relaciona-se muito com as proposições de
Paulo Freire, quando esse esclarece que a educação tem real significância para o aprendizado,
quando esta consegue fazer relação entre o objeto estudado e a sua realidade no dia a dia Freire
(1996). Assim, cabe à escola e seus professores, procurarem promover a contextualização dos
conteúdos presentes na matriz curricular com a realidade em que o aluno está inserido,
possibilitando essa reflexão e tornando o estudar uma ação prazerosa Melo (2016).
MATERIAIS E MÉTODOS
Previamente, pelo fato do estudo retratar sobre dois trabalhos realizados em espaços e personagens
diferentes, é importante a definição de elementos textuais que serão utilizados ao longo do relato
visando à melhor compreensão dos leitores. Assim sendo, destacamos que a experiência 01 está
relacionada à pesquisa-ação desenvolvida por Raimundo Nonato de Sousa Silva, no município de
Batalha – PI; já a experiência 02 se refere ao estágio obrigatório, vivenciado pela acadêmica
Márcia Maria Vasconcelos de Oliveira no município de Piripiri – PI.
Sobre o campo e sujeitos da pesquisa, a experiência 01 foi realizada em cinco localidades rurais
no município de Batalha-PI. A intervenção se originou a partir do diagnóstico obtido pelo
pesquisador na etapa de estágio supervisionado na escola Joana D’arc Castelo Branco, que os
estudantes vinham perdendo o vínculo cultural de sua origem campesina, o que motivou o mesmo
a desenvolver o referido projeto com 25 jovens das localidades: Baixa da roça, Chapada dos Bois,
Cedro, Mariana e Tabatinga. Já a experiência 02 foi vivenciada na escola Judith Alves Santana,
localizada na cidade de Piripiri-PI (R. Padre Domingos) e em seu anexo na localidade Sertão de
Dentro, zona rural do referido município. O estágio de regência foi realizado nas turmas de 1°, 2°
e 3° anos do ensino médio, nos turnos manhã e noite, com carga horária total de 90 horas,
distribuídas entre as disciplinas de química, física e biologia. As etapas inerentes ao mesmo foram:
construção de planos de aulas voltados à realidade local, as metodologias direcionadas à
contextualização e sempre levando em consideração as especificidades dos alunos, o uso de
materiais do cotidiano do aluno em aulas práticas, aulas experimentais e atividades em grupos,
chamando a atenção do discente e promovendo a interação em sala de aula.
Em ambos, foi adotada a metodologia da pesquisa-ação, em que sua ação, ao se materializar, dá
condições de mudanças ao objeto estudado. De acordo com Moreira (2008), os princípios que
norteiam a pesquisa intervenção são a consideração das realidades sociais e cotidianas e o
compromisso ético e político da produção de práticas inovadoras.
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Considerando as proposições desse autor, a metodologia de trabalho incluiu as seguintes etapas:
Experiência 01
1ª - Mobilização de parcerias – Foram momentos de apresentação do projeto aos possíveis
parceiros a exemplo: Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Assistência Social,
Federação dos Trabalhadores Rurais, Escolas que atendem ao público participante do projeto, entre
outros.
2ª - Seleção de adolescentes e jovens para participarem do projeto– Para realizar a seleção foi
utilizado diagnóstico já efetivado pelo propositor do projeto, quando realizava estágio escolar.
Nele o parâmetro utilizado foi os traços existentes da cultura rural em cada indivíduo estudado,
tais como: participar da vida comunitária acompanhando a igreja, seguir os pais na associação de
moradores, boa participação nas aulas quando se trata do campo, respeito ao próximo e facilidade
de relacionar-se com outras pessoas. Trabalhar com indivíduos que apresentam esses traços teve
em vista proporcionar a formação de multiplicadores do projeto, compreendendo que
possivelmente se tornaria mais fácil à apropriação de conhecimentos a respeito do tema.
3ª - Reunião com as famílias dos membros do projeto – Essa atividade teve a missão de integrar
as famílias sobre o caminho que o projeto percorreria, bem como estreitar os laços com cada uma
delas, procurando suas participações ao longo de todo processo.
4ª - Realização de momentos formativos – Foram encontros que culminavam para a troca de
conhecimentos. Os mesmos foram realizados em escolas e igrejas disponíveis nas comunidades
abrangidas pelo trabalho. Eles aconteceram a cada quinze dias nos fins de semana durante seis
meses que se estenderam de outubro de 2018 a março de 2019. A lista de encontros formativos foi
composta por: oficinas, roda de conversas e visita a experiência exitosa na área de abrangência do
estudo.
5ª - Realização de culminância do projeto – A culminância teve por objetivo a divulgação das
ações do projeto, bem como sua disseminação por outros atores sociais. Foi nessa oportunidade
que além dos resultados positivos, explanou-se também as dificuldades apresentadas ao longo do
percurso trilhado.
Experiência 02
1ª - Aplicação de Pré teste - A primeira atividade realizada com os alunos nas três disciplinas, foi
a aplicação de um questionário contendo 10 questões relacionadas aos conteúdos que seriam
trabalhados no mês (lançamento obliquo, tabela periódica, ligações moleculares, células, vírus,
bactérias e introdução a genética). Essa atividade foi proposta com intuito de analisar os principais
conhecimentos pertencente aos alunos e observar as dificuldades que os mesmos traziam consigo
dos anos anteriores, com base nesse resultado, foi possível montar estratégias que viabilizassem
uma melhor forma de ensino em sala de aula.
2ª - Inserção do conhecimento científico (aulas teóricas) - Nessa etapa apresentou-se as
particularidades de cada conteúdo que seria trabalhado no ensino de Física Química e Biologia
(conteúdo específicos).As aulas ministradas não foram centradas no modelo de aulas expositivas
(modelo tradicional, com a perspectiva de transmissão de conhecimento e memorização), mas sim,
expositivas dialogadas buscando sempre levar em consideração o conhecimento prévio do aluno,
e oportunizando a discussão entendimento e reflexão. Para melhor compressão dos estudantes para
o conteúdo, utilizou-se recursos, como a contextualização em sala de aula. Os conhecimentos
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aplicados sempre apresentavam ligação com a realidade local dos discentes. Aproximando, então,
o saber cientifico (ciências) ao saber empírico (dos discentes).
3ª - Inserção de aulas práticas e experimentais – Nessa etapa, foram implantadas metodologias
alternativas, desde modelos didáticos a aulas Práticas e experimentais, essa fase teve como
principal objetivo complementar os conhecimentos teóricos anteriormente apresentados nas aulas
expositivas com a prática. Dinamizando de certa forma as aulas de ciência da natureza.
Nas aulas de química, houve a confecção da tabela periódica e experimentos que norteavam as
ligações químicas (ionização); em física, idealizou-se um canhão de guerra (lançamento oblíquo.),
e em biologia, os alunos confeccionaram o modelo didático de célula. Além disso, utilizou-se
alguns recursos didáticos, como paródias, documentários e apresentações de slides (com imagens
e textos).
4ª - Implantação de um pós-questionário - última etapa desse trabalho, buscou observar a
evolução dos alunos para com as atividades desenvolvidas durante o estágio, ao final de cada
disciplina aplicou-se o mesmo questionário inicial com 10 questões sobre os conteúdos de física
química e biologia.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Experiência 01
Os resultados mostram que a maioria dos jovens estudantes, ao iniciar a pesquisa/ação, sabia muito
pouco ou quase nada em relação aos conhecimentos históricos sociais de seu meio, ou seja, do
espaço campesino. O que apontou essa afirmação foi diagnóstico obtido nos primeiros encontros
formativos, em que a grande maioria dos jovens mostrou não ter compreensão mínima sobre
termos empregados no cotidiano para representar a existência e luta dos povos do campo (figura
01).

Acerto para as perguntas em %

Figura 01. Acerto dos jovens aos questionamentos estreitamente relacionados à vida no campo. Batalha (PI), 2018
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Fonte: Acervo do autor (2018)

Mediante essa postura, inicialmente assumida pelos jovens, e o caos vivenciado no modelo de
educação formal, que por sua vez prioriza conhecimentos limitados dos alunos a respeito de sua
existência enquanto sujeito histórico social confirma muito bem o objetivo do sistema educacional
formal definido por Mészáros (2006), que elenca ser a prioridade dele produzir conformidade e
pouco se preocupa com a realidade e pluralidade dos sujeitos.
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O pressuposto ora apresentado pelos estudantes na etapa inicial da pesquisa evidencia que o projeto
surgiu como espaço de grande oportunidade para reflexão sobre uma visão de mundo mais ampla,
e que poderá servir como substrato para emergir mentes mais abertas e proativas, que espalhe com
compromisso a ideia de um processo de educação ancorado no conhecimento da realidade,
oportunizando, assim, meios para transformá-la Freire (1996).
No contexto das ações efetivadas, sendo elas: oficinas, cursos de formação, e intercâmbios (figuras
02, 03 e 04), essas sempre foram previamente pensadas e estruturadas com vistas a desenvolver o
senso crítico reflexivo dos jovens, influenciar a capacidade deles de visualizarem com olhar
sistêmico o porquê das coisas, como elas verdadeiramente são pensadas, qual interesse elas
defendem, e a serviço de quem elas estão. A esse respeito, Azevedo e Sousa (2016) apresentam
que o sujeito, ao fazer ligações dos assuntos transmitidos com a realidade cotidiana, e para, além
disso, seja capaz de efetivar ações de promoção social, define-se aí como “elevação da consciência
humana”.
Figuras 02, 03 e 04. Momentos formativos vivenciados no projeto de intervenção. Batalha (PI), 2018/2019

Fonte: Acervo do autor (2018/2019)

As atividades realizadas se aproximam bastante dos pensamentos de Saviani (2007) quando este
afirma que está mais do que na hora de superarmos a reprodução de conhecimentos realizada pelo
sistema educacional que defende os interesses da classe hegemônica, e, portanto, materializar
ações que possam contribuir para emancipação de conhecimentos relevantes e significativos dos
sujeitos para que assim os conteúdos não seja apenas um arremedo, uma farsa.
Neste âmbito, as ações surgiram como porta voz aos jovens sobre um cenário amplo o qual eles
estão inseridos e que precisam de conhecimento sobre o mesmo, em virtude de que possam deixar
de ser objetos manobrados por informações simplistas surgidas no meio social. A esse respeito, os
dados obtidos no final da pesquisa são reveladores de que um motivo ímpar dos jovens campesinos
estarem negando as suas origens se deve ao fato de que esses quase sempre não se deparam com
o conhecimento real sobre o seu contexto. Isso se evidencia muito bem na resposta dos alunos no
percurso e final da aplicação do projeto, onde eles foram submetidos aos mesmos questionamentos
do início da ação e a evolução é muito positiva.
Jaeger (1994), ao definir educação como sendo o princípio por meio do qual a comunidade humana
conserva e transmite suas peculiaridades, onde a mudança das coisas transforma os indivíduos, de
certa forma esclarece o que vem acontecendo com esses jovens, pois na medida em que a educação
formal vem se desenvolvendo, tem promovido a mudança dos indivíduos do campo, fazendo esses
reféns de um conhecimento simplista ao tempo em que negligencia o conhecimento libertador
sobre sua realidade.
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Acertos para as perquntas em %

Figura 05. Evolução positiva a respeito de conhecimentos sobre o espaço campesino. Batalha (PI), 2019
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Experiência 02
As aulas ministradas no período de regências possibilitaram a análise de algumas situações
vivenciadas no ambiente escolar. Para melhor compreensão, apresentam-se os resultados obtidos
nessa etapa, dentre os aspectos apontados a seguir:
Contextualização em torno da realidade do aluno (o saber científico e o saber empírico)
As aulas ministradas no período de regência não foram centradas no modelo de aulas expositivas
(modelo tradicional de ensino, com a perspectiva de transmissão e memorização de
conhecimento), mas sim, expositivas dialogadas, buscando sempre levar em consideração o
conhecimento prévio do aluno, oportunizando eles discutirem, debaterem e refletirem sobre os
conteúdos.
As aulas ministradas no período de regência não foram centradas no modelo de aulas expositivas
(modelo tradicional de ensino, com a perspectiva de transmissão e memorização de
conhecimento), mas sim, expositivas dialogadas, buscando sempre levar em consideração o
conhecimento prévio do aluno, oportunizando eles discutirem, debaterem e refletirem sobre os
conteúdos.
Em análise, notou-se que os alunos já trazem uma bagagem de experiências, noções,
conhecimento, e no momento que se faz relação do conteúdo trabalhado em sala de aula com a
realidade cotidiana dos mesmos, problematizando e sistematizando as informações, estes
participam, interagem e, muitas vezes, há troca de conhecimento entre professor e aluno. Nesse
âmbito, concorda-se com Kato et al (2011), ao afirmarem que a aprendizagem se torna mais
significativa, prazerosa, quando trazemos o contexto do aluno para a sala de aula e aproximamos
este ao conhecimento científico.
Mediante a questão, apresentam-se alguns exemplos trabalhados em sala de aula e que foram
relacionados ao cotidiano do aluno: abordou-se lançamento oblíquo (ângulo vertical horizontal)
em física, exemplificando o tiro de meta realizado no futsal masculino e feminino que os alunos
jogam durante as aulas de educação física; explicou-se as doenças virais colocando em questão o
resfriado, a gripe, que são muito contagiosos na cidade de Piripiri– PI; estudou-se ligações
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químicas falando das substâncias que compõem a água(a água do rio perto da casa da vizinha, a
que você bebe), entre outras.
Além de se abordar os conteúdos aproximados ao cotidiano do aluno, foram trabalhadas aulas
práticas no ambiente escolar, visto que é uma maneira dos discentes compreenderem os aspectos
teóricos explicados em sala de aula e aprimorá-los aos que serão adquiridos na prática. Para Belotti
e Faria (2010, p. 12), “as aulas práticas podem ajudar no processo de interação e no
desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes aprendam como
abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para problemas complexos”. No
entanto, deve-se ter cuidado quando realizadas, pois sem o devido planejamento e não estando
interligada ao assunto trabalhado, essas são insuficientes no processo de ensino e aprendizagem
Campos et al (2015).
Em referência às aulas práticas realizadas nessa instituição, foram aplicadas nas disciplinas de
química a construção de tabela periódica e aula experimental de ligações químicas (ionização).
Em física, lançamento oblíquo (construção de um canhão de guerra, modelo didático) e em
biologia (modelo didático de célula). É importante ressaltar que todas as práticas foram
programadas de acordo com o cronograma escolar, e os experimentos das áreas de química e física
foram testados anteriormente para não obter possíveis erros. Essas atividades contaram com a
participação de todos os alunos, dos professores supervisores do estágio, além de outros docentes
da escola que se sentiram atraídos pela temática e atividades.
Para o melhor entendimento dos conteúdos nas aulas teóricas, utilizaram-se alguns recursos
didáticos, tais como: paródias, documentários, apresentações de slides (com imagens e textos).
Durante essas aulas, percebeu-se que os alunos se sentiram mais atraídos pelos conteúdos, tendo
em vista que os mesmos participavam, questionavam e socializavam o conhecimento de forma
espontânea. Nessa perspectiva, concorda-se com Nicola et al (2016), ao ressaltar que os métodos
didáticos (atividades lúdicas) ao serem bem implementados pelo professor no ambiente escolar,
tornam as aulas diferenciadas, facilitam a aprendizagem e auxiliam na motivação e interação do
aluno em sala de aula.
Esses métodos possibilitaram, também, que os discentes desconstruíssem um pouco a ideias de
que aulas de física, química e biologia são muito complexas, e que apenas conceitos
(principalmente na área de biologia) e cálculos (física e química) devem ser memorizados.
Figuras 06 e 07. Produção de tabela periódica pelos alunos

Fonte: Acervo do autor (2019)
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Avaliação dos alunos e principais dificuldades
As atividades, como aulas práticas, experimentais, discussão em sala de aula, exercícios e
trabalhos em grupos foram alguns métodos utilizados para a avaliação qualitativa em sala de aula.
No percurso trilhado na realização das aulas, trabalhou-se na reflexão do aluno sobre o trabalho
em equipe, no entanto, não se deixando de lado o desenvolvimento individual.
Nessa etapa, notou-se a dificuldade dos alunos em conseguir trabalhar de forma coletiva, além de
se observar a necessidade que muitos ainda possuem em conseguir estudar e ficar atentos às aulas.
O que se percebeu é que o estudo de Física, Química e Biologia, para alguns discentes, são
desmotivadores, e que ir para escola ainda é uma mera obrigação. No entanto, não se pode
generalizar essa afirmativa, visto que, após alguns dias em sala de aula, o rendimento e
comportamento dos alunos modificaram-se fazendo acredita que possivelmente tenha sido em
virtude das novas metodologias aplicadas.
Nesse âmbito, ressalto a importância de se trabalhar com métodos e metodologias facilitadores
em sala de aula, tendo em vista que esses aproximam diretamente os conteúdos à realidade
cotidiana, despertando o interesse e participação dos alunos proporcionando de certa forma, um
ensino aprendizagem com maior significância, para toda comunidade escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cabe destacar que ambas as experiências, apesar de terem sido aplicadas em espaços e com sujeitos
distintos, se aproximam consideravelmente nos resultados. Tal evidência é clara, pois as duas
diagnosticam que os espaços estudados trabalham conhecimentos limitados com seus discentes,
principalmente quando se trata da contextualização com a realidade do público atendido, neste
caso, “jovens campesinos”. Os resultados, além de revelarem a problemática nas duas experiências
em particular, certamente chamam atenção para a sociedade, principalmente nós, povos do campo,
de que esse cenário provavelmente seja vivenciado em todo sistema de educação formal brasileiro,
o que não significa dizer que todas as escolas estão neste caminho, pois cabe reconhecera
existência de escolas que, através de intervenções como essas, desenvolvidas por esses jovens da
LEDOC, têm emergido em vários pontos do Brasil.
Assim, os resultados desse trabalho fundamentam o entendimento de que se faz necessário um
novo olhar para o sistema de educação formal brasileiro e de que independentemente do momento
histórico, é imprescindível que os movimentos do campo possibilitem alternativas paralelas à
educação formal, capaz de promover um conhecimento contextualizado, unindo os conhecimentos
científicos àqueles populares, procurando, assim, preencher o espaço vazio deixado,
propositalmente, por esse sistema de educação.
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ENSINO DE GEOGRAFIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUA INFLUÊNCIA NA
PERCEPÇÃO DA NATUREZA NO SEMIÁRIDO
Francisco Elitom Rodrigues da Silva
José Falcão Sobrinho
Maria Luisa Ximenes Castelo Branco
INTRODUÇÃO
A ciência geográfica traz, desde os primórdios, na constituição do seu objeto de estudo, uma
conotação de ciência prática, ou de uma ciência de síntese. Tal fato nos remete ao seu processo
nascedouro, com os trabalhos de Humboldt e Carl Ritter, cuja abordagem da natureza se dava mais
em uma perspectiva corológica, da observação e descrição das paisagens naturais.
Nessa perspectiva, entende-se que no ensino de Geografia, sobretudo na educação básica, o
principal cenário, ou o principal laboratório de estudo não deva ser outro senão o próprio ambiente
no qual ocorrem os processos de ensino e aprendizagem, como também no seu entorno,
objetivando-se uma abordagem pedagógica interdisciplinar e holística, que vise, dentre outros, um
ensino teórico relacionado a prática pedagógica experimental como elemento fundamental de
aprendizagem, conforme reza os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, previstos em
BRASIL (1998). Segundo o referido texto constitucional, dentre os princípios propostos para a
educação básica do século XXI constam o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a
conviver e aprender a ser. Nesse contexto, destaca-se o aprender a conhecer, base que qualifica o
fazer, o conviver e o ser como requisitos fundamentais de uma educação que prepara o indivíduo
para a sociedade e para os desafios futuros no mundo globalizado. Todavia, ressalta-se que, apesar
dos propósitos previstos na legislação educacional brasileira acerca do ensino de Geografia na
educação Básica, pouco se tem percebido, historicamente, em termos de praticidade e excelência
no cumprimento dos mesmos, que ateste a eficácia entre teoria e prática no ensino de Geografia
nesse nível escolar. Pode-se dizer que tal fato se deve a diversos fatores, de ordem econômica,
política e, por que não arriscar a dizer, de ordem cultural. Por um lado, percebe-se uma precariedade
cada vez maior dos recursos necessários para o efetivo cumprimento daquilo previsto em lei para
a educação básica.
Acredita-se, portanto que tal fato reflete a uma lógica capitalista global, na qual a educação é vista
por uma ótica quantitativa, voltada para atender a uma demanda de mercado, o que acaba
fortalecendo as ideologias dominantes, mais claramente a partir do pós-segunda-guerra-mundial,
onde houve um maior fortalecimento das políticas neoliberais difundidas no mundo, cuja
educação, conforme Foucault (2006), assim como a Igreja e a Família, constitui, historicamente,
instrumento de poder e dominação, indispensável no processo de adestramento do corpo e
necessário ao projeto de poder dominante vigente.
Partindo-se dessa perspectiva, buscou-se fazer uma análise crítica dos processos pedagógicos no
ensino de Geografia na educação básica, a partir de uma análise empírica das experiências
desenvolvidas na EEEP Gerardo José Dias de Loiola e em outras instituições públicas de ensino
na região Noroeste do Estado do Ceará, a partir dos relatos de experiências dos professores de
geografia dessas instituições. A supracitada escola está situada no município de Forquilha-CE.
Esse município cearense localiza-se na porção Noroeste do Estado do Ceará, limitando-se com os
municípios de Sobral, Groaíras, e Santa Quitéria. Compreende uma área de 800 km², localizada
nas cartas topográficas Sobral (SA.24-Y-D-IV) e Santa Quitéria (SB.24- V-B-I). Sendo o acesso ao
mesmo, a partir de Fortaleza-CE, através da BR-222 em direção a Sobral, em um total de 225 km,
com acesso próximo ao açude Forquilha. Desse local, por estradas estaduais asfaltadas e/ou
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carroçáveis, atinge-se as demais cidades circunvizinhas, vilas, lugarejos, sítios e fazendas da região.
Nesse estudo, buscou-se comparar a percepção dos educandos em relação as aulas práticas de
Geografia e seu entendimento de natureza no semiárido com a percepção dos professores dessa
área de conhecimento acerca da relação entre teoria e prática associado às suas atividades
pedagógicas no ensino da referida disciplina, considerando-se vários aspectos no processo de
formação do educando, tais como: a experiência empírica trazida pelo mesmo da sua vivência no
ambiente semiárido, diferenciando-se entre os estudantes residentes na zona urbana e os da zona
rural; as práticas pedagógicas dos professores de Geografia; os conteúdos propostos pelo livro
didático; os conteúdos previstos nos PCNs para o ensino de Geografia na educação básica e os
fatores relacionados à realização de atividades práticas, aula de campo. Desse modo, objetivou-se,
com a referida pesquisa-ação, fazer uma análise do processo de ensino e aprendizagem de
Geografia na educação básica, relacionando o aprendizado do educando com a sua prática no
ambiente semiárido e sua percepção de natureza, tendo como norte a prax metodológica no ensino
de Geografia.
Nesse contexto, buscou-se discutir a importância da experiência empírica do educado e da práxis
pedagógica no ensino de Geografia na educação básica como elemento fundamental no processo
de aprendizagem do mesmo; comparar a percepção de natureza dos educandos no semiárido e sua
relação com as práticas pedagógicas vivenciadas nas aulas de Geografia no ensino médio,
diferenciando entre a visão dos alunos residentes na zona urbana a daqueles residentes na zona
rural do referido município cearense; destacar experiências exitosas de aulas interdisciplinares e
práticas, aulas de campo, comparando-se a percepção dos estudantes que participaram desse tipo
de aula com a daqueles que nunca participaram; compreender os fatores relacionados ao
favorecimento ou não das práticas pedagógicas extra-sala-de-aula no ensino de Geografia na
educação básica e sua relação com o aprendizado do educando nessa matéria.
O referido estudo justifica-se pela necessidade de se discutir o papel da Geografia na formação do
sujeito enquanto ser social, cuja compreensão do meio ao qual atua implica na sua compreensão
acerca da natureza e nas suas ações em relação a mesma. Nessa perspectiva, o ensino de Geografia
na educação básica constitui-se como elemento fundamental no processo de formação do sujeito
consciente do seu papel social e ambiental. Desse modo, entende- se que torna-se necessário
discutir-se e elencar-se fatores relevantes ao processo de ensino e aprendizagem de Geografia na
educação básica, a partir da análise de experiências exitosas, visando-se uma aprendizagem
interdisciplinar e dinâmica, cujo próprio ambiente, lócus do processo de aprendizagem, possa ser
utilizado como laboratório de atividades práticas, tornando as aulas pedagogicamente mais
dinâmicas, mais eficazes e mais atrativas para o educando, cujas experiências anteriores do mesmo
devam ser valorizadas no processo de ensino e aprendizagem. Ao mesmo tempo, instigar os
professores à percepção e valorização do ambiente ao qual o educando está inserido e suas
experiências anteriores como elementos fundamentais no processo de ensino aprendizagem em
Geografia na educação básica.
Discutindo o tema/área de estudo
Discutir a importância do ensino de Geografia como elemento fundamental na formação do sujeito
é, antes de tudo, considerar o fato de que o mesmo se constitui parte indispensável do todo, cuja
compreensão e ação em relação a natureza e aos elementos naturais perpassa pela compreensão do
seu papel em relação a mesma. Todavia, observa-se que, na prática do ensino de Geografia na
educação básica ainda há muitos desafios e obstáculos que inviabilizam um ensino mais eficaz
dessa disciplina, que seja capaz de formar indivíduos críticos e conscientes do seu papel social e
responsabilidade ambiental. Tais questões passam pelas práticas pedagógicas, pela formação
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docente, pelo acesso a recursos materiais e pela compreensão do educando acerca da importância
da disciplina na sua formação. Ou seja, não é uma questão apenas estrutural, mas também cultural.
Não obstante, destaca-se que a referida matéria escolar ainda é vista, pela maioria dos educandos,
como algo sem muita importância, reforçado pelos fatores relacionados ao atual contexto de uma
educação quantitativa, voltada para atender a uma demanda de mercado.
Entende-se que as práticas pedagógicas no ensino de Geografia são desafiadoras, tendo em vista a
sua importância na formação do sujeito e as condições nas quais a disciplina é inserida no processo
de ensino e aprendizagem, cujo tempo previsto no currículo escolar, duas aulas semanais, e a
limitação de recursos materiais, diante da diversidade de conteúdos abordados na mesma,
constituem elementos limitadores de uma prática pedagógica mais eficaz na formação do sujeito,
com exceção de algumas experiências exitosas destacadas na educação básica nos ultimos tempos.
Contudo, isso exige mais compromisso e criatividade de gestores e professores com a educação.
Nessa perspectiva reza a LDB 9394/96, na sua seção IV, artigo 35, inciso IV, MEC (2020), consta
que os conteúdos curriculares vinculados à realidade existencial e ajustados às circunstâncias e
experiências trazidas pelos alunos ampliam seus conhecimentos, aproximando-os da investigação
científica, bem como à percepção da importância de se possuir uma visão histórica da formação
econômica, do progresso humano, das disparidades sociais e das atividades antrópicas,
especialmente as que modificam o seu espaço de vivência. Tal premissa é ratificada nos PCNs de
Geografia para o Ensino Médio, conforme BRASIL (1998), nos quais constam que os conteúdos
curriculares vinculados às experiências empíricas trazidas pelos educandos amplia os
conhecimentos acadêmicos e de mundo no seu processo formativo.
Nesse contexto, Morin (2003) defende a ideia de uma transdisciplinaridade na constituição dos
saberes sobre o mundo, a partir de um diálogo entre as diversas áreas do conhecimento, uma vez
que, segundo o autor, os problemas abordados por estas não se dão de forma isolada, mas que há
uma interconexão teleológica entre os mesmos. O referido autor ressalta que os conhecimentos
fragmentados só servem para usos técnicos. Nisso consiste a importância da aplicação da visão
sistêmico-holística nessa pesquisa-ação como recurso teórico-metodológico necessário ao
entendimento da natureza integrada, cuja conceituação histórica, como categoria geográfica,
entende-se, ter suas raízes epistemológicas no saber filosófico.
Segundo Bispo (2012, p.46), “diante do agravamento dos planos ecológicos, urbanos e sociais, nos
anos de 1970, ocorrem mudanças significativas na ciência geográfica, surgindo uma corrente de
pensamento crítica, a qual sofreu forte influência marxista, em detrimento do pensamento linear e
de cunho neopositivista” de outrora. Nessa nova corrente de pensamento geográfico, cujos maiores
expoentes foram Yves Lacoste e Milton Santos, procurou-se tratar da problemática socioambiental
a partir da crítica das desigualdades sociais e do forte desenvolvimento industrial que promoveu
impactos significativos na natureza e na sociedade da segunda metade do século XX.
Historicamente a Geografia vem assumindo uma importância cada vez maior na compreensão da
relação entre sociedade e natureza, assumindo uma postura holística na compreensão do todo.
Carneiro et al. (1996) destaca que o método holístico enfatiza o significado, o sentido e a finalidade
do objeto estudado, orientando-se por uma visão de síntese e valorizando os aspectos qualitativos
e experienciais (o caráter concrecial subjetivo, a intersubjetividade e os valores) contrapondo-se à
exatidão logicista do método analítico.
Para Alves (2008) o Holismo estuda tanto os aspectos universais da realidade como os aspectos
estruturais, pois a experiência é uma interação dos aspectos subjetivos com os objetivos. De acordo
com esse autor e com Morin (2003), os “todos” não são entidades individuais formadas pela
simples composição de partes, e sim unidades complexas nas quais as partes se relacionam e
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interagem entre si.
Mendonça (1996) ressalta que a apreensão da realidade empírica pela mente humana compõe o
que se conhece por ato cognitivo, ou seja, tal saber é fruto do trabalho do homem sobre a natureza
através de sua teleologia, caraterística fundamental que distingue os homens dos outros animais,
nas suas práticas de sobrevivência nos espaços terrestres, cujo resultado é a dinâmica da criação e
recriação das paisagens geográficas.
Partindo-se da perspectiva de uma apreensão sistêmico-holística do mundo, encontrou-se no
pensamento kantiano e heideggeriano o elo de ligação entre o saber empírico e o saber intuitivo
na constituição dos juízos valorativos dos individuos sobre a natureza no ambiente semiárido, o
que nos permitiu visualizar o fator cognitivo como elemento de interligação entre essas duas
categorias de saberes.
Vitte (2007) destaca que, para Kant, a unidade sistemática da natureza é construída por meio da
intervenção da razão, que na “Crítica da faculdade do juízo” (1995) será fundamentada pelo
chamado nexo teleológico. A partir dessa perspectiva, Kant defendeu que na constituição
sistemática da natureza, além da razão, participa também a imaginação, que é uma faculdade de
aplicação dos conceitos aos objetos empíricos da realidade fatual.
MATERIAL E MÉTODO
O procedimento teórico-metodológico desse estudo seguiu o próprio de uma pesquisa empírica,
de natureza quanti-qualitativa, na qual partiu-se de uma visão sistêmico-holística, a fim de
contemplar uma abordagem interdisciplinar no tratamento do objeto.
Desse modo, iniciou-se por uma revisão bibliográfica, com leitura de artigos científicos em
revistas, livros e demais meios de divulgação acerca do assunto estudado; coleta de informações
in lócu (Figura 1); relatório de campo; entrevista aplicada por meio de formulário eletrônico no
Google Driver, enviado aos participantes através de link disponibilizado nas redes sociais dos
mesmos, no qual os referidos interlocutores responderam doze (12) questões de múltipla escolha,
cujo resultado foi enviado automaticamente para um e-mail receptor gerenciado pelos
pesquisadores.
A partir da coleta de informações, procedeu-se à análise e compilação dos dados, cujos resultados
prévios foram apresentados em um evento interno na EEEP Gerardo José Dias de Loiola, I Feira
Científica da escola e na mostra Ceará Científico, etapa regional (Figura 2) como parte da
experiência empírica da referida pesquisa-ação.
Além das atividades práticas extraescolares, como as aulas de campo realizadas nas
intermediações da escola e nos equipamentos públicos locais relacionados ao meio ambiente,
como a reserva ambiental Pedra da Andorinha, no município de Taperuaba-CE, os referidos
estudantes participaram de oficinas e palestras acerca do assunto, com o fim de conhecer melhor
a temática e desenvolver um senso crítico, fundamentado em uma visão sistêmica e holística da
natureza, tendo o ensino de Geografia como elemento fundamental no processo de formação do
educando, cujas aulas extra-sala são tomadas como fator relevante na constituição de uma
educação integrada, cumprindo-se os requisitos educacionais previstos nos parâmetros
curriculares da educação básica integrada.
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Figura 1: Aulas de campo – estudo da Geomorfologia e da Flora do semiárido
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Imagem A: aula sobre a vida silvestre na reserva ambiental Pedra da Andorinha; Imagem B: Trilha ecológica na
reserva ambiental Pedra da Andorinha; Imagem C: Visita às fontes termais “Olho D´água do Pajé, em TaperuabaCE; Imagem D: estudo da formação geológica e da flora no ambiente semiárido, realizado na reserva ambiental
Pedra da Andorinha.
*Todas as atividades práticas retratadas nas imagens foram realizadas no início do terceiro bimestre de 2019, mês
de agosto.
Fonte: arquivo dos autores.

A supracitada aula de campo foi realizada com o intuito de proporcionar ao educando uma
experiência empírica dos conteúdos apreendidos nas aulas teóricas das disciplinas componentes
do currículo escolar para o Ensino Médio, em especial a disciplina de Geografia, além de propor
ao educando uma reflexão acerca da interação entre a sociedade a natureza no ambiente semiárido,
a partir do conhecimento prático e da percepção dos fatores naturais componentes desse domínio
de natureza. Desse modo, a referida atividade teve um caráter prático e interdisciplinar, na qual
participaram os professores de Geografia, Sociologia, Filosofia, Biologia e Química da referida
instituição de ensino público profissionalizante.
Nessas atividades, os alunos foram orientados pelos professores, segundo os conteúdos tratados
nas suas respectivas disciplinas, a coletarem material e informações a serem utilizados como
recursos pedagógicos e experimentais nas atividades escolares, bem como em estudos de caso e
pesquisa-ação como fator prático e interdisciplinar na constituição do saber escolar na formação
do educando
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Figura 2: Atividades práticas: oficinas e apresentações de trabalho em feiras científicas

A

B

82

C

D

Imagem A: coleta de resíduos sólidos em terrenos nas proximidades da escola, realizada no mês de junho de 2019;
Imagem B: palestra sobre o programa de coleta de resíduos sólidos do município de Forquilha, realizado por
técnicos da referida pasta; Imagem C: apresentação de trabalhos na I Feira Científica da EEEP Gerardo José,
realizado no mês de setembro de 2019; Imagem D: apresentação de trabalho na mostra regional Ceará Científico,
novembro de 2019.
Fonte: arquivo dos autores

As atividades retratadas nas imagens acima mostram um pouco do processo de aprendizagem
prática desenvolvida na referida instituição de educação básica, cujas ações têm um caráter
dinâmico e interdisciplinar, envolvendo diversas áreas de conhecimento do componente
curricular do ensino médio. Nessa perspectiva, buscou-se desenvolver nos referidos educandos
um senso crítico acerca da interação entre sociedade e natureza a partir de ações pedagógicas
práticas e interdisciplinares, tendo como foco a percepção da natureza no semiárido, a partir
dos conteúdos discutidos em sala de aula na disciplina de Geografia.
Além da coleta de informações in locu, supramencionada, aplicou-se questionário fechado, de
multipla escolha, por meio eletrônico, cujos interlocutores dividiram-se em três categorias, a
saber: 1) alunos do primeiro ano do ensino médio, residentes na zona urbana; 2) alunos do
primeiro ano do ensino médio, residentes na zona rural; 3) professores de Geografia de doze
(12) instituições públicas de educação básica da região Norte do Estado do Ceará. Os mesmos
responderam, via web, um questionário fechado de múltipla escolha, com perguntas relacionadas
às práticas pedagógicas, aos conteúdos de Geografia previstos no PCNs para o ensino médio e
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Quanto aos educandos, os mesmos responderam um questionário fechado de múltipla escolha,
com doze (12) questões acerca das suas experiências pedagógicas na disciplina de Geografia e
sua percepção de natureza no semiárido. Dentre estes dividiu-se o grupo entre os moradores da
zona urbana e os da zona rural, a fim de observar, em uma perspectiva pragmática, a possível
diferença de percepção da natureza pelos educandos segundo o seu grau de interação com os
elementos naturais do seu cotidiano, relacionado aos conteúdos de Geografia estudados em sala
de aula. Acredita-se que o saber escolar, no atual contexto do mundo globalizado, seja um fator
fundamental na compreensão da relação dos indivíduos com a natureza, sobretudo dos mais
jovens, de modo que estes, supõe-se, passam a ter uma visão global acerca do objeto,
intermediada por fatores externos.
Silva et al (2019) ressaltam que, em estudo anteriormente realizado na região semiárida de
Aracatiaçu-CE, cuja amostra foi de 94 (noventa e quatro) interlocutores, constituída por 53,2%
de estudantes do ensino fundamental e 46,8% de moradores locais, adultos, sendo que estes
ultimos, com ensino fundamental e médio incompletos, destacaram-se como os mais sensíveis
às mudanças ocorridas na natureza. Dentre os estudantes do ensino fundamental, destacam-se
os interlocutores residentes na zona rural, com 76,7% dos componentes deste grupo, quando se
trata da percepção da natureza associada aos elementos naturais como a água, o solo e a
vegetação.
No atual contexto do mundo globalizado, cujos problemas ambientais relacionados às práticas
inadequadas de apropriação dos recursos naturais pela sociedade capitalista, disciplinas como a
de Geografia constitui elemento fundamental na constituição e difusão de um novo olhar das
novas gerações em relação a natureza, conforme destaca Silva (2016). Segundo o autor, a
implementação da educação ambiental de forma mais efetiva nas escolas, com aulas práticas,
valorizando o conhecimento prévio de cada educando, utilizando o próprio ambiente no qual o
mesmo esta incerido como laboratório de práticas experimentais, é uma medida urgente para
que as futuras gerações desenvolvam um olhar crítico acerca da natureza, das práticas
antrópicas e senso de pertencimento ao lugar, em uma perspectiva holística, pensando
globalmente e agindo localmente.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A amostra desse estudo foi constituída por 57 (cinquenta e sete) interlocutores, subdividida em
dois grupos principais: 45 (quarenta e cinco) alunos do primeiro ano do ensino médio, sendo 68,9%
destes residentes na zona rural e 31,1% na zona urbana, representando 25% dos discentes da EEEP
Gerardo José Dias de Loiola; e 12 (doze) professores de Geografia da educação básica de
instituições públicas distintas da região Norte do Estado do Ceará. Destes, 58,3% lecionam somente
no ensino médio, 25% no ensino fundamental e 16,7% lecionam no ensino fundamental e médio.
O recorte espaço temporal da pesquisa foi a região Norte do Estado do Ceará, especificamente o
município de Forquilha-CE, onde está situada a supracitada instituição de ensino pública, ano de
2019. Posto isto, passaremos à análise das informações apresentadas a seguir (Quadros 1 e 2).
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Quadro – 1: Concepção dos alunos acerca do ensino de Geografia, Forquilha- CE, outubro de 2019
Questão

%

O ensino de Geografia é muito importante na minha formação

100

As aulas e a metodologia do professor são excelentes

68,9

Sempre são abordados assuntos relacionados ao meu cotidiano e lugar

73,3

Compreendo melhor os conteúdos quando são relacionados ao meu cotidiano

93,3

Nunca participou de aula de campo

48,9

Já participou de aula de campo e ajudou a compreender melhor os conteúdos de geografia

46,9

As aulas de geografia ajudaram a compreender melhor o meio ambiente

86,7

Compreende os elementos que constituem o semiárido

88,9

já ouviu falar em semiárido, mas não compreende o significado

11,9

Compreende a relação entre sociedade e natureza e suas consequências ambientais

95,6

O conhecimento acerca do semiárido se deu a partir das aulas de geografia

93,3

As práticas do cotidiano em relação a natureza mudaram a partir das aulas de geografia
Fonte: organizado pelos autores

93,3

Observa-se, segundo as informações apresentadas no quadro acima, que todos os interlocutores
desse grupo consideram o ensino de Geografia muito importante na sua formação. Destes,
68,9% considera a metodologia e as aulas de geografia excelentes. A maioria, 73,3% afirma
que nas aulas sempre são abordo assuntos relacionados ao seu cotidiano e lugar. Tal fato é para
93,3% dos entrevistados importante e ajuda na compreensão dos conteúdos abordados em sala
de aula.
Quanto as atividades extra-sala-de-aula, apenas 46,9% dos entrevistados afirmou já ter
participado de aula de campo e que a experiência foi importante para a compreensão dos
conteúdos relacionados ao semiárido. Já 48,9% dos interlocutores desse grupo nunca participou
de uma aula de campo.
Tratando-se da percepção e concepção da natureza, relacionado aos conteúdos abordados nas
aulas de Geografia, para 86,7% e 88,9% as aulas de Geografia ajudaram a compreender melhor
o meio ambiente e os elementos constituintes do semiárido, respectivamente. Para 95,6% dos
entrevistados desse grupo é claro a relação entre sociedade e natureza e suas consequências
ambientais, cujo conhecimento dessas questões se deve às aulas de Geografia, as quais lhes
ajudaram a melhorar sua relação com a natureza e com os recursos naturais no seu próprio
espaço de vivência.
Conforme visto acima, a disciplina de Geografia apesenta-se, na concepção dos referidos
interlocutores, como uma área do conhecimento muito importante na formação dos referidos
educandos, quando se trata do conhecimento do próprio espaço de vivencia e dos elementos
relacionados a natureza e as questões ambientais. Contudo, a falta de aulas práticas ainda é
apontada por quase metade dos interlocutores, 48,9% da pesquisa, enquanto a maioria confirma
a importância das aulas práticas no entendimento dos conteúdos da disciplina e do próprio
espaço de vivência, na sua relação cotidiana com a natureza. Diante disso, passaremos à análise
da concepção dos professores da referida disciplina acerca das suas práticas e concepções
(Quadro 2).
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Quadro – 2: Concepção dos professores acerca do ensino de Geografia. Forquilha- CE, outubro de 2019
Questão
Tem formação na área de geografia
As vezes segue literalmente os conteúdos do livro didático
Não segue literalmente os conteúdos do livro didático
Segue literalmente os conteúdos do livro didático
Não acha suficientes e adequados os conteúdos do livro didático
Já realizou aula de campo com suas turmas
Tem apoio dos colegas e da gestão quando propõe uma aula de campo
As vezes tem apoio quando propõe aula de campo
As aulas de campo são muito importantes para a formação do educando
Os limites de recursos são os maiores obstáculos para a não realização de aula de campo
A falta de tempo é a principal causa da não realização de aula de campo
Todos os alunos demostram interesse e melhor compreensão dos cont. nas aulas de campo
Os alunos entendem melhor os conteúdos da geografia quando relacionados ao seu lugar
Sempre faz a relação da teoria com a prática, abordando elementos do cotidiano do aluno
As vezes faz a relação entre teoria e prática relacionado ao cotidiano do aluno
Percebe mudança na postura dos alunos em relação ao meio ambiente a partir das aulas de Geografia
Fonte: organizado pelos autores

%
100
50
25
25
75
58,3
50
41,7
100
83,3
16,7
58,3
66,7
50
50
66,7

Os interlocutores desse grupo, doze (12), são todos professores da educação básica de diferentes
instituições públicas da região Norte do Estado do Ceará, contactados via web, por meio da
qual responderam questionário eletrônico, no Google Driver, com doze (12) questões de
múltipla escolha acerca das suas práticas e percepções no ensino de Geografia na educação
básica. Segundo os dados apresentados acima, observa-se que apenas 25% dos entrevistados
segue literalmente os conteúdos do livro didático, ao passo que 50% segue as vezes e 25% não
segue literalmente os conteúdos dispostos no mesmo nas suas práticas pedagógicas. 75% dos
referidos interlocutores não considera adequado e suficiente os conteúdos orientados pelo livro
didático.
Quanto as atividades práticas, 58,3% dos entrevistados afirmou já ter realizado aulas de campo com
suas turmas; 50% sempre teve apoio dos colegas e gestão escolar na execussão dessas atividades,
ao passo que 41,7% afirmou ter apoio somente as vezes. Todos os entrevistados consideram
importante as aulas de campo. Contudo, para 83,3% a precariedade de recursos materiais é a
principal causa da não realização das referidas atividades práticas, enquanto que para 16,7% é a
falta de tempo o principal obstáculo à realização das mesmas.
Para a maioria dos referidos interlocutores, 58,3%, há um interesse geral dos alunos por atividades
práticas relacionadas aos conteúdos abordados em sala, cujo entendimento dos mesmos se dá de
forma mais eficaz, para 66,7%, quando relacionado aos elementos do seu cotidiano, relacionado
ao próprio espaço de vivência. Na concepção destes professores, além de facilitar a compreenção
dos conteúdos da Geografia, os educandos percebem melhor a relação entre natureza e sociedade
a partir da abordagem empirica das temáticas estudadas em sala de aula. Todavia, apenas 50% dos
entrevistados afirmou que faz sempre a relação entre teoria e prática na abordagem dos conteúdos
relacionados ao cotidiano dos educandos, ao passo que a outra metade só a faz as vezes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do cenário nacional relativo ao mundo do trabalho, cada vez mais exigente de mão-de-obra
qualificada para o atendimento de uma demanda dinâmica e volátil de mercado, observa-se que há
uma tendência de supervalorização das disciplinas da área de exatas e da base técnica na educação
básica em detrimento daquelas da base de formação humana, as quais cada vez mais perdem seu
espaço no currículo e nas práticas pedagógicas com as reformas educacionais dos últimos tempos
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e com a limitação das suas cargas horárias no itinerário formativo escolar. Por outro lado, observase que vários são os fatores, extracurriculares, que podem contribuir para tal fato.
Além das questões culturais, cujas disciplinas da área de ciências humanas têm sido concebidas
historicamente pelo senso comum como constituintes de um conhecimento sem grande
importância, na qual as mesmas são vistas como decorebas, há ainda uma desvalorização
institucional dessa área de estudo pela limitação de recursos e de carga horária, dentre outros. Não
obstante, vale destacar aqui a meia culpa dos próprios profissionais dessa área de ensino,
enfatizando-se a disciplina de Geografia, em sua maioria, cujas práticas pedagógicas muitas vezes
se limitam à reprodução do itinerário formativo proposto pelo livro didático em sala de aula,
conforme revela a presente pesquisa. Todavia, ressalta-se que boa parte dos educadores dessa área
de conhecimento fazem a diferença nas suas práticas pedagógicas e destacam-nas como
experiências exitosas no processo de ensino e aprendizagem dos seus educandos.
As atividades práticas relacionadas aos conteúdos de Geograf ia, associ ados aos elementos
do cotidiano geográfico dos educandos, são destacadas como recursos pedagógicos muito
importante no processo de aprendizagem dos mesmos. Todavia, a e f e t i v a ç ã o d e s s a p r a x
p e d a g ó g i c a esbarra em algumas dificuldades apontadas pelos entrevistados, como a
precariedade de recursos materiais, a falta de tempo e a inadequação dos conteúdos orientados pelo
livro didático à realidade do próprio educando. Tal fato exige a proatividade e a criatividade do
educador em buscar outros recursos didáticos, complementares ao livro didático, visualizando os
recursos disponíveis no próprio ambiente geográfico do educando, como laboratório de suas
práticas pedagógicas, cujo mesmo configura-se como sujeito do processo de ensino e
aprendizagem.
A pesar dos pontos positivos apontados por professores e alunos quanto às atividades práticas,
aulas de campo, relacionadas às aulas de Geografia, acredita-se que isso ainda representa muito
pouco, levando-se em consideração o fato de que o próprio ambiente do educando possa ser
considerando um laboratório de atividades práticas da disciplina, ainda pouco explorado pela
maioria dos educadores. Percebe-se que muitos professores de Geografia ainda se limitam ao trivial
nas suas práticas pedagógicas e acabam reproduzindo enfaticamente uma educação positivista e
tradicional, no quadrante da sala de aula, quando estes têm a sua disposição um vasto laboratório
no qual está inserido o próprio espaço de aprendizagem, como também as experiências
empíricas trazidas pelos estudantes das suas vivências nesse ambiente, muitas vezes ignoradas no
processo de ensino escolar. Acredita-se, portanto, que o ensino e aprendizagem em Geografia
tornar-se-á mais dinâmico e mais atrativo para o educando quando considerado essas questões.
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ENSINO DO AMBIENTE SEMIÁRIDO: RETRATOS E PERCEPÇÕES NO 6º E 7ºANO
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INTRODUÇÃO
As relações entre sociedade e natureza são materializadas no espaço geográfico, que por sua vez,
apresenta-se como ótica de estudo da ciência geográfica. Sem fazer distinção - entre o saber
acadêmico e o escolar - a leitura dessas relações é imperativa à formação do pensamento espacial,
devendo sua constituição fundamentar-se a partir dos conceitos-chaves da Geografia.
Os principais conceitos: espaço, região, paisagem, território e lugar, devem estar correlacionados
entre si e, aplicados no ensino da Geografia direcionando ao estudo inter-relacionado destes com
os conteúdos, conforme aponta Lisboa (2007). Dessa forma, entende-se que, ao ensinar Geografia
é imprescindível considerar as categorias de análise do espaço geográfico, como matriz de
interpretação dos conteúdos de Geografia. Nesta linha, é necessária uma leitura epistemológica da
construção dos significados e sentidos das categorias, para o seu entendimento (CASTELAR e
VILHENA, 2010).
Em consonância, ao tratar da dinâmica da natureza e interação da interface da terra, enquanto
temas de estudo da Geografia na educação básica, é importante considerar a conexão física e social
dos processos e o conceito de ‘lugar’, pois “compreender o lugar em que vive, permite ao sujeito
conhecer a sua história e conseguir entender as coisas que ali acontecem” (CALLAI, 2000, p. 86).
Nesta perspectiva, este trabalho tem como objetivo principal, discutir o ensino das temáticas físiconaturais da Geografia, sob a perspectiva do ambiente semiárido tendo em vista a percepção
diagnosticada de alunos e alunas do 6º ano e 7º ano do ensino fundamental em uma escola da rede
pública estadual do município do Encanto - RN. Desse modo, a pesquisa parte da preocupação
com o ensino do ambiente semiárido, dentro da Geografia escolar, buscando inclusive, respostas
para a indagação: Como se apresenta o contexto do semiárido nas perspectivas de ensino das
temáticas físico-naturais dentro da Geografia na educação básica?
Diante disso, o escopo dessa discussão é resultado de atividades no âmbito do projeto de extensão
intitulado “Nosso ambiente no meio: diálogos, construção de conhecimento e produção de material
para o ensino da Geografia Física” da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN),
vinculado ao departamento de Geografia no Campus Avançado de Pau dos Ferros (CAPF),
realizado nas escolas de educação básica com turmas dos anos finais do ensino fundamental. A
parceira do projeto se deu entre universidade e escola, compreendendo a dimensão formativa do
ser professor, conforme defende Callai (2003).
No tocante ao referido projeto, este engloba ações de intervenção interdependentes de ensino e
pesquisa, em escolas de educação básica com foco em ensino de ciências, concernente ao seu
objetivo geral: desenvolver e aplicar conhecimentos técnico-científicos e educacionais ligados às
áreas do conhecimento da Geografia Física com/para professores, em especial os de Geografia e,
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, através de diálogos e produção de materiais frente
às suas observações, experiências e tradições populares construídas sobre o ambiente Semiárido.
Ainda assim, destaca-se que os resultados aferidos neste artigo comungam do objetivo específico
do projeto, em identificar através de diagnóstico e diálogos, temas da Geografia Física que são
considerados por professores de Geografia e alunado dos anos iniciais do ensino fundamental,
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como de difícil ensino/aprendizagem, desinteressante e/ou pouco trabalhado ao longo desses anos
escolares.
Para tanto, o projeto compreende a visão da Geografia enquanto disciplina curricular escolar
estratégica para a formação cidadã, vinculando-se a concepção de educação geográfica. Neste
víeis, preocupa-se com a fragmentação do saber - áreas do conhecimento da Geografia Física e da
Geografia Humana e distanciamento da realidade cotidiana dos educandos – e a abordagem isolada
das temáticas físico-naturais nos livros didáticos, não indiferente os conteúdos da Geografia Física
sobre o ambiente Semiárido. Desse modo, aponta caminhos para pensar em diferentes
metodologias de se ensinar a Geografia, com trabalhos interdisciplinares e ao cotidiano do docente
e discente, no entendimento da escola como espaço de transformação socioeducacional (UERN,
2019).
No mais, o trabalho encontra-se organizado em três seções de exposição de resultados e discussões.
A primeira compreende um panorama do ambiente semiárido em livros didáticos de Geografia do
ensino fundamental, como este é retratado nos conceitos e conteúdos perante as dimensões da
literatura. A segunda, por sua vez, consiste na apresentação e discussão dos dados das entrevistas,
em correlação ao ambiente semiárido a partir da perspectiva de estudantes do 6º e 7º ano do ensino
fundamental. A terceira seção aponta as oportunidades e potencialidades para o ensino de
Geografia Física no 6º e 7º ano do ensino fundamental, aferidas na escola-campo. Ao final, é
realizado comentários conclusivos sobre o estudo analítico realizado.
MATERIAIS E MÉTODO
Esta pesquisa utiliza-se do método indutivo de cunho descritivo e abordagem qualitativa que,
segundo Prodanov e Freitas (2013), trata-se de uma realidade que não se traduz unicamente a
número e estatísticas, mas envolve primordialmente a conexão do indivíduo e sua subjetividade
com um objeto ou o mundo.
Assim, sendo este trabalho consequência de resultados de ações do projeto de extensão
anteriormente explicitado, como procedimentos metodológicos, a pesquisa está fundamentada
basicamente por pesquisa de gabinete e pesquisa de campo, sendo os procedimentos
metodológicos divididos em três etapas. Na primeira etapa, dedicada à pesquisa de gabinete, é
elaborada revisão bibliográfica e documental de literaturas que dialogam sobre os temas da
Geografia Escolar, Geografia Física aplicada ao ensino e as condições geoambientais do semiárido
nordestino, do documento de Diagnóstico escolar (UERN, 2018) e, de livros didáticos de
Geografia do 6º e 7º ano do ensino fundamental, estes dois últimos, utilizados e dispostos na
escola-campo de ação do projeto - da editora Saraiva, “Geografia espaço e convivência”, autoria
de Levon Boligian et al (2015).
Ainda nesta etapa, foi elaborado um questionário voltado para alunos que cursam o 6º e 7º ano do
ensino fundamental regular, a fim de obter informações sobre os seus conhecimentos prévios
relativos à Ciência Geográfica, seu objeto de estudo, paisagem, o meio em que vivem e que
interpretam a paisagem semiárida nordestina. A escolha pelas turmas ocorreu mediante o horário
e dia que ambas as séries têm aula da disciplina de Geografia e, que melhor possibilitaria a
intervenção por parte dos autores.
O questionário do tipo estruturado, foi composto por 18 questões, com perguntas objetivas de
múltipla escolha de resposta e perguntas subjetivas, sendo a última do tipo aberta para que os
alunos retratassem a paisagem semiárida por meio de desenhos. A existência de questões abertas
e subjetivas, ou até mesmo, as objetivas, culminou em casos de omissão da resposta, seja por falta
de conhecimento relativo à temática ou, simplesmente, por desinteresse em responder à pergunta.
Além disso, no contexto introdutório deste questionário, algumas questões de cunho pessoal foram
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requeridas tais como idade, sexo e onde vivem (meio urbano ou no campo), porém sendo
dispensado a identificação nominal do respondente.
Salienta-se que o diagnóstico anteriormente citado, foi elaborado por membros do Programa
Residência Pedagógica do subprojeto do curso de Licenciatura em Geografia do CAPF, da UERN.
Sobre a escola-campo, está pertence à rede pública de ensino e está localizada no município de
Encanto que, por sua vez, está inserida na região imediata de Pau dos Ferros, ambas no Alto Oeste
do estado Potiguar.
Segundo o referido diagnóstico – UERN (2018), a escola oferta o ensino do Fundamental I e II e
possui em sua infraestrutura, ambiente agradável e climatizado para acomodar os estudantes,
dispondo de banheiros e salas de assistência a pessoas portadoras de deficiência física, prestando
inclusive, serviços odontológicos semanais aos alunos, como mostra a tabela 01.
Tabela 1: Estrutura física da escola-campo de ação
AMBIENTES

DISPONIBILIDADE QUANTIDADE
(Sim/Não)
(unidade)

Salas de aula

Sim

12

Banheiros

Sim

02

Banheiros para deficientes

Sim

02

Biblioteca

Sim

01

Cantina

Não

-

Quadra poliesportiva

Não

-

Pátio de convivência

Sim

01

Sala dos professores

Sim

01

Sala da diretoria

Não

-

Secretaria

Sim

01

Sala de informática

Não

-

Sala de multimídias

Não

-

Área de descanso

Não

-

Consultório odontológico

Sim

01

Enfermaria/primeiros socorros

Não

-

Fonte: Adaptado pelos autores de UERN (2018), 2020

Na etapa de pesquisa de campo, foi efetuado o (re)conhecimento da realidade do ambiente escolar,
o perfil das turmas e a aplicação dos questionários elaborados junto aos alunos.
Por fim, de posse das fichas dos questionários respondidos, avançou-se à terceira etapa destinada
ao trabalho de gabinete para tratamento, análise, tabulação e, discussão das informações e dados
obtidos. Salienta-se ainda que, a intenção da discussão dos resultados não é comparar as
respostas obtidas entre as séries escolares e que os respondentes não são identificados apenas
sendo expostas as respostas por cada turma
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O retrato do ambiente semiárido em livros didáticos de Geografia do ensino fundamental
A Geografia tem como objeto de estudo, as relações entre sociedade e natureza, na troca simultânea
de influências. Esta ciência encontra-se preocupada com a compreensão dos aspectos naturais do
planeta – específicos e inter-relacionados – e sociais, embora esta relação constituía-se como um
dos seus grandes problemas epistemológicos, configurando-se na dicotomia entre Geografia Física
e Humana. Ainda assim, tem-se “(...) a convicção da necessidade de se trabalhar pela unicidade
do pensamento geográfico. Se acreditarmos e defendermos que os trabalhos que envolvem tanto
os aspectos humanos quanto os aspectos físicos do ambiente são aqueles mais próximos a uma
geografia global” (MENDONÇA, 2014, p. 68).
Diante desta ideia aplicada ao contexto de ensino, entende-se que a disciplina de Geografia se
origina da necessidade de compreender o espaço geográfico, sendo este por essência social, é papel
da Geografia escolar problematizar a vida em sua totalidade (CASTROGIOVANNI, 2014).
Somando-se a isto, Callai (2011) discute que a Geografia escolar, enquanto matéria do currículo
da educação básica, encaminha a compreender o mundo e discernir às pessoas como sujeitos desse,
reconhecendo a espacialidade dos fenômenos sociais para discutir a realidade.
Considerando tais visões, é imprescindível recorrer a discussão dos livros didáticos pois, conforme
destaca Callai (op. cit.) este é um disponibilizador/transmissor de informações geográficas no
espaço escolar, instrumento capaz de democratizar o acesso ao conhecimento e a construção da
cidadania. Ainda assim, a discussão perpetua, a respeito do uso desses nas salas de aulas, tendo
em vista que tradicionalmente tem sido o único material didático do professor ao ensinar Geografia
e muitas vezes limitante tanto em vista de conceitos, quanto de conteúdos que aborda, com a
realidade local de estudo do alunado.
Neste sentido, se faz importante analisar como é retratado o ambiente semiárido nos livros
didáticos de Geografia. Para a presente discussão, considera-se o recorte analítico dos livros
didáticos de 6º e 7º ano de Geografia dos anos finais do ensino fundamental, tendo em vista que a
pesquisa se concentrou em turmas dos referidos anos. De tal modo, ao tratar o ambiente semiárido,
foca-se na escala do semiárido do Nordeste brasileiro, sob suas dimensões geoambientais – um
dos três espaços semiáridos da América do Sul e a grande região seca mais homogênea
(AB’SABER, 2003) - e principalmente por ser nossa categoria local e de lugar, quanto a identidade
e pertencimento.
Nesta perspectiva, ao ponderar sobre o que induz os documentos curriculares nacionais vinculados
à área de Geografia, os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN e a Base Nacional Comum
Curricular - BNCC para o ensino fundamental, é necessário frisar que ambos determinam
habilidades e competências para a aprendizagem Geográfica, com foco no pensamento espacial e
no raciocínio geográfico como ferramentas para uso da cidadania na formação cidadã dos
discentes. No tocante às competências específicas de Geografia para o ensino fundamental, a
BNCC excita a “utilizar os conhecimentos geográficos para entender a interação sociedade/
natureza e exercitar o interesse e o espírito de investigação e de resolução de problemas” (BRASIL,
2018, p. 364). E, portanto, correlaciona-se a discussão traçada entre o pensamento conjunto das
temáticas físicas e naturais da Geografia, atentando-se para o processo de ensino e aprendizagem.
Ademais, a realidade observada nos livros didáticos analisados, no geral comunga com os
pressupostos curriculares e aborda a dimensão dos conteúdos de Geografia, postos nas unidades
temáticas para os 6º e 7º ano do ensino fundamental, apesar de não ser proposta final do livro
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didático suprir todas as necessidades de ensino da Geografia, o que não deve ser tomado como
pragmático para determinar o que ensinar na disciplina.
A priori de entender a dimensão do ambiente semiárido do Nordeste brasileiro nestes livros,
ressalta-se as características geoambientais do mesmo. Autores como Ab’Saber (2003), Souza &
Oliveira (2002) e Souza et. al (1992) ao estudar tais características, destacam esta porção do espaço
pela diversidade de quadros naturais, domínio de paisagens e condições morfoclimáticas,
preponderante a influência do clima semiárido – irregularidades de chuvas no tempo e no espaço,
temperaturas superiores a 22º C e médias pluviométricas 400m a 600m – que condiciona o regime
dos sertões semiáridos pelo fenômeno da seca, a disponibilidade hídrica dos rios intermitentes,
bem como a expressão da caatinga com variados padrões fisionômicos e florísticos.
No livro do 6º ano, não são verificados apontamentos claros e contextualizados para a dinâmica
do semiárido brasileiro, muito embora, seja nesta etapa do ensino fundamental onde se concentram
as temáticas físicos-naturais da Geografia Física. Percebe-se que este livro possui uma abordagem
setorizada dos conteúdos, e que apesar de possuírem linguagem acessível e elementos ilustrativos,
não se tem um desencadeamento sistêmico para entender os componentes e a dinâmica da natureza.
O que, segundo Moraes (2013), é de suma importância ao tratar das temáticas físicos-naturais do
ensino da geografia escolar, tanto a origem e dinâmica dos elementos como as relações que a
sociedade estabelece entre si.
Ainda assim, o livro versa sobre o ambiente semiárido no contexto dos climas da terra, exibindo
um mapa dos tipos de clima a nível mundial. Ao abordar os fatores do clima, destacando o efeito
sobre a vegetação, exemplifica a dinâmica da caatinga adaptada ao regime de chuvas do clima
semiárido, conforme mostra a figura 01.
Em relação ao livro do 7º ano, ao abordar principalmente sobre os conceitos de região e
regionalização do território brasileiro, destaca-se por meio de mapas bem ilustrados, a
classificação dos domínios morfoclimáticos do Brasil proposta por Ab’Saber. Ao enfatizar o
domínio da caatinga, expõe peculiaridades do clima semiárido, brevemente e sem
contextualização, o que se nota que o ambiente semiárido não é a temática central do estudo. O
referido material detalha em unidades especificas as regiões do Brasil, seguindo a classificação
oficial do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, ao apresentar a região Nordeste,
caracteriza a região nos mais diversos aspectos sob a chamada de “região dos contrates”.
Nesta seção, acentua-se maior relevância do retrato do nosso ambiente semiárido, apesar de
inserido na dimensão regional, ao discorrer sobre o quadro natural: “(...) os contrates estão ligados,
sobretudo, aos aspectos climáticos. O clima varia do quente e úmido, que aparece nas faixas
litorâneas do leste e na porção próxima à Floresta Amazônica, a oeste, ao semiárido, presente nas
áreas do interior da região” (BOLIGIAN, et al, 2015, p. 50). Em sequência, trabalha com a
discussão das sub-regiões do nordeste, ao contextualizar o agreste e o sertão abre um tópico para
explicar “Porque chove pouco no Sertão?”, conforme mostra a figura 02, discorrendo inclusive,
sobre o fenômeno da seca, explicando as causas e consequências, a relação entre vegetação, clima
e os rios da área, a falta de água na vida do sertanejo e as alternativas a esse desafio.
A partir desse panorama, é possível aferir algumas questões pois, o livro do ponto de vista de
conteúdo dos elementos físico-naturais que condicionam ambiente semiárido e, em conexão aos
aspectos sociais, apresenta bem a citada dimensão, embora com algumas limitações da própria
natureza do material (textos resumidos, breves informações, imagens estereotipadas do Nordeste,
etc.). De tal modo, considera-se que deixa a desejar ao apresentar ao aluno e não tão somente o
aluno do nordeste, a região nordestina de mazelas do ambiente semiárido, sem destacar a riqueza
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e belezas do domínio das paisagens deste e o acerco cultural do povo que reside neste espaço
geográfico.
Figura 01 – Trecho do livro didático de Geografia do 6º ano do ensino fundamental sobre a relação vegetação e
clima

93

Fonte: Registro dos autores (2020) a partir de Boligian, Martinez, Boligian e Vidal (2015)

Diante disso, considera-se que os livros didáticos são instrumentos democráticos e de
disseminação do conhecimento, mas tradicionalmente limitante para ser a única ferramenta de
ensino do professor de Geografia. Assim, para a discussão em tela, considera-se preocupante pois,
os materiais analisados restinguem o ambiente semiárido a conteúdos e a própria natureza desse
ambiente, sem vislumbrar a realidade da categoria lugar tanto para aqueles que nele reside como
para aqueles que o “desconhecem.
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Fonte: Registro dos autores,
(2020) a partir de Boligian, Martinez, Boligian e Vidal (2015)

Neste interim, cabe frisar o papel dado ao educador no processo, pois cabe a este uma formação
consciente, conhecer e dialogar com as orientações curriculares, bem como conhecimentos
pedagógicos do conteúdo (MORAES, 2014), já que o livro didático não pode ser visto como único
recurso e de verdades absolutas, sendo preciso uma boa revisão e grade de critérios para sua
escolha, assim como, utilizar outros recursos que podem mobilizar o ensino.
O ambiente semiárido a partir da perspectiva de estudantes do 6º e 7º ano do ensino fundamental
Esse espaço destina-se a discutir, em termos quantitativos, a percepção dos alunos da educação
básica, mais precisamente o 6º e 7º ano do ensino fundamental. Para tanto, será relacionado
números aferidos a partir de questionário aplicado em ambas as turmas. Participaram da pesquisa
por meio do questionário, 43 alunos (somatório das duas turmas pesquisadas), sendo 58% (25
alunos) do sexo masculino e, 42% (18 alunas) do sexo feminino, estando estes na faixa etária que
variava dos 11 aos 17 anos. Desse percentual, 63% (27 alunos) informaram morar em zona rural,
35% (15 alunos) em área urbana e 2% (01 aluno) não informa em qual área da cidade reside.
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Desse modo, foram dispostas questões acerca do pensamento geográfico para entender o
posicionamento dos discentes para com a disciplina de Geografia. Ao indagar o que eles entendiam
por Geografia numa questão subjetiva, os alunos mencionaram palavras como rios, montanhas,
árvores, etc., deixando subentendido que a disciplina estava atrelada ao estudo de elementos da
natureza. Contudo, a palavra “mapa” foi a que se sobressaiu nas respostas dos alunos (14 vezes),
onde conclui-se que maioria relaciona a Geografia como ciência que estuda os “mapas”,
enfatizando numa questão seguinte que o(a) professor(a) responsável pela disciplina utiliza com
uma frequência significativa, artigos e objetos cartográficos durante as aulas. Ainda sobre isto,
frisa-se que somente 01 aluno indicou que a Geografia estuda o espaço geográfico. Desse modo,
observou-se no grupo amostral, considerável fragilidade de conhecimento quanto a algumas
noções epistemológicas da Ciência Geográfica no âmbito da Geografia escolar.
Aproximadamente 90% dos respondentes assemelharam a Geografia como integrante das ciências
da natureza e não como uma ciência que estuda os fenômenos sociais. Paradoxalmente, em outra
indagação grande parte acredita que o homem está inserido na natureza, mas não o enxergam como
uma figura notadamente social, mesmo que tenham assegurado no questionamento seguinte que,
o homem modifica a natureza. Para este caso, apenas 03 alunos discordam que o homem interfere
na natureza.
Todavia, observou-se que por vezes os alunos se contradiziam e, por conseguinte, comprometiam
suas respostas. Até aqui foi constatada expressiva defasagem do conhecimento geográfico, sendo
intensamente generalizado, o que reforça a necessidade de além de trabalhar assuntos que versem
sobre o semiárido, reforçar mesmo que brevemente alguns aspectos e noções epistemologia da
Ciência Geográfica, sobretudo, da construção dos conceitos-chaves da Geografia.
Com relação ao grau de identificação que os alunos possuíam com a disciplina, as respostas
mostraram que apenas 13 dos 43 alunos amam a disciplina de Geografia, as demais respostas
variam de gosta a gosta pouco e nenhum aluno respondeu que detesta a disciplina, embora um não
soube opinar, como mostra o gráfico 01
Gráfico 01- Grau de identificação dos alunos com a disciplina de Geografia
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Fonte: elaborado pelos autores, 2020

Houveram questões em que, por mais que fossem do tipo objetiva de múltipla escolha, alguns
alunos se negaram a responder, seja por falta de atenção, conhecimento pertinente à temática e/ou
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pelo simples desinteresse. Exemplo ilustrativo disso, pode-se verificar por meio da Figura 1, onde
a quantidade de respostas diverge da quantidade total de alunos que entregarem os questionários
com respostas.
Pertinente às metodologias diversas que um professor pode utilizar em suas aulas, aos alunos
foram questionados quais os instrumentos/dinâmicas que o professor(a) da disciplina costumava
usar. Dessarte, das 08 opções que a questão dispunha a saber músicas, filmes, maquetes, desenhos,
jogos e brincadeiras, livros, reportagens, passeios e/ou aulas de campo, apenas os gêneros musicais
não foram citados por ambas as turmas.
Com relação aos fenômenos da natureza, alguns questionamentos foram de caráter mais técnico
com o objetivo de saber a afinidade dos alunos com a Geografia Física, uma vez que, o Projeto de
Extensão detém-se primordialmente sobre essa vertente, mas não de modo exclusivo. As perguntas
indagavam se sabiam como se formavam as nuvens, as chuvas, rochas e solos e, em caso positivo,
propôs-se que explicassem e descrevessem o processo de formação.
As percepções atribuídas a partir das respostas recebidas não foram positivas. Alguns alunos
abdicaram de responder ou quando o faziam as respostas eram pouco consistentes. No entanto,
alguns que afirmaram saber explicar a ocorrência e formação desses elementos, conseguiram
aproximar seu raciocínio ou atingir os objetivos das perguntas. Por exemplo, no caso de formação
das nuvens, rochas e solos relacionaram com a “água evaporada”, “lavas vulcânicas/minerais” e
“decomposição de fungos e bactérias”, respectivamente.
Sobre as impressões do ambiente semiárido, estas foram obtidas mais especificamente em duas
questões. Uma delas solicitava que os discentes descrevessem o que entendiam pelo termo “sertão”
e outra pedia que ilustrasse a ideia de sertão descrita por eles anteriormente. Essas foram uma das
poucas que por unanimidade arrancou esforços dos alunos para responder. As respostas pautaram
como o sentido de lugar quente e seco, com animais mortos e pouca chuva que culmina em
dificuldades de sobrevivência para o sertanejo, mas, que ao mesmo tempo não deixa de ser uma
“terra abençoada”, de “brincadeiras” e “cheio de riquezas” como mencionaram 3 três alunos(as).
Além desses, vale destacar outros elementos que os alunos descreveram para caracterização do
sertão, tais como: mandacaru, caatinga, cangaço, nordeste. Alguns dos elementos participes do
sertão descritos pelos alunos, foram bem representados por meio de desenhos no último item do
questionário, o qual pedia que ilustrassem o meio em que vivem (Figura 03)
Figura 03 – Ilustrações feitas por alunos sobre o meio em que vivem.

Fonte: Desenhos de dois alunos, 2020

Outra curiosidade que cabe aqui mencionar diz respeito se as respostas dos alunos que moram no
campo divergiriam dos que moram na cidade, uma vez que as paisagens podem ser “diferentes”
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visualmente. Por mais que cada aluno tenha sua própria noção do ambiente semiárido, não houve
uma expressiva disparidade conceitual nas respostas daqueles que residem no campo dos que
moram em área urbanizada, os desenhos ilustrativos dos próprios alunos reforçam essa convicção.
No entanto, se considerar a categoria de lugar de cada aluno, houveram alguns da zona rural que
pontuaram elementos tipicamente estereotipados do semiárido como carcaças de animais mortos,
cangaço, seca e falta de chuva.
Por fim, os dados supracitados indicam que os alunos possuem uma defasagem relativa de
conhecimentos pertinentes a Ciência Geográfica, bem como dificuldades de reconhecimento de
questões epistemológicas desta. Esses dados fundamentam o argumento da necessidade de
intensificar o uso de metodologias diversas e a construção de materiais didáticos que viabilizem e
fortaleçam a compreensão da noção de espaço geográfico e sua materialização no seu espaço de
vivência: o ambiente semiárido.
Oportunidades e potencialidades para o ensino de Geografia Física do ambiente semiárido no
6º e 7º ano do ensino fundamental
A compreensão do espaço escolar, uma vez diagnosticado, perpassa as dimensões do ambiente
físico-material da escola (pátio, salas, laboratórios, acervo bibliográfico quanto aos livros, revistas,
materiais, mapas etc.), do ambiente normativo-institucional (Projeto Político Pedagógico, as
normas, reuniões, relações entre os grupos de sujeitos que atuam no espaço) e do ambiente da sala
de aula (as condições de efetivação do ensino-aprendizagem).
Neste sentido, aponta-se que a escola-campo de ação do projeto se mostrou bastante aberta a tecer
relações com a universidade, especialmente a receber projetos e ideias, como o em questão.
Entretanto, notou-se a carência de materiais didáticos ao ensino de Geografia e, sobretudo, às
temáticas físico-naturais do ambiente semiárido como, a ausência de mapas em um bom estado de
conservação e atualizados.
Conforme mostra a tabela 02, os dados da catalogação dos materiais da biblioteca da escolacampo, com ênfase para o uso em Geografia e principalmente ao ensino de Geografia Física
voltado para o ambiente semiárido. Tal realidade pode ser objeto de discussão entre os professores
de Geografia da escola, pois afeta o trabalho destes e, consequentemente, a dinâmica das aulas de
Geografia.
Tabela 02 – Materiais catalogados na biblioteca da escola-campo

MATERIAIS

QUANTIDADE*
DISPONÍVEL DE
INTERESSE A
GEOGRAFIA

QUANTIDADE* DISPONÍVEL
DE INTERESSE A GEOGRAFIA
FÍSICA DO AMBIENTE
SEMIÁRIDO

Livros de literatura

27

6

Revistas

18

3

Jogos

4

0

Material de apoio ao
docente

24

7

Mapas

18

3

Cartilhas temáticas

19

16

Fonte: Adaptado pelos autores da ficha de catalogação, 2020.
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*Foi considerado apenas um exemplar

Correlacionando à percepção diagnosticada dos alunos sobre o ambiente semiárido, percebe-se a
necessidade de metodologias alternativas ao ensino, como reálias, terrário, trabalhos de campo,
estudo do meio e mapa mental, conforme é defendido por Louzada e Frota Filho (2017). Ainda
sobre isto, aponta-se a importância do ensino das temáticas físico-naturais para a leitura do espaço
geográfico e sua visão holística, visto que “os conteúdos geográficos ministrados na Educação
Básica devem ser apoiados na abordagem geossistêmica como uma metodologia unificadora dos
estudos geográficos” (OLIVEIRA, 2015, p. 24).
Neste contexto, enfatiza-se a primazia de contextualizar tais temas da Geografia Física para a
formação integral e cidadã dos discentes, pois conforme relata Moraes (2011), para que o aluno
tenha consciência de que as determinações políticas levam em conta as características físiconaturais do espaço geográfico (ou precisam levá-las), é preciso fazer uso desses conteúdos como
possibilidade de dialogar com a realidade dentro e fora da escola. Todavia, perante as concepções
teóricas, julga-se essencial trabalhar com a leitura da categoria do lugar sobre a percepção da
paisagem semiárida ao dialogar com o ensino do meio ambiente na totalidade do espaço
geográfico, dentro da Geografia escolar, em busca de aproveitar oportunidades e potencialidades
para o ensino de Geografia Física do ambiente semiárido na citada escola-campo.
No mais, apropriando-se da realidade diagnosticada aponta-se um vasto campo fértil para se
trabalhar com tais pressupostos, em verso da necessidade de inserir maior atenção à demissão da
realidade semiárida, realidade a qual, por vezes, é desconhecida ou estereotipada. Ademais, é
preciso somar esforços tanto na confecção de materiais didáticos e metodologias relacionadas,
como refletir e discernir sobre a importância da temática ligada às peculiaridades do ensino da
Geografia escolar.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino do ambiente semiárido dentro da Geografia Física no âmbito da educação básica perpassa
várias questões a discutir como, a separação entre os aspectos físicos e humanos ao tratar dos
conteúdos de Geografia e a setorização dos elementos físicos; a leitura limitada do livro didático
a respeito do semiárido nordestino e consequentes estereótipos e generalizações do espaço
geográfico semiárido.
Reforçando-se a isso, a percepção dos alunos do 6º e do 7º ano do ensino fundamental
diagnosticada, mostra um conhecimento simplório das características geoambientais do semiárido,
embora represente o seu lugar de pertencimento. Tal distanciamento pode ser evidenciado pelo
desconhecimento de outras questões-chaves da Geografia Escolar, como qual o objeto de estudo
da Geografia, metodologias utilizadas pelos professores nas aulas de Geografia e a explicação de
fenômenos físicos.
Ainda assim, tal realidade precisa ser trabalhada na Geografia Escolar e para isso ressalta-se a
proposta das atividades de extensão dentro da universidade nas escolas de ensino básico. Destacase neste caso, a contribuição do desenvolvimento do projeto de extensão, discutida por meio deste
trabalho, no intuído de fomentar o desenvolvimento de estudos diagnósticos, avaliativos e
analíticos, para o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de métodos para o ensino e
aprendizagem da Geografia Física, sobretudo relacionadas a compreensão do semiárido.
Por fim, compreende-se que os alunos têm uma forte percepção sobre o meio que vivem. Alguns
o veem sob uma perspectiva negativa, pouco desenvolvido e retrogrado do próprio ambiente
semiárido. Estereótipos foram construídos pelos alunos principalmente em suas vivencias diárias,
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mas é inegável que mediante todos os atributos que desfavorecem o meio em que vivem, os alunos
acreditam na potencialidade do lugar e do meio que habita.
Frisa-se, portanto, a necessidade de espacializar as dimensões geoambientais do contexto
semiárido em sala de aula, dinamizando a realidade da categoria do lugar aliada as situações de
ensino e aprendizagem, tão necessária para a (re)construção da percepção dos alunos e alunas na
educação básica sobre a temática em questão no ensino do ambiente semiárido.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM DIÁLOGO A PARTIR DA EXPERIÊNCIA NO
PROGRAMA RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA EM GEOGRAFIA
Janaiára Maria de Paiva Ferreira
Sandra Maria Fontenele Magalhães
INTRODUÇÃO
Sabe-se que, diante das transformações às quais a sociedade enfrenta a discussão referente à
problemática da formação de professores tem se destacado, de modo que, torna-se necessário que
se forme um professor que saiba lidar com tais exigências contemporâneas. No entanto, para que
isto ocorra o fazer pedagógico não deve ser dissociado da realidade em que está inserida.
Neste sentido, objetiva-se, no presente trabalho, discutir sobre a formação inicial do professor de
Geografia e dos saberes docentes, tendo como plano de fundo a experiência da docência obtida ao
longo da trajetória do Programa Residência Pedagógica em Geografia.
Assim sendo, o trabalho está dividido em três seções. Na primeira seção, são tecidas algumas
reflexões acerca da formação inicial do professor de Geografia. Na segunda, faz-se uma discussão
sobre os saberes docentes e, na última seção apresenta a experiência vivenciada ao longo da
trajetória do projeto Residência Pedagógica na E.E.M. Professor Luís Felipe, em Sobral-Ceará.
DISCUTINDO O TEMA/ÁREA DE ESTUDO/BASES TEÓRICAS
A necessidade de (re) pensar a formação docente está relacionada ao fato de que o trabalho do
profissional da educação, em geral, tem sido questionado diversas vezes por não alcançar o
resultado desejado para um ensino de qualidade. Isto acarreta o seguinte questionamento: quais
conhecimentos são indispensáveis ao professor? De que modo a formação inicial pode contribuir
para garantir estes conhecimentos essenciais à docência? E como colocá-los em prática?
Nesta perspectiva Paulo (2013) afirma,
Pressupõe-se que, tendo concluído a Licenciatura, o docente possa demostrar, de modo crítico e reflexivo, a
capacidade de promover integração entre os saberes científicos da área do conhecimento e uma prática pedagógica
inserida na realidade socioespacial e cultural

No entanto, pesquisas acadêmicas que discutem acerca da formação de professores têm apontado
inúmeros obstáculos referentes ao ensino de Geografia e, em especial ao exercício da docência.
Desta forma, “ao se verem nas salas de aulas, professores ainda com pouca experiência têm
momentos de angústia e insatisfação ao vivenciar situações inesperadas, ou seja, situações que não
tiveram oportunidade de vivenciar durante a formação (ANDRADE, 2006).
Neste sentido, a formação inicial, sem dúvida alguma, tem papel de destaque na construção dos
conhecimentos docentes que se manifestam no momento de ensinar. Além disso, torna-se
imprescindível na formação de professores contemplar a articulação entre os saberes científicos e
experiencias provenientes do cotidiano dos educandos. Ainda segundo Paulo (2013, p. 13),
Nos últimos anos, tem havido críticas as Licenciaturas em Geografia, principalmente quanto a efetiva contribuição
para uma aprendizagem significativa na formação de professores. Isso porque egressos desses cursos muitas vezes
parecem não apresentar as espeficidades de que necessitam para o exercício da regência na atualidade

Percebe-se que, apesar de alguns avanços na prática pedagógica, esta, na sua grande maioria,
ainda está ancorada no modelo tradicional de ensino, na qual a aprendizagem é mediada pela
quantidade de informações transmitidas, desconsiderando outros saberes e/ou ações que interfiram
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de modo significativo na preparação de um professor capaz de assumir os desafios perante as
demandas atuais.
Conforme Luckesi
Formar o educador, a meu ver, seria criar condições para que o sujeito se prepare filosófica, científica, técnica e
afetivamente para o tipo de ação que vai exercer. Para tanto, são necessárias não só aprendizagens cognitivas sobre os
diversos campos dos conhecimentos que auxiliem o desempenho de seu papel, mas- especialmente- o
desenvolvimento de uma atitude, dialeticamente crítica, sobre o mundo e sua prática educacional. O educador nunca
estará definitivamente “pronto”, formado, pois que a sua preparação, a sua maturação se faz no dia a dia, na mediação
teórica sobre a sua prática. A sua constante atualização se fará pela reflexão diurna sobre os dados de sua prática. Os
âmbitos de conhecimentos que lhe servem de base não deverão ser facetas estanques e isoladas de tratamento do seu
objeto de ação: a educação. Mas, serão, sim formas de ver e compreender, globalmente, na totalidade, o seu objeto de
Ação (LUCKESI, 2010, p. 29).

Desse modo, destaca a importância da formação inicial que possibilite ao futuro professor a
preparação não somente através da apreensão de conteúdo específicos e pedagógicos, embora tais
conhecimentos sejam necessários, mas faz-se preciso a construção do professor enquanto
investigador, ou seja, aquele que busca constantemente refletir sobre sua prática educativa, a
relação entre teoria-prática, professor-aluno e, principalmente os problemas que interferem no
processo de ensino e aprendizagem dos alunos da Educação Básica.
Entende-se, portanto, que nos cursos de Licenciatura, a preocupação com a formação concentrase na transmissão das disciplinas, sem estabelecer uma relação entre os conhecimentos teóricos e
pedagógicos e os advindos do cotidiano das salas de aula. Assim, os licenciandos chegam nas
escolas “cheios” de conteúdo, reproduzindo-os nos mesmos parâmetros que lhes foram ensinados,
porém não sabem articular tais saberes adquiridos durante a formação docente com os saberes
necessários para a construção do conhecimento pelos discentes.
Neste sentido, acredita-se que a fragilidade na formação inicial tem reflexos diretos na atuação dos
alunos/professores na sala de aula, de modo que, a ausência na universidade de práticas que levem
estes alunos a pensarem sobre as reais condições dos sistemas de ensino da educação básica pode
justificar o despreparo para a docência. De acordo com Cavalcanti (2006, p. 30),
O processo de formação inicial implica a definição de um eixo de ligação entre a universidade, a escola e a geografia
escolar. Isso facilitará a compreensão do movimento que ocorre no cotidiano da escola, conduzindo este profissional
à articulação da sua formação com o trabalho que desenvolverá. A docência exige uma relação entre o conhecimento
acadêmico (os específicos da geografia e os didático-pedagógicos) e os conhecimentos da experiência pessoal dos
professores. A articulação entre esses conhecimentos será referência para a construção do seu referencial profissional.

Conquanto, a intenção aqui não é conferir ao processo de formação inicial a total responsabilidade
pela formação do professor, uma vez que a identidade docente é construída a partir de diversas
fontes, mas cabe ressaltar que a atuação dos docentes das instituições interfere no sucesso ou
fracasso dos futuros profissionais. Isto significa que desde os primeiros anos do curso, os discentes
devem ir construindo a sua identidade profissional enquanto professor e, para isto há necessidade
de os docentes colaborarem diretamente como o ser professor de seus educandos.
Para tanto, é preciso superar o modelo da racionalidade técnica que considera que os alunos devem
absorver os conteúdos da academia e, reproduzi-los nos mesmos moldes na educação básica, ou
seja, sem levar em consideração condições em que o trabalho é realizado. Isso acarreta o desafio
de entender quais saberes/conhecimentos são imprescindíveis ao professor? Como são adquiridos
e o papel da formação inicial na construção destes?
Os saberes docentes
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Quando se discute acerca dos saberes docentes, é necessário considerar os estudos de Tardif
(2002), que discute os saberes profissionais e sua relação com a formação/profissionalização de
professores. Segundo o autor, a prática profissional do professor não constitui um mero ofício de
aplicação de teorias apreendidas na universidade, mas um espaço de construção de saberes a partir
da reflexão da própria prática docente. E, esses saberes advêm de diversas fontes e dão origem a
um saber plural, “formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da
formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” (p. 36).
Assim, esses saberes são empregados na prática pedagógica e podem ser entendidos da seguinte
forma: saberes da formação profissional (refere-se ao conjunto de saberes que são transmitidos
pelas instituições formativas), disciplinares (considera os diversos campos de conhecimentos),
curriculares (considera os programas escolares que incluem os objetivos, métodos, conteúdos,
avaliações etc.) e saberes experenciais (saberes relacionados às experiências individuais e coletivas
do fazer/saber docente).
Em relação aos saberes experenciais destaca-se, a valorização de ações reflexivas que propicie o
professor buscar soluções para os problemas presentes no seu cotidiano de trabalho, sem recorrer
a procedimentos elaborados fora deste contexto. Desse modo, ao invés de transmissores de ações
estabelecidas anteriormente, o professor deve ser entendido como investigador, isto é, aquele que
aprende refletindo sobre o seu trabalho e constrói seu próprio conhecimento acerca da prática
pedagógica. Conforme Tardif (2002),
O professor tem de ser visto como um artesão, cuja ação é baseada na criação/criatividade, tendo como base os saberes
da sua experiência. O processo, de formação do professor precisa contribuir para o desenvolvimento da autonomia, já
que por esse processo, os professores constroem seus próprios conhecimentos. (TARDIF, 2002, p. 38).

Neste sentido, ao ingressar em um curso de licenciatura, os discentes já possuem representações
acerca da docência, com base em suas experiências enquanto estudantes do ensino básico, o que
possibilita opinar sobre como esses professores desenvolviam suas aulas, quem sabia ensinar,
quem tinha domínio de classe, que ensinamentos deixaram em suas vidas. Sendo assim, esses
alunos chegam na formação inicial com uma bagagem de experiências e no decorrer do curso
construirão sua identidade docente, que será formada com base na significação profissional que
cada um dará a atividade docente, tendo como referência sua história de vida e seus saberes sobre
o que é ser professor.
No entanto, erroneamente muitos futuros professores são levados a acreditar que para desenvolver
o exercício docente basta absorver o conjunto de saberes adquiridos na Universidade e, saber
aplicá-los na educação básica como se esse repertório de conhecimentos fosse suficiente para todas
as questões que envolvem o contexto da escola e da sala de aula, ademais, como se fosse possível
prever todos os problemas que irão ocorrer durante a docência. Desse modo, Pimenta (2002)
propõe que a formação inicial deve enfatizar três tipos de saberes:
Os saberes da experiência, que se referem aos saberes produzidos na prática pelos professores no seu cotidiano
docente; saberes do conhecimento, que dizem respeito ao entendimento da função da educação/escola em nossa
sociedade; saberes pedagógicos que, juntamente com a experiência e os conhecimentos específicos, resultam nos
saberes necessários ao saber ensinar

Entende-se, portanto, que para o desenvolvimento do trabalho docente são necessários vários
saberes, de modo que, vai além do domínio do conteúdo específico da disciplina, pois envolve
questões adversas e, por isso é importante que haja inter-relação entre esses saberes. Para tanto,
“espera-se que desenvolva nos alunos conhecimentos e habilidades, atitudes e valores que lhes
possibilitem permanentemente irem construindo seus saberes-fazeres docentes, a partir das
necessidades e desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano” (PIMENTA,
2002, p. 18).
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É preciso, pois, criar condições de produção dos conhecimentos que enfatizem os aspectos
referentes à questão dos saberes da docência, para a construção da identidade do professor. O
domínio do saber ensinar, que diz respeito aos saberes pedagógicos e didáticos, deve ser trabalhado
na formação de professores, permitindo que, através de uma leitura crítica da realidade, o professor
saiba superar todos os desafios impostos ao seu trabalho.
De acordo com Tardif, o exercício de ensinar envolve uma pluralidade de saberes:
Para ensinar, o professor deve ser capaz de assimilar uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos,
rotinas e truques de ofício; deve possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum e dos saberes cotidianos
que partilha com seus alunos; deve ser capaz de argumentar e de defender um ponto de vista; deve ser capaz de se
expressar com certa autenticidade, diante dos alunos; deve ser capaz de gerir uma sala de aula de maneira estratégica,
a fim de os objetivos de aprendizagem, conservando sempre a possibilidade de negociar seu papel; deve ser capaz de
identificar comportamentos e modificá-los até certo ponto. O “saber ensinar” se refere, portanto, a uma pluralidade de
saberes. (2002, p. 178)

Neste sentido, a construção do saber docente dá-se pelo tempo de atuação e, na prática do dia a dia
de sala, conquanto espera-se, que durante a formação inicial os futuros docentes sejam motivados
a refletir sobre possíveis situações que irá enfrentar, tais quais: alunos desmotivados, cobranças
por resultados, falta de materiais didáticos, elevada carga de trabalho, ou seja, deve-se prepará-los
para atuarem numa escola real.
Desse modo, sabendo que o trabalho docente torna-se cada vez mais desafiador há essa
necessidade de munir os discentes de situações concretas que envolve a realidade escolar, afinal
serão tais licenciandos de hoje os professores de amanhã e, por sua vez deverão auxiliar no
processo de construção do conhecimento de seus alunos, no desenvolvimento de habilidades e
competências e na formação destes discentes enquanto sujeitos sociais.
Para isto, o trabalho do professor deve fundamentar sua prática não no repasse de conteúdo, mas
estabelecer condições e situações didáticas que despertem a curiosidade e criatividade dos
discentes. Assim Freire (1996), acredita que um dos maiores desafios do educador em sua práxis
trata-se em não transformar seus educandos em apenas receptores passivos à espera da absorção
dos conhecimentos transmitidos pelo professor. Com base no argumento freiriano
Saber ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção. Quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas
dos alunos, as suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face da tarefa que tenho- a de ensinar e não a de
transmitir conhecimento (p. 47).

Desta forma, é fundamental que o professor repense constantemente sua prática, avaliando se seu
trabalho está contribuindo para a aprendizagem dos alunos, e fazendo com estes compreendam
que através da educação eles tem a oportunidade de transformarem suas realidades e tornarem-se
sujeitos atuantes na sociedade. Pressupõe-se, portanto, ensinar como um ato coletivo, isto é, que
envolve diferentes sujeitos, o que implica a necessidade de uma dimensão ética emocional.
Percebe-se, pois, que ao trabalhar-se com sujeitos, o exercício docente é marcado por uma forte
carga afetiva. Assim, a forma como se dá a relação entre professor e aluno é de extrema
importância para o desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. Conquanto, com base
em Tardif (2014), o ensino é um trabalho interativo, ou seja, ensinar é uma atividade desencadeada
através de interações entre pessoas, sendo que, nessas interações entre professor/aluno a
racionalidade não deve ocupar a totalidade do processo educativo, visto que, a sensibilidade e
afetividade também devem-se fazer presentes.
Diante do exposto, surge um questionamento: como ensinar o caráter afetivo da profissão docente
nos cursos de formação, os quais se desenvolvem em um espaço universitário altamente racional?
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Considerando, que na formação inicial são ofertadas disciplinas específicas e pedagógicas e,
ambas, no geral, não abordam a problemática das relações humanas. Onde o futuro professor
aprenderá o equilíbrio entre razão e emoção?
Entende-se, pois, que se o objetivo dos docentes consiste em auxiliar na formação dos discentes,
preparando-os para lidarem com as necessidades da sociedade contemporânea, é preciso
abandonar práticas que negam os sentimentos, as subjetividades presentes na universidade/escola.
Para tanto, deve-se trabalhar com os alunos essa carga afetiva em ambos espaços formativos para
que o professor realmente exercer sua função social.
Neste sentido, deve-se criar condições para o professor construir sua prática pedagógica,
aprimorando seus saberes para melhorar seu trabalho: dar aulas e produzir conhecimento aos
educandos. Isto nos faz refletir sobre a importância da Residência Pedagógica visto que, permitiu
uma experiência mais extensa em relação ao ensaio à docência, dando-nos oportunidade de
trabalharmos com a Geografia escolar, de desenvolvermos metodologias que facilitassem o
processo de ensino e aprendizagem e, principalmente uma maior eficácia em termos de formação
profissional.
Como subsídio para encaminhar a referida análise, apresenta-se a experiência da autora no
Programa Residência Pedagógica em Geografia, na E.E.M. Professor Luís Felipe, no município
de Sobral-Ceará.
Programa de Residência Pedagógica
O Programa Residência Pedagógica, em especial o Subprojeto de Geografia da Universidade
Estadual Vale do Acaraú- UVA tem como objetivo o aperfeiçoamento da formação prática nos
cursos de licenciatura, promovendo a imersão do licenciando no ambiente escolar permitindo que
este desenvolva habilidades e competências, que lhes oportunize realizar um ensino de qualidade
nas escolas de educação básica.
O Subprojeto é dividido em quatro etapas. A primeira fez-se pela apresentação do Programa
Residência Pedagógica aos participantes (residentes e preceptores) do projeto. Após conhecida a
sistemática de funcionamento do projeto ocorreu o período de capacitação dos professores
orientadores/preceptores e preparação dos residentes para o desenvolvimento das atividades a
serem executadas durante a residência na escola-campo. A segunda etapa consistiu-se na imersão
dos residentes nas escolas. Essa imersão contemplava entre outras atividades, regências de classe
e intervenção pedagógica acompanhado pelo docente preceptor. A terceira, destinou-se para a
elaboração do relatório final e, na última etapa realizou-se o encerramento do projeto com a
avaliação/socialização das práticas desenvolvidas. O Programa da Residência Pedagógica abrangia
uma carga horária de 440 horas conforme mostra a tabela 1.
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Tabela 1- Cronograma das atividades do Programa Residência Pedagógica
2018
2019
ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
nov
Preparação
dos alunos
para o
60 horas na
320 horas
20 horas
início das
escola
atividades
da
residência
pedagógica
Curso de
formação
de
preceptor
es (60hs)

Orientação
conjunta
(docente
orientador/
preceptor)
com
elaboração
do plano de
atividade do
residente e
ambientação
na escola

Imersão na escola contendo o mínimo de 100 horas de
Regência/planejamento e execução de pelo menos uma
intervenção pedagógica

Relatório
final

2020
jan

40 horas

Avaliação e
socialização/
encerramento
do projeto da
residência
pedagógica

Fonte: Ferreira (2020

Considera-se a importância da Residência Pedagógica para a formação docente, uma vez que
proporciona a imersão do aluno em formação inicial na realidade escolar, permitindo com que este
aprenda o exercício docente a partir da prática. Neste sentido, na prática têm-se a possibilidade de
potencializar novas soluções que podem surgir na complexidade que envolve a sala de aula.
As ações da residência pedagógica na escola-campo iniciaram a partir de setembro/2018 (ver
tabela 1), com a ambientação do espaço escolar. As atividades envolvidas nessa fase consistiramse: conhecimento e apresentação do corpo docente e gestores da Escola aos residentes e as
dependências da instituição (salas de aulas, laboratórios, biblioteca, secretária). Além disso,
realizou-se análise dos documentos institucionais: Projeto Político Pedagógico- PPP e Regimento
Interno, dos livros didáticos e conhecimento do Sistema Informacional PROFESSOR ONLINE.
A partir de outubro, ocorreu a apresentação dos residentes ao corpo discente dos turnos da manhã
e noite e observação das regências do professor preceptor. Essa atividade permitiu o
aprimoramento de metodologias de ensino, apreender a ministrar com a prática pedagógica do
professor, e refletir sobre os desafios que envolvem o exercício docente.
Em seguida, realizou-se a inserção dos residentes no grupo que compõe a COM- VIDA (Comissão
de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola), que envolve discentes dos 2° e 3° anos. Tal
prática teve como resultado o desenvolvimento de um projeto pelos residentes e alunos da COMVIDA com o título, Perceber para revitalizar: um estudo da degradação do Riacho Pajeú, na
cidade de Sobral-Ceará, que foi apresentado no evento CEARÁ CIENTÍFICO 2018 na etapa
Regional. O projeto teve por objetivo analisar o nível de percepção dos moradores do bairro
Campo dos Velhos, referentes aos impactos socioambientais que envolvem o Riacho Pajeú.
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Figura 1- Reunião entre Residentes e alunos da COM-VIDA
COM- VIDA no Ceará cientifico

Figura 2- Figura 2- Apresentação dos alunos da
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Fonte: Ferreira (2020)

Fonte: Ferreira (2020)

Este momento foi bastante proveitoso, pois embora tivéssemos o acompanhamento do professor
preceptor durante a pesquisa pudemos ensaiar o exercício docente, uma vez que orientamos os
alunos na elaboração do projeto e, assim pudemos desenvolver habilidades que se refletiram na
fase das regências. Elaboramos, ainda as provas bimestrais e encerramos o ano letivo com a
aplicação e correção das avaliações e na preparação das recuperações finais.
A segunda fase da Residência Pedagógica ocorreu em (fevereiro/novembro 2019) com o retorno
das aulas, sendo esta etapa de formação dedicada para o início das regências. Cabe dizer que, aqui
serão relatadas a experiência de 10 regências do total de 88 aulas ministradas. Conquanto, destacase neste momento a importância do papel do docente preceptor, tendo em vista que este nos
auxiliou com sugestões de como atuar em sala de aula e na escolha de metodologias, cujo objetivo
destas fossem facilitar o processo de ensino e aprendizagem.
Desse modo, a regência é fundamental, aos discentes em formação inicial pois, oportuniza os
futuros docentes adquirir experiências reais do exercício de ser professor e, principalmente ter
clareza dos desafios que irá enfrentar no futuro. Assim, apesar dos anseios buscou-se construir
aulas mais motivadoras e dinâmicas.
Na primeira regência foi abordada a temática-Principais centros industriais, na turma do 2° ano
D. Iniciou-se a aula com apresentação de slides, contendo as ideias principais, buscando não trazer
conceitos “prontos”. Assim, tentamos trabalhar os conteúdos articulados com o cotidiano dos
discentes, instigando estes a participarem da aula. Apesar da pouca intervenção os alunos
desenvolveram boas respostas na atividade escrita.
Na sequência ocorreram regências na turma do 2° ano A com a temática- A guerra fria e a ordem
mundial bipolar, e geopolítica da guerra fria para a turma dos 2° anos D. Percebeu-se, durante
as aulas a dificuldade dos alunos entenderem os conteúdos supracitados, de modo que, a fim de
superar tal problema utilizou-se dois filmes (Trumbo: lista negra, de Jay Roach) e (A vida dos
outros, de Florian Henckel Von Dornnersmarck) em cada turma. A partir do primeiro filme
analisamos as transformações no mundo com a disputa entre as duas potências: Estados Unidos e
União Soviética, diferença entre os sistemas econômicos- capitalismo e socialismo, discutimos
sobre comunismo. Já no segundo filme abordamos o sistema de controle e vigilância sobre os
cidadãos na Alemanha Oriental, a partir da divisão da Alemanha com o Muro de Berlim, que por
sua vez significava o mundo divido entre Estados Unidos e União Soviética. Finalizou-se essa
atividade com uma roda de conversa em ambas turmas, cujo objetivo era identificar se os alunos
tinham assimilado melhor o conteúdo.
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Desenvolveu-se, ainda em fevereiro o Projeto-ENEM que tinha como objetivo atender a demanda
dos conteúdos que mais são cobrados em Geografia no Exame Nacional do Ensino Médio-ENEM.
Na elaboração do projeto o professor preceptor dividiu os 08 residentes em duplas para discutirem
os conteúdos que os alunos mais sentiam dificuldades. Neste caso, as temáticas contempladas
foram: Cartografia, Geografia Agrária, Geografia da População, Geografia Ambiental e
Geomorfologia.
Os conteúdos abordados pela autora foram: Geografia Agrária e Ambiental situado no eixo da
Geografia Humana. Cabe dizer que, sentiu-se a necessidade de adotar uma metodologia diferente
das aplicadas nas regências, a fim de que houvesse maior participação dos alunos. Assim, os
procedimentos metodológicos foram: estudos sobre a temática através de livros didáticos,
regências com uso de slides, vídeos e resolução de questões do ENEM e do Vestibular da UVA.
As primeiras regências do Projeto-ENEM foram realizadas com a turma dos 3° anos (C, D), onde
discutimos dentro dos estudos agrários os temas: concentração fundiária, terra devoluta, sistema
de sesmarias, Lei de terras de 1850, Estatuto da terra de 1964, políticas públicas para reforma
agrária, movimentos sociais entre outros. Cabe frisar a intensa participação dos alunos durante a
aula e, também na necessidade de desmitificar a ideia de alguns em relação ao processo de
ocupação dos camponeses que para eles entendiam como invasão de propriedade privada.
Figura 3- Projeto-ENEM com alunos do 3° C

Fonte: Ferreira (2020).

Figura 4- Projeto-ENEM com alunos do 3° D

Fonte: Ferreira (2020

As regências seguintes foram ministradas na turma do 2° ano E com a temática- Globalização e
Solstícios e Equinócios/Sol da meia noite, com os discentes do 1° ano I e projeto-ENEM no 3°
ano I. Para trabalhar o conteúdo de globalização foi utilizado a música From United States of Piauí,
de Luiz Gonzaga.
Unite States of... Unite States of... Unite States of... of Piauí. A minha prima lá do Piauí, deixou de fazer renda só pra
ver novela/ A minha lá no Piauí/ Não bebe mais garapa: vai de coca-cola/ Luz de candeeiro não se usa mais/ Luz
artificial substitui o gás/ Calça de couro, alvorada e brim/ Deram o seu lugar pra uma tal de calça lee/ A minha prima
escreveu pra mim/ E não fala “venha cá”, só fala “come here”/ Vou mandar minha resposta breve/ Para Unite States
of Piauí.

Entregamos a letra da música para os alunos e, em seguida fizemos a audição dela. Após a escuta
da música fizemos a discussão do conteúdo globalização a partir de algumas estrofes da canção:
“A minha prima lá do Piauí, deixou de fazer renda só pra ver novela”, “A minha lá no Piauí não
bebe mais garapa: vai de Coca-Cola”. Identificamos a mudança de alguns costumes influenciados
pela globalização, onde o hábito de assistir novela passa a substituir as atividades cotidianas e a
inserção da Coca-Cola, bebida típica da cultura norte-americana, passa a fazer parte do dia a dia
das pessoas.
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Destacamos também os estrofes: “ Calça de couro, alvorada e brim deram o seu lugar pra uma tal
calça lee”, “A minha prima escreveu pra mim e não fala venha cá, só fala come here”, onde mais
uma vez ressaltamos a influência dos americanos que disseminada pelos meios de informação,
como é o caso da televisão, tende causar mudanças na cultura local, de modo que já está presente
nas vestimentas e na própria língua. Já na turma do 1° ano I identificou-se, a dificuldade dos alunos
para assimilar os conteúdos da Geografia física, de modo que para superar a abstração frente aos
conceitos abordados foram utilizados o globo terrestre e bolinhas de isopor para representar os
fenômenos naturais advindos do movimento de rotação da Terra.
Figura 5- Projeto-ENEM no 3° I

Figura 6- Regência no 1° I
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Fonte: Ferreira (2020)

Fonte: Ferreira (2020

Em seguida, iniciamos o conteúdo de Geografia ambiental no projeto-ENEM na turma do 3° ano
B, no qual apresentamos através de slides os temas: conferências ambientais, poluição atmosférica,
hídrica e do solo. Os alunos demostraram interesse pelos conteúdos, visto que alguns identificaram
tais impactos no lugar onde moram. Já outros questionaram como funcionava o mercado de
carbono, as causas das chuvas ácidas e do aquecimento global.
Finalizamos o período das regências discutindo sobre a Crise financeira nos Estados Unidos na
turma do 2° ano B, na qual apontamos a causa da crise no setor imobiliário, em que a forte
valorização no preço do imóveis estimulou os que tomavam financiamentos a refinanciar suas
dívidas, o que mais tarde resultou na quebra de bancos, cortes de empregos, desvalorização de
empresas, redução de oferta de crédito e os reflexos da crise nas economias de outros países.
Para auxiliar na discussão utilizou-se o documentário: capitalismo- uma história de amor, de
Michael Moore. O documentário exibe cenas de pessoas sendo expulsas de suas casas por não
pagarem suas dívidas com o banco, residências fechadas com tábuas, os trabalhadores da classe
média foram os mais afetados, a ascensão e a crise do capitalismo.
Vale ressaltar que, o projeto-ENEM foi aplicado em todas as turmas do 3° anos (A, B, C, D) pela
manhã e 3° ano (I) pela noite, de modo que, todos os alunos foram contemplados com as aulas do
projeto. Os resultados até então alcançados foram positivos devido ter contribuído para diminuir
com a abstração dos discentes referente aos conteúdos geográficos trabalhados.
Cabe dizer que, no decorrer do programa Residência tivemos alguns momentos de socialização.
Dentre eles: ocorreu encontros entre os residentes, professores orientadores e preceptores e a
coordenadoria do programa, com o intuito de orientarmos para as atividades que todos os
integrantes deviam desenvolver na escola-campo e notificar quaisquer exigências pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (capes). Além disso, tínhamos
encontros de formação com as professoras orientadoras e reuniões quinzenais com as docentes

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

orientadoras/preceptor, na qual tinha por objetivo discutir/acompanhar as atividades realizadas no
programa Residência, identificando as falhas e os avanços obtidos.
Ressalta-se que, em junho/2019 ocorreu o I Colóquio da Residência Pedagógica. O evento reuniu
as docentes orientadoras e os três preceptores das escolas-campo (E.E.M. Professor Luís Felipe;
E.E.M. Ministro Jarbas Passarinho e E.E.M. Wilebaldo Aguiar) e seus respectivos residentes na
E.E.M. Professor Luís Felipe. Nesta ocasião cada preceptor apresentou para os demais as
atividades que viam sendo desenvolvidas pelos residentes. Este momento foi bastante significativo
para refletirmos sobre nossas próprias práticas e, encontrar os pontos positivos e negativos, como
também perceber as contribuições que a Residência vem agregando tanto na escola, quanto para o
crescimento profissional de cada residente.
Figura 7- I Colóquio da Residência Pedagógica

Fonte: Ferreira (2020)

Figura 8- Reunião Residentes de Geografia

Fonte: Ferreira (2020)

Outro espaço de socialização fez-se com o evento que reuniu o Programa Residência Pedagógica
(PRP) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Este evento destinouse para a culminação das atividades e projetos nas escolas contempladas com respectivos
programas. O evento estava organizado em três momentos, sendo que o primeiro momento contou
com a discussão de preceptores (PRP) e supervisores (PIBID), acerca da atuação dos residentes e
pibidianos nas escolas supracitadas.
No segundo momento, realizou-se a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelos bolsistas de
ambos programas institucionais. Este momento oportunizou a troca de conhecimentos e a
importância de nos construirmos enquanto professores pesquisadores. Para o encerramento do
evento ocorreu uma palestra sobre a formação de professores.

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

110

Figura 9- Socialização de práticas entre Residência
Pedagógica e PIBID

Figura 10- Apresentação de trabalho no
evento da PRP e PIBID
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Fonte: Ferreira (2020).

Fonte: Ferreira (2020)

Conquanto, o último momento de socialização ocorreu em janeiro/2020 com o Seminário Final do
I Programa Residência Pedagógica da UVA, no qual houve um espaço de diálogo para apontarmos
(residentes) as contribuições do Programa Residência enquanto ferramenta para a formação
docente e, exposição das atividades realizadas desde a imersão na escola-campo até os projetos
que ficaram em andamento para os futuros residentes.
Figura 11- Seminário Final do I Programa
Residência Pedagógica da UVA

Fonte: Ferreira (2020)

Figura 12- Exposição das atividades na escola-campo

Fonte: Ferreira (2020)

Sabendo que, diante do contexto atual exercício da docência torna-se mais desafiador, de modo
que, é necessário a formação de um profissional que saiba lidar com as exigências atuais. Assim,
uma formação que possibilite aproximar o discente dos problemas que envolvem a complexidade
da sala de aula, pressupõe contribuir com uma educação de qualidade para os discentes, portanto,
a importância de programas que insiram os futuros professores no seu campo de trabalho.
MATERIAL E MÉTODO
Os procedimentos metodológicos da pesquisa fundamentou-se em trabalhos desenvolvidos pelos
estudiosos como Cavalcanti (2006), Luckesi (2010), Paulo (2013), Pimenta (2002), Tardif e
Lessard (2009), com destaque para os temas formação inicial de professores e saberes docentes e,
pesquisa participante, que considera o relato (autora do trabalho) dos saberes docentes adquiridos
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durante a Residência Pedagógica em Geografia na E.E.M. Professor Luís Felipe, em Sobral-Ceará.
Utilizou-se, também as anotações feitas no diário de campo e registros fotográficos realizados ao
longo das atividades na escola-campo.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Sabe-se que o professor tem um papel fundamenetal na sociedade, e que sua formação enquanto
docente é um processo contínuo para a aquisição de novos conhecimentos cujos desdobramentos
possam contribuir para a inovação em suas práticas pedagógicas. Em função disso, reafirma-se a
importância do Programa Residência Pedagógica na formação inicial, visto que oportuniza os
licenciandos a partir da imersão na escola a possibilidade e responsabilidade de exercer a profissão
docente.
Nessa via, a experiência com as regências contribuiu para desmitificar a ideia de que basta ter
domínio do conteúdo para ensinar, não menosprezando a importância destes, mas ter
conhecimento dos conteúdos específicos da disciplina não significa que os alunos aprenderão
Geografia. Compreendeu-se, portanto, que o professor precisa ir além dos conteúdos, dando
significado a estes fazendo com que os estudantes aprendam e entendam o sentido das informações
que estão estudando e, posteriormente consigam construir seus conhecimentos.
Desse modo, dar aula de Geografia requer do professor uma diversidade de saberes e, que a
utilização de apenas um deles não é suficiente para construir conhecimento pelo aluno. Percebeuse, ainda no momento da regência que a identidade do professor é construída com base na sua
trajetoria escolar e no exercício da docência e, não somente quando se conquista o diploma de
licenciatura.
Cabe dizer que, sentiu-se insegurança em alguns momentos de regências, em vista da dificuldade
para ensinar determinados temas da Geografia escolar, por exemplo, globalização, blocos
econômicos, sistemas de transportes, clima e estudo de mapas. Neste viés, identificou-se a ausência
de discussões concretas ou práticas na formação inicial que buscassem enriquecer os conteúdos da
Geografia escolar, isto é, poucas vezes ocorreu momentos em que fossermos questionados como
poderíamos trabalhar os conteúdos geográficos numa sala de aula da educação básica.
Assim, comumente a universidade utiliza o modelo aplicacionista e através de exames/provas
somos avaliados, sendo o objetivo específico destas, mais verificar se aprendemos o que foi
discutido ao longo do semestre, do que fazermos a auto-reflexão e questionamento sobre os
conhecimentos estudados, de modo que, com exceção das disciplinas pedagógicas e estágio
supervisionado, dificilmente ensaiamos umaa docência em disciplinas como: Cartografia,
Geografia Urbana, Geomorfologia, Geografia Agrária, Pedologia entre outras. Nesta concepção,
o ensino na Universidade que desdobra-se em três grandes eixos: conhecimentos geográficos
específicos, conhecimentos pedagógicos e o estágio supervisionado, nem sempre apresenta a
devida articulação entre tais disciplinas e os conhecimentos inerentes a prática docente.
Conquanto, a vivência na escola-campo permitiu percebermos que o trabalho docente não
restringe-se apenas a ministrar aulas, pelo contrário caracteriza-se por múltiplas tarefas, tais quais,
preparação das aulas, elaboração e correção de provas e trabalhos dos discentes, participação em
reuniões pedagógicas, atendimento aos pais, mas identificou-se, também, que todas essas ações
estão direcionadas nos alunos. Assim concordando com Tardif e Lessard (2009, p. 141), que
enfatizam o seguinte:
Pudemos constatar que o trabalho docente é bastante diversificado. Mesmo assim, apesar dessa diversidade, quando
nos defrontamos com as grandes categorias de atividades e seus objetos, a docência permanece essencialmente uma
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prática centrada nos alunos, em torno dos alunos, para os alunos. Neste sentido, não devemos exagerar nessa
diversidade de tarefas dos professores, pois a maioria delas tem um denominador comum: sua relação com os alunos.
Em nossa opinião, a diversidade do trabalho docente está mais na multiplicidade de ações que os professores precisam
realizar com os alunos. Se o trabalho docente é complexo, não é tanto por causa de sua divisão interna em tarefas
diferentes, senão devido à própria natureza da relação com os alunos. Em outros termos, a complexidade dessa
profissão decorre de seu objeto de trabalho- seres humanos que precisam cooperar na tarefa- mais que a soma e a
variedade de tarefas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considera-se que, torna-se professor constitui um exercício complexo e, que envolve diversos
saberes obtidos desde a trajetória escolar, na formação inicial até os adquiridos na prática. Assim,
pois, entende-se que o processo de formação profissional é construído de diferentes momentos e,
se efetiva na prática, através dos sabares que são elaborados na experiência docente.
Enfatiza-se, portanto, a necessidade da formação ser centrada na prática, isto é, que possibilite o
futuro educador refletir sobre sua prática pedagógica e, principalmente auxiliá-lo na construção de
autonomia para que possa saber lidar com o ensino que apresenta-se cada vez mais complexo.
Diante do exposto, ressalta a importância dos programas de formação inicial, sobretudo da
Residência Pedagógica, uma vez que, oportuniza os discentes em formação construírem seus
próprios saberes docentes na prática, visto que, permite adquirir experiência da docência, vivência
de regência de classe e realidade da sala de aula.
No entanto, Universidade e Escola ainda têm um longo caminho a percorrer na busca de
aproximação sob a perspectiva de reflexões coletivas que orientem práticas inovadoras, fazendose, portanto, necessário a superação deste distanciamento para que sejam minimizadas as
dificuldades enfrentadas pelo professor durante a iniciação profissional.
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DESENHO COMO RECURSO PEDAGÓGICO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS (EJA): UM NOVO OLHAR SOBRE A SECA NO SEMIÁRIDO
NORDESTINO
Josilene Rodrigues Fernandes
Jozilene Ferreira de Farias
INTRODUÇÃO
O presente artigo é resultado de um relato de experiência desenvolvido a partir do curso de
especialização em Educação Contextualizada para a convivência com o Semiárido, da UFCGCDSA/Sumé no componente curricular intitulado: Condições Históricas e Materiais de Produção
da existência de homens e mulheres no Semiárido Brasileiro. O local em que desenvolvemos a
mediação foi na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jornalista José Leal Ramos com
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, 1º, 2º ano do Ensino Médio, no turno da noite, de forma
conjunta com os professores das disciplinas de Geografia e Artes.
Os objetivos propostos na mediação foram: Compreender as razões do déficit hídrico no semiárido
brasileiro; Debater as dificuldades sociais e econômicas enfrentados pela população que habita a
região durante o período de estiagem; Demonstrar que o semiárido não é só pobreza e falta de
água; Compreender que as causas dos problemas sociais do semiárido estão além da falta de água;
Apontar ações para a boa convivência com o semiárido.
No primeiro momento foi necessário estudarmos sobre a temática a ser ministrada, com discussões
sobre a temática na especialização, logo em seguida fomos à escola/campo para iniciarmos a
mediação. Para isso nos embasamos nos textos de MELO & RODRIGUEZ (2012), MALVEZZI
(2007), AB’ SÁBER (2003), SANTOS (2006), GHEDIN (2011).
O principal bioma do sertão nordestino é a caatinga, esta possui características incomparáveis e é
o único que é encontrado exclusivamente no Brasil. A caatinga tem como principal característica,
o clima semiárido. Contudo, é importante ressaltar que as chuvas não são constantes nesse bioma,
sendo concentradas entre os meses de dezembro a abril. No restante do ano, entre maio a
novembro, ocorre um período de estiagem conhecido popularmente como período de seca. Diante
disso, AB’SABER (2003) nos afirma:
[...] os sertões nordestinos não escapam a um fato peculiar a todas as regiões semi-áridas do mundo: a variabilidade
climática. Assim, a media das precipitações anuais de uma localidade qualquer serve apenas para normatização e
referência, em face de dados climáticos obtidos em muitos anos. O ritmo habitual, entre os quais se intercalam trágicos
anos de secas prolongadas; rupturas, que representam dramas inenarráveis para os pequenos sitiantes e camponeses
safristas das áreas mais afetadas pela ausência das chuvas habituais de fins e início de ano. Ab’Saber (2003, p.91)

A existência desse clima semiárido é decorrente do relevo que impede a chegada das massas de ar
úmidas para dentro do continente. Cercado de planaltos e chapadas, o interior do Bioma é uma
grande depressão, conhecida como Depressão Sertaneja. Dessa maneira, toda chuva acaba sendo
barrada nas áreas mais altas, não conseguindo atingir a região central da Caatinga. De acordo com
Ab’Saber (2003), as chuvas, por vezes, em alguns anos elas chegam em tempos inesperados,
outras, se atrasam e, podem nem chegar, caracterizando o período chamado de estiagem ou seca.
O solo da Caatinga é definido, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, como raso
a profundo. É rico em minérios, mas pobre em matéria orgânica, em razão das características do
clima, da hidrografia e da vegetação da região. As texturas são arenosas e argilosas. O mais comum
nesse bioma é o solo raso e pedregoso, o que dificulta o armazenamento de água. As colorações
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variam entre tons avermelhados e cinzentos. Mesmo com essas características, ainda assim esse
solo é utilizado para a criação de animais.
A hidrografia da região compreendida pelo bioma Caatinga apresenta rios que são, em sua maioria,
intermitentes ou temporários, ou seja, são rios que correm apenas no período das chuvas e que
secam durante a estação da seca. O rio perene, que apresenta água corrente o ano todo, mais
conhecido desse bioma é o rio São Francisco. Os rios da Caatinga nascem geralmente nas encostas
das serras. Conforme afirma Ab’Saber (2003):
Somente os rios que vem de longe- alimentados por umidade e chuva em suas cabeceiras ou médios vales- mantêm
correnteza mesmo durante a longa estação seca dos sertões. Incluem-se , nesse caso, o São Francisco e pro parte o
Parnaíba, ainda que o mais típico rio alóctone a cruzar sertões rústicos seja o “Velho Chico”- um curso d’água que,
de resto, comporta-se como um legítimo “Nilo Caboclo”. AB’SABER (2003, p.92)

No período de estiagem sua vegetação apresenta cor acinzentada, chamada assim por muitos de
“mata branca”. Em seu período chuvoso, com poucos dias de chuva podemos perceber sua
mudança na fisionomia, as folhas começam a enverdecer, tornando a vegetação bastante verde,
alegrando assim os animais da região e o povo que habita.
A Caatinga é uma região que deve ser conservada, pois contribui para a manutenção das
características climáticas locais e globais, além de apresentar grande biodiversidade. Sua
preservação é fundamental, principalmente porque esse bioma é o berço de diversas nascentes que
abastecem o sertão nordestino. MALVEZZI (2007) através de letras de músicas nos mostra uma
visão positiva em relação ao semiárido, uma boa convivência. Ele ainda afirma que: “a vida é
possível sempre, com dignidade, desde que a adaptação ao ambiente seja feita com respeito à
natureza e associando-se a ela, sem combatê-la.” MALVEZZI (2007, p.30) Sabendo-se que a seca
é um fenômeno causado pela ausência de chuva por um longo período, então não podemos
combatê-la, mas precisamos conviver com ela, buscando meios de resistência, para que haja uma
boa convivência.
METODOLOGIA
A metodologia deste trabalho foi de natureza qualitativa. Para os resultados finais foi adotada a
observação, participação nas discussões em sala, bem como a realização de desenhos a partir da
temática, A aula iniciou-se com uma conversa informal sobre o que os alunos já sabem/sabiam a
respeito da temática, foi apresentada por meio de slides no qual realizamos uma breve apresentação
a respeito das características da região do semiárido brasileiro. Em seguida, audição com o auxílio
das letras das músicas: “Asa Branca, a volta da Asa Branca” de Luiz Gonzaga e da “Música Água
de chuva” de Roberto Malvezzi, visando à interação entre os alunos problematizamos a temática
fazendo uma análise das letras das músicas sobre o que cada uma retratava. Logo após,
apresentamos um vídeo a respeito das causas sociais e econômicas da seca intitulado “Retratos da
seca”.
Para finalizar a aula, dividimos a turma em grupos para que pudessem representar por meio de
desenhos o que foi discutido em sala, onde eles apresentariam para os demais alunos o que foi
desenhado.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
A partir do desenvolvimento dos desenhos, podemos perceber uma construção da ação, expressa
graficamente. Para isso, Santos (2006) nos afirma que: “os desenhos revelam muito sobre a
natureza do pensamento humano e a sua capacidade de resolver problemas, sendo resultado de
uma experiência vivida.” (SANTOS, 2006, p.196) Sendo assim, os desenhos fizeram com que
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pudéssemos ter algo “concreto” de um pensamento sistematizado, no qual foi exposto em sala de
aula. Para que o desenho fosse realizado, foi necessário estudar sobre determinado conteúdo,
formando um pensamento, “idealizando” , para que se chegasse a um produto final- o desenho.
Na sequência, apresentamos o que foi observado a partir de cada desenho: O primeiro (Figura 1)
foi realizado por um aluno que não quis se juntar em nenhum grupo. A imagem apresentada pelo
aluno nos mostra um céu característico da região semiárida, com um sol forte, com nuvens e uma
casa cercada com um reservatório de água, algo bem característico nas localidades rurais e uma
planta característica da região- mandacaru. No segundo desenho (Figura 2), os alunos
representaram o Rio Taperoá, que perpassa pela nossa cidade, e também alguns desenhos do que
caracteriza a região, como a cabeça de gado encontrada em alguns sítios, plantas (xique-xique,
mandacaru) e a representação de uma pessoa carregando uma lata d’água na cabeça, onde nos
períodos de seca, muitos vivenciaram e/ou vivenciam essa realidade. No terceiro desenho (Figura
3), mostra uma casa simples da zona rural, o morador com seu animal e mais uma vez o mandacaru.
E por fim, o último desenho (Figura 4), que mostra uma pessoa em busca de água no Rio e, este
encontra o rio seco, porém, escava um buraco, chamado de cacimba, encontrando uma pequena
fonte de água.
Figura 9- Característica do semiárido (sol quente, planta da região, reservatório de água)

Fonte: Autoria própria
Figura 2- Rio Taperoá
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Fonte: Autoria própria
Figura 3- Zona rural, planta característica do semiárido, sol forte

Fonte: Autoria própria
Figura 4- Rio Taperoá/ período de estiagem

Fonte: Autoria própria

As imagens apresentadas nos mostram a região do semiárido nordestino, com suas características
de cada região, a sua fauna e flora. Porém, podemos perceber alguns estereótipos a respeito do que
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é o semiárido, a vegetação da caatinga, pois observamos em quase todas as figuras imagens de
uma única planta presente na região (Cacto/xique-xique). Para Melo & Rodriguez (2012):
A caatinga é uma formação vegetal arbórea e arbustiva em que quase todas as espécies perdem as folhas como meio
de resistir à estação seca. Ela se apresenta mais ou menos rica em cactáceas, bromeliáceas e outras espécies espinhentas
e plantas herbáceas anuais. Em razão da semiaridez climática, a quantidade de espécies é relativamente pouco
numerosa, mas, mesmo assim, seus aspectos fisionômicos variam muito, a tal ponto que seria melhor dizer caatingas,
pois se trata de tipos de vegetação que só tem em comum a proporção maior ou menor de cactáceas e a queda das
folhas. (MELO & RODRIGUEZ, 2012, p.64)

O semiárido é uma região que tem suas belezas naturais, suas riquezas, sua cultura, e precisa ser
reconhecido, preservado e valorizado, não só pelos que fazem parte deste, mas por todos.
Sendo assim, percebemos a necessidade de debater sobre essa temática no ambiente escolar,
conhecer mais sobre a realidade local em que o indivíduo está inserido, de modo para que
possamos deixar de reproduzir uma visão negativa em relação ao semiárido. É necessário e é
preciso saber conviver com o semiárido, adaptar-se com o meio ambiente característico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática proposta foi de extrema importância para nossas vidas. Estudar o semiárido é
conhecer/reconhecer sobre o chão que pisamos, que vivemos. O nosso semiárido é rico em sua
diversidade, seu povo nos mostra uma valentia no seu dia-a-dia, mesmo vivendo com dificuldades,
mas não desiste do que é seu.
A experiência na escola foi para nós um momento muito significativo, pois tivemos a oportunidade
de estabelecer relação entre teoria e prática colocando em prática as teorias estudadas no
componente curricular.
A escola é um local que, muitas das vezes, explora pouco ou quase nada do saber extraescolar,
distanciando o saber científico do cotidiano dos alunos. A realização de práticas que tem como
foco o local e o lugar de vivência podem possibilitar que o educando perceba as relações entre os
aspectos físicos e humanos.
A atividade proposta e os objetivos traçados nortearam todo o desenvolvimento da aula. Foi um
momento em que os alunos participaram questionando e mostrando interesse pela temática. A
atividade proposta contribuiu para a assimilação e para o aprendizado da temática.
Assim, esperamos que os educandos percebam o semiárido como um lugar bom para viver, e não
como uma região problema como é apresentada principalmente pela mídia que publica imagens
do chão seco e esturricado, apresentando o Semiárido como uma região inviável, sem vida, tendo
em vista que durante a aula debatemos a respeito do déficit hídrico no semiárido e que os
problemas econômicos e sociais da população estão além da falta de água.
Portanto, a experiência foi um momento ímpar, de reflexão sobre os sujeitos que somos, que nos
tornamos e podemos nos tornar, onde nos oportunizou debater e conhecer a respeito do ambiente
em que nos encontramos, contribuindo para que pudéssemos desenvolver o nosso compromisso
como futuras educadoras responsável pelo desenvolvimento social e intelectual dos educandos.
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O EMPODERAMENTO FLORESCE: AS MULHERES DAS ÁGUAS DOS SERTÕES DE
CRATEÚS E INHAMUNS/CEARÁ, À LUZ DOS(AS) PIBIDIANOS(AS) DE
GEOGRAFIA
Maria Naiane Bezerra de Araújo
Maria das Dores Alexandre Maia
Jamila Gomes Camelo
Antonio Avelar Macedo Neri
INTRODUÇÃO
Partindo das máximas pibidianas de constituir experiências de formação docente de licenciatura
em geografia, bem como, formação continuada pelas territorialidades de aprendizagens
pedagógicas, na implicação reflexivo-dialógica entre ensino superior e educação básica. E ainda,
antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública, e os diversos
cenários geográficos em especial nos sertões cearense, onde a bravura e resistência dos sertanejos,
muitas vezes ajudou a camuflar e proliferar a cultura do machismo e do mandonismo patriarcal.
Com os olhos atentos para promover um espaço de formação docente experiencial em contexto de
mobilização de saberes profissionais para a aprendizagem da docência, no campo investigativo,
crítico e emancipatório das lutas populares, em especial da resistência das mulheres crateuenses,
sejam elas, acadêmicas, pesquisadoras, mães, entre outras, que serão representadas pelas mulheres
pescadoras. Neste tabuleiro de saberes o PIBID de geografia apresenta oportunidades para o
diálogo, a produção dos saberes docentes, a troca de experiências e o aprofundamento da práxis,
favorecendo a consolidação dos conhecimentos interdisciplinares na formação de professores de
geografia, tendo como pano de fundo a análise do “O Empoderamento Floresce: As Mulheres das
Águas dos Sertões de Crateús e Inhamuns/Ceará, à luz dos(as) Pibidianos(as).
O município de Crateús, está localizado na microrregião dos Sertões de Crateús, no Estado do
Ceará. Essa microrregião é formada por 11 municípios ocupando uma área de 12.831,035 km² com
densidade demográfica de 18,7 hab./km². A região possui renda per capita muito baixa, embora
tenha havido um crescimento devido, principalmente, aos programas governamentais de
transferência de renda para os municípios, segundo dados do IBGE/2010. Ao sul do Glint da
Ibiapaba, com uma distância de 350km da capital cearense, e proporciona a oferta de ensino
técnico, tecnológico, bacharelado e licenciaturas. A unidade atende em sua maioria os estudantes
dos municípios dos Sertões de Crateús. A cidade de Crateús possuía população estimada em 2019
(IBGE) de 74.074 habitantes distribuídos numa área de 2.985,411 Km². De acordo com o Instituto
de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE/2015) a renda per capita na cidade de
Crateús é de até R$ 70,00 mensais o que caracteriza uma população muito pobre, sendo prova
disto os dados do mesmo órgão que colocam: 16.421 pessoas vivendo em estado de extrema
pobreza no município.
Amparado pela Lei N° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, possuindo essas IES a competência de ministrarem cursos com
vistas à educação profissional e tecnológica e de ofertarem cursos em nível de educação superior,
de licenciatura, bem como, programas especiais de formação pedagógica, direcionados à formação
de professores para a educação básica, em diversas áreas: GEOGRAFIA, letras, matemática, física
e música. Desse modo, o campus de Crateús busca também adequar suas ofertas de ensino,
pesquisa e extensão às necessidades locais, em especial a práticas de estudos e ações que
oportunizem um melhor convívio com o semiárido nordestino. Além de oferecer outros cursos:
Bacharelado em Zootecnia, e os cursos de Agropecuária, Edificações, Alimentos e Química (nível
técnico). Crateús possui uma educação básica deficitária, segundo os índices IDEB e SPAECE. A
Licenciatura em Geografia do IFCE/Campus Crateús surgiu a partir de uma carência de
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professores da área. Tal necessidade foi informada pelo 13º Centro Regional de Desenvolvimento
da Educação (CREDE 13), órgão ligado à Secretaria da Educação Básica do Ceará (SEDUC). A
CREDE 13 abrange 12 municípios, incluindo: Crateús, Ararendá, Ipueiras, Monsenhor Tabosa,
Independência,
Tamboril, Novo Oriente, Ipaporanga, Poranga Nova Russas e Catunda. De acordo com o mesmo
órgão, 128 profissionais ministram aulas de Geografia sem formação na área, ou seja, de forma
improvisada. Nos 12 municípios abrangidos, a atuação destes profissionais ocorre da seguinte
forma: 68 na rede estadual, 55 na municipal e 5 na privada. Atualmente são ministradas, somente
pela rede estadual, 26.760h/a de Geografia. Exclusivamente no Município de Crateús, o número
de professores que ministram a disciplina sem formação na área é de 50 profissionais. Nesse
contexto, o curso de Licenciatura em Geografia do IFCE Campus de Crateús, que funciona desde
outubro de 2017, surge com o objetivo de mudar essa realidade quantitativamente e
qualitativamente. O curso de Licenciatura em Geografia objetiva trabalhar sob a perspectiva de
minimizar as dificuldades dos licenciandos, professores e alunos da educação básica, contribuindo
significativamente com a qualidade educacional e evidenciando práticas inclusivas,
multidisciplinares e empoderadas. Inicialmente, oportunizando o acesso e mediação de leituras e
construção de projetos coletivos emancipadores, que o curso se desenha e nesta construção coletiva
vamos nos reconstruindo enquanto sujeitos históricos. A partir das possibilidades apresentadas, é
sabido que a primeira competência docente, diz respeito aos saberes científicos (cognitivos), da
área de formação e encontros específicos para estudos em áreas de conhecimento que se
entrelaçam com os temas transversais, que não comportam dentro de uma disciplina e fazem tecer
teias de novos saberes e inquietações. Entender que a sala de aula é um espaço multicultural, sem
dúvida é força impulsionadora para que os acadêmicos(as) compreendam a necessidade de
desenvolver a autonomia. Com formações diversas: formação inicial e continuada (identidade
docente, profissionalização, metodologias diversas com ênfase nas metodologias ativas).
Certamente vamos está construindo a autonomia do licenciando.
Como afirma Freire, nós não nascemos professores, nós nos construímos diariamente, na ação e
reflexão, em pleno exercício da práxis pedagógica. É oportuno valorizar a diversidade de saberes
e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender
as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida
pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e
defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos
e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
Desde o início da vida do homem na terra, uma de suas principais atividades para sobrevivência
e adaptação era a pesca. Tal atividade tornou-se cultural e tradicional, passando de geração em
geração. De forma que ainda hoje há evidências claras de comunidades tradicionais pesqueiras no
sertão do nordeste brasileiro, onde o peixe se torna alternativa de alimento e renda para as famílias
de agricultores e agricultoras rurais. Mesmo com a dificuldade hídrica má distribuída, onde acerca
do sexto ano consecutivo, de 2014 a 2019, sofre a pior seca dos últimos 50 anos, sendo possível o
pescado em açudes que se encontravam com reserva mínima em torno de 6,5% de sua capacidade,
e com quase 75% dos munícipios declarando estado de emergência. Um fator preocupante para as
famílias que dependiam do peixe para sobreviver, uma vez que estes também estavam
impossibilitados de plantar, devido à falta de chuva e consequentemente, falta d’água. De acordo
com o projeto Pescadoras e Pescadores Artesanais Construindo o Bem Viver (2017), a proposta é
enfatizada nas regiões de Crateús e Inhamuns do estado do Ceará, localizado na área geográfica
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do Semiárido do Nordeste Brasileiro, esta, por sua vez, intercede em comunidades tradicionais de
pesca artesanal em águas interiores, ou seja, água doce.
O conceito de região está associado à noção de diferenciação de áreas. Segundo Corrêa (2003), a
aceitação do conceito está na ideia de que a “superfície da Terra é constituída por áreas diferentes
entre si.” As microrregiões homogêneas são uma outra forma de regionalização do espaço
brasileiro proposta pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Da mesma forma
que a das macrorregiões, esta divisão regional respeita os limites estabelecidos nas divisas políticas
dos estados. As microrregiões homogêneas têm sua área delimitada, pela polarização exercida pela
cidade mais importante e por todos os outros fatores que a individualizam no estado onde se
encontra. (SENE e MOREIRA, 2001 p.205-207).
Nestas comunidades tradicionais cearenses, como principal fator predominante encontra-se a
mulher, dona de casa, mãe, esposa e pescadora. Que através de projetos sociais ocupam seu espaço
sem receio, fazendo com que o meio que se encontram seja expandido. Mostrando, sobretudo, a
força do trabalho feminino e do empoderamento. De modo que, o objetivo do projeto busca lutar
pela visibilidade da identidade dos pescadores e das pescadoras. Demonstrar e reconhecer o papel
da mulher dentro do universo da pesca artesanal, sendo assim, tratando de formatizar sobre os
espaços a qual estas podem ocupar e discutir quanto ao seu papel na sociedade. Além de
estabelecer propostas para acesso a políticas públicas que não são acessadas pela falta de
informação dos pescadores e das pescadoras. Sendo que segundo Milton Santos, através do estudo
das interações, recuperamos a totalidade social, isto é, o espaço como um todo e, igualmente, a
sociedade como um todo. Pois cada ação não constitui um dado independente, mas um resultado
do próprio processo social.
DISCUTINDO O TEMA
Existem 12 municípios que são favorecidos com o projeto Pescadores e Pescadoras Artesanais
Construindo o Bem Viver, dentre estes, 7 são dos Sertões de Crateús (Catunda, Crateús,
Independência, Ipaporanga, Nova Russas, Novo Oriente e Tamboril) e os outros 5, dos Inhamuns
(Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá). Projeto este realizado pela Cáritas
Diocesana de Crateús, tendo como principais parceiros o Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP),
CISV, Assistência Nacional de Pescadores (ANP) e Movimento dos Pescadores e Pescadoras
(MPP), e como co-financiador, a União Europeia.
Com início em março de 2017, o projeto perpassa diretamente pelo dia a dia dos pescadores e
pescadoras. Sendo sabedor que ninguém se identificava com a profissão, o modo de expressar em
público seu meio de trabalho, alimento e renda, trazia medo, vergonha e até mesmo repulsa. As
mulheres não participavam de reuniões, como das Associações das Comunidades, que na maioria
das vezes contava em suma com a presença masculina, pois até então estes espaços e assuntos
eram considerados como dever do homem, bem como o da mulher em casa. Assim como as
obrigações maternas de uma mulher são aceitas como naturais, seu infinito esforço como dona de
casa raramente é reconhecido no interior da família. (DAVIS, Angela, 2016 p.214).
Com isso, os agentes de campo da Cáritas iniciaram o trabalho, desenvolvendo rodas de conversas,
exposições fotográficas, leituras e filmes. Atividades que também propuseram mostrar que
poderiam tirar o sustento e renda de outras coisas que estariam ao redor, como por exemplo a
natureza, construindo assim, grupos para produção de sabonetes e sabão, retirando a cera de plantas
comumente encontradas no bioma caatinga, e doces, como trufas. Passando por um curso prévio
para chegar a produção de qualidade e assim, as pescadoras conseguirem uma qualificação que as
ajudarão futuramente, e consequentemente trará resultados para a renda familiar destas.
Fomentando, contudo, a participação em feiras da agricultura familiar regional e em seminários
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regionais, estaduais e nacionais. O projeto já vem atendendo mais de 500 pessoas, incluindo
homens e mulheres que vivem da pesca artesanal, um número relativamente considerado no que
tange a desinformação em relação aos seus direitos que não são concebidos por totalidade através
das políticas públicas existentes.
Nesta perspectiva, surge o I Seminário de Mulheres das Águas, que ocorreu de 07 a 08 de
novembro de 2019, com o viés intermitente de abordar sobre o empoderamento feminino. Que
vem avançando entre elas sem cessar. Incentivando-as a participar de reuniões, eventos, e que estas
por sua vez, tem voz e que devem ser ouvidas e respeitadas. Abordando temas gerais que se ligam
com a realidade destas no contexto de bem viver ou mal viver, trabalhando na base de estrutura
familiar, educação, saúde, segurança e política.
É notório a participação das mulheres nos espaços de diálogos, nas construções coletivas, e mais
que isso, na consciência do empoderamento que nasce da participação democrática, dos conceitos
de cidadania, da força motriz, da liberdade e igualdade. É, neste contexto de superação, de se
reinventar para ser percebida, com direitos e deveres que vão além dos direitos constitucionais,
muitas vezes negligenciados pelo poder público ou pelo poder de mando local, que amordaça,
aprisiona e a torna subserviente na condição de inferior, ou rotulada como “do lar”, que milhares
de mulheres não conseguem desenvolver atividades que possam dignificá-las ou torná-las sujeitas
de sua história, de sua digna vida e vida digna, que deve perpassar qualquer condição, visto que
nascemos para ser felizes, com dignidade, respeito, e consciência ética de cidadã.
MATERIAL E MÉTODO
Com o propósito de conhecer melhor sobre a temática do empoderamento feminino das pescadoras
artesanais, foi que durante o I Seminário de Mulheres das Águas, realizado no Centro de
Treinamento Dom Fragoso, em Crateús, optou-se por uma abordagem estritamente restrita, como
estruturas metodológicas qualitativa e quantitativa. No método qualitativo, segundo Ludke e
André, (1986), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o
pesquisador como seu principal instrumento. Já a pesquisa quantitativa, considera que tudo pode
ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e
analisa-las.
No que diz respeito aos assuntos de família, educação, saúde, segurança e política, de 100% das
mulheres pescadoras que estão inseridas no projeto Pescadoras e Pescadores Construindo o Bem
Viver, cerca de 20% compareceram ao evento. Desta forma, foi feito um questionário, levantando
pontos como de conquista, retrocesso e empoderamento de acordo com o andamento do projeto,
em relação aos temas propostos no Seminário. Com isso, a análise de literaturas publicadas traz
ênfase à continuidade de construção desta pesquisa. Bem como, as vivências de campo juntamente
com os agentes de campo da Cáritas Diocesana de Crateús, beirando pelos açudes dos munícipios
que são trabalhados com o projeto.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Para uma análise mais objetiva dos 20% das mulheres que compareceram ao evento, destaca-se
um gráfico, em que mostra sobre os assuntos abordados de família, educação, saúde, segurança e
política, numa situação de maior e menor relevância. Calcula-se os 20% como sendo 100% do
total de mulheres que compareceram. Do qual, em relação a família, 70% obtiveram conquistas,
em relação a educação, 80%, saúde, 60%, pois, ainda há equívocos quando se trata da saúde íntima.
40% em relação a segurança, algumas mulheres ainda são vítimas do machismo. E apenas 30%, a
política. No retrocesso, família estima-se em 10%, pois quando se trata do cuidado aos filhos, elas
se sentem mais vívidas. Assim como 10% em educação. 20% na saúde. 50% em relação a
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segurança e também 50% em política. O empoderamento floresce, e elas conseguem obter espaço,
mesmo diante das dificuldades de segurança, política e saúde. 60% delas têm papel fundamental
na família, 100% na educação dos filhos, pois majoritariamente é quem acompanha os anos letivos
escolares. 60% buscaram cuidar melhor da saúde, enquanto que 50% delas, progrediram em
contrapartida ao machismo e à violência doméstica, que em parte não é perceptível de imediato. E
20% progrediram em espaços políticos em busca de seus direitos, principalmente como
pescadoras. É perceptível que ainda há muito para ser conquistado, reivindicado, dar alguns passos
não significa dizer que estamos emancipados(as), a luta deve ser constante e perene, e cabe a todos
nós, cidadãos, lutar em favor da dignidade, da justiça social e dos direitos humanos, capaz de nos
tornar mais humanizados. A nós pibidianos(as) do curso de licenciatura em Geografia do Campus
de Crateús cabe nos reinventar, nos aproximar e com compromisso político, acadêmico e social
trazer à tona todas essas discussões e que a sala de aula seja o cenário para o debate e o diálogo
constante. Sendo consciente da sua condição inacabada o ser humano deve produzir continuamente
a sua própria existência e se diferencia dos outros animais pelo raciocínio.
Desse modo, através da reflexão sobre a ação, pode contribuir para as mudanças e melhorias no
seu contexto social. A participação do ser humano como sujeito da sociedade, decorre de uma
postura fundamentada no conhecimento da realidade. Neste caso, a escola deve primar pela
formação humana, buscando a conscientização a promoção da ética e da cidadania junto à
comunidade escolar. A escola é um órgão socializador que deve proporcionar a noção e a prática
da sociabilidade. Assim, a educação escolar tem como papel preparar os educandos para a vida em
sociedade, é com este olhar pibidiano, que buscamos alcançar voos e cumprir esse papel. É preciso
reconhecer-se como mediadores na construção dos conhecimentos, o que implica na definição de
currículo e metodologias que promovam a aprendizagem de forma contextualizada e
interdisciplinar.
Fotografias
Figura 1: Pescadora Joza de Aiuaba/Ce. “Eu entro no açude, boto galão, sou pescadora de carteirinha e tudo

Fonte: Cáritas Diocesana, 2018
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Figura 2: I Seminário de Mulheres das Águas, Crateús/Ce
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Fonte: Cáritas Diocesana, 2019

Figura 3: Pescadora Rita de Arneiroz/Ce, comercializando na I Feira da Agricultura de
Arneiroz/Ce

Fonte: Cáritas Diocesana, 2018
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Figura 4: Pescadora Elisângela de Novo Oriente/Ce
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Fonte: Cáritas Diocesana, 2018
Figura 5: Mapa das microrregiões geográficas do estado do Ceará

Fonte: IBGE. Elaboração: IPECE, (2019)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É notório que desde o início do projeto em 2017 até o presente início do ano de 2020, as mulheres
como principal agente formador familiar, evoluirão, no que diz respeito a saberes tradicionais que
estas já carregavam e que aperfeiçoaram, com o toque do empoderamento. As mulheres eram até
então invisíveis em participar de decisões em reuniões que afetariam a elas próprias, como
benefícios públicos da prefeitura ou governos estadual e federal, pois à frente estavam os homens.
Na maioria das vezes até o Bolsa Família, que é usualmente no nome da mulher. Hoje, elas chegam
em espaços como Brasília/DF para participar de plenárias voltadas para a defesa da pesca no
território nacional brasileiro, e isso é um grande passo à frente, a continuar a ser seguido, visando
o bem viver.
Consideramos salutar que escola, instituições diversas possam se irmanar para fazer valer o direito
constitucional de homens e mulheres em viver com dignidade e justiça social. Para tanto
precisamos fomentar nossa fome de conhecimento e conscientização para desenvolver política
públicas capazes de gerar dignidade humana, em especial para as mulheres dos sertões que
historicamente forma excluídas e violentadas enquanto sujeitas históricas em dignidade e vida.
REFERÊNCIAS
APRENDIZADO
DOS
ALUNOS:
CEARÁ.
QEdu.
Disponivel
http://www.qedu.org.br/estado/106-ceara/aprendizado>. Acesso em 12 fev. 2018.

em:

<

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Média e Tecnológica. Parâmetros
Curriculares Nacionais + (PCN+) - Ciências Humanase suas Tecnologias. Brasília: MEC, 2002.
CEARÁ. Secretaria da Educação Básica do Ceará. Centro de políticas Públicas e Avaliação da
Educação – CAEd. SPAECE 2015. Boletim do Gestor. Juiz de Fora, 2015. Disponível em:
<http://www.spaece.caedufjf.net/>. Acesso em: 10 fev. 2020.
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. S.Paulo: Boitempo, 2016.
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

IDEB. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Disponível em <http://ideb.inep.gov.br>.
Acesso em fev. de 2020.
INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais>. Acesso em: 12 fev. 2020.
LUDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. São
Paulo: EPU, 1986. 99 p.
MICRORREGIÕES
GEOGRÁFICAS.
Disponível
em:
<http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/capitulo1/11/images2x/Microrregioes_Geogaficas_2019.jpg
>. Acesso em 6 de março de 2020.
PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS. Cáritas de Crateús, 2018. Disponível em:
https://ww2.caritasdecrateus.org/pescadoras-e-pescadores-artesanais/. Acesso em: 10 de
novembro de 2019.
SEDUC. Secretaria de Educação do Ceará. 2018. Disponível: <http://www.seduc.ce.gov.br>.
Acesso em: 13 fev. 2020.
SENE Eustáquio de & MOREIRA, João Carlos. Trilhas da Geografia, volumes 5ª, 6ª, 7ª e 8ª
séries. São Paulo: Scipione. 2000.
Santos, Milton, 1926-2001. Espaço e Método/Milton Santos. – 5. ed., 2. reimpr. – São Paulo:
Editora da Universidade de São Paulo, 2014. 120 p.; 14 x 21 cm. – (Coleção Milton Santos; 12).

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

129

O FANZINE COMO RECURSO DIDÁTICO NA ANÁLISE DA PAISAGEM DO
SEMIÁRIDO NORDESTINO: ESTUDO A PARTIR DO 7º ANO DO ENSINO BÁSICO
Kelvia Mayara Cisne dos Santos
Epaminondes Pinheiro Machado Neto
Tarcyana Câmera Barroso
INTRODUÇÃO
Estudar a Geografia Física inserida ao contexto de prática educacional é necessária para formação
dos estudantes por conta da dinamicidade dos conteúdos e que, muitas vezes, demostra ser uma
área que necessita de apoio no que tange ao ensino da prática, como forma de ensinar aos alunos
de maneira dinâmica e aplicada.
Diante desse contexto, o presente trabalho justifica-se pela importância do uso de recursos
didáticos no ensino e aprendizagem em sala de aula, que diante de variados recursos existente, foi
utilizado neste trabalhado a aplicação de fanzines como recurso sob a perspectiva da análise da
paisagem do Semiárido nordestino.
Este presente estudo foi aplicado em uma escola de ensino privado, localizado no Bairro Santo
Amaro, Fortaleza-Ceará, e o desenvolvimento das atividades realizou-se com alunos do 7º ano do
Ensino Fundamental II. Vale ressaltar que foram utilizados os critérios da Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) para o ensino de conteúdo regional, assim, fazendo a aproximação do currículo
normatizado com a realidade dos estudantes.
Trabalhar com recursos didáticos como estratégia pedagógica escolar vai ao encontro do
desenvolvimento de ensino e aprendizagem com mais qualidade e protagonismo, assim, a
construção de fanzines em sala de aula, como recurso estratégico de ensino, ajuda a construir todo
um processo de ensino entre professor e aluno. O fanzine como recurso didático é feito de forma
simples e descomplicado, dependendo apenas da criatividade do autor e dos seus conhecimentos
sobre determinada temática, construindo assim, autorias com obra próprias e originais.
Sob a perspectiva da construção de fanzines em sala de aula, os estudantes trabalharam a temática
da análise da paisagem do Semiárido nordestino. Na ocasião, objetivando a construção dos
fanzines por cada aluno, o desenvolvimento dessa atividade foi bastante valorosa para a percepção
dos alunos com relação ao tema. Vale ressaltar que, a partir desse trabalho construído em sala de
aula, os alunos obtiveram uma visão melhor do que seria de fato a delimitação do clima do
semiárido nordestino, compreendendo, até mesmo, a cidade onde residem (Fortaleza-Ce) como
área de ocorrência do clima de semiárido.
Em suma, a construção de recursos didáticos no ensino de geografia nas escolas vai ao encontro
da melhor qualidade de ensino, propondo estratégias didáticas que visam ajudar os docentes na
construção da aprendizagem dos alunos e, traçando metas que contribuem para a educação escolar.
DESENVOLVIMENTO
Ensino de geografia e o uso de metodologia diferenciada
Segundo Santos (2019, p. 15) “A prática pedagógica no ensino de Geografia é de fundamental
importância ao que tange o processo de ensino e aprendizagem dos alunos”. Sendo a Geografia
uma ciência que estuda o meio social, político, econômico e físico e espacial, ela apresenta uma
grande diversidade de discussões que, em sala de aula, permite a diversidade de práticas e
metodologias de ensino.
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A Geografia é uma ciência de cunho prático que possui inúmeras possibilidades de discussões em torno do livro
didático, permitindo a utilização do currículo e atividades que envolvam os estudantes e que permite ao professor
realizar diferentes dinâmicas em sala de aula, conciliando o conteúdo normatizado com os conhecimentos prévios dos
estudantes. (MACHADO, BARROSO e CRUZ, 2019).

No ensino de Geografia é de extrema importância o uso de metodologias e práticas de ensino
facilitadoras para o processo de ensino e aprendizagem. Principalmente na Geografia física, onde
os alunos precisam de uma maior abstração para a compreensão dos conteúdos. Sendo o professor
o responsável de correlacionar os assuntos discutidos em sala de aula com as realidades dos alunos
e suas vivências, para um entendimento crítico do espaço geográfico que integram.
Em suas atividades diárias, alunos e professores constroem geografia, pois, ao circularem, brincarem, trabalharem
pela cidade e pelos bairros, eles constroem lugares, produzem espaço, delimitam seus territórios. Assim, vão formando
espacialidades cotidianas em seu mundo vivido e contribuindo para a produção de espaços geográficos mais amplos.
(CAVALCANTI, p. 45, 2012).

Na sala de aula, para um melhor entendimento dos alunos sobre os conteúdos propostos, é
necessário, por parte do professor, o uso de metodologias diferenciadas de ensino, variando pela a
necessidade de cada turma e série. Existem diversos artifícios facilitadores para o ensino, como
por exemplo, o próprio uso do pincel e quadro branco e os livros didáticos que são os recursos
mais utilizados pelos professores, como também, projetor multimídia-Datashow, músicas, vídeos,
fotografia, poesia e como o próprio fanzine, que é o recurso estudado neste trabalho, entre outros.
Os recursos didáticos são de extrema importância, sendo “ferramentas” utilizadas pelos
professores como meios que proporcionam uma melhor compreensão dos alunos. Vale salientar,
que esses meios devem ser utilizados juntamente com a teoria para uma melhor qualidade no
ensino. Visto que, “tais recursos não podem ser ofertados de maneira gratuita e sem embasamento
teórico, precisam se correlacionar com os conteúdos escolares, e serem objetos que possibilitem
uma maior reflexão e compreensão crítica” (BARROSO e PIRES, 2018).
Souza irá dizer que:
O uso de materiais didáticos no ensino escolar,deve ser sempre acompanhado de uma reflexão pedagógica quanto a
sua verdadeira utilidade no processo de ensino e de aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto. Não se
pode perder em teorias mas também não se deve utilizar qualquer recurso didático por si só sem objetivos claros.
(SOUZA, 2007, p. 113).

Portanto, a realização da prática de ensino em Geografia inserida ao contexto escolar é
fundamental para a significação dos conhecimentos adquiridos, de forma a proporcionar a reflexão
dos conteúdos normatizados. A partir dessa perspectiva este trabalho traz a metodologia de
fanzines aplicada à análise da paisagem do semiárido nordestino brasileiro.
Fanzine como recurso didático educacional
A Aplicabilidade de diferentes recursos didáticos nas escolas apresenta-se como instrumento
agregador de conhecimento tanto para o discente como para o professor. Com objetivo de alcançar
melhores resultados, no que se refere ao ensino e aprendizagem, o emprego dos recursos didáticos
na escola visa estimular os alunos para a construção dos conhecimentos, a partir da prática
realizada em sala de aula, e, com isso, apresentar como uma oportunidade de aprimoramento,
alinhando os conhecimentos adquiridos e apreendidos, com a reflexão e interatividade em sala de
aula. Segundo Santos (2019):
Atualmente, buscar por alternativas de ensino que possam ajudar suprir as falhas do sistema educacional é uma tarefa
que exige bastante esforço para aqueles que estão na procura por um ensino de qualidade. Em vista disso, propor
outros recursos didáticos de ensino para além do uso do quadro em sala de aula, proporciona tanto ao aluno quanto
para os docentes meios que possam estimular um ensino como mais retorno para a qualidade da aprendizagem, assim,
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propiciando uma relação afetiva de aprendizagem onde o professor e alunos são muito mais que dois profissionais em
sala de aula. (SANTOS, 2019, p.28).

A escola vem sendo confrontada, diariamente, a almejar por caminhos para melhor alcançar o
resultado educacional sem modificar a essência predominante em sala de aula. Segundo Silva
(2012, p. 87) “O professor está diante do desafio que consiste em conhecer e adotar a modalidade
comunicacional interativa e, ao mesmo tempo, não invalidar o paradigma clássico que predomina
na escola”.
Vale ressaltar que, ao trabalhar com o processo de pedagogia dinâmica em sala de aula, o docente
precisa fazer uma relação de todos os conhecimentos e informações tralhados e ministrados com
os discentes e, ao mesmo tempo, dinamizar a situação de ensino e aprendizagem com a prática,
proporcionando resultados que vai ao encontro da necessidade de obter resultados para formação
educacional do estudante, e com a pratica pedagógica realizada em sala de aula. Em vista disso,
Libâneo (2013, p. 86) traz a contribuição e ressalta que “a tarefa principal do professor é garantir
a unidade didática entre ensino e aprendizagem, por meio do processo de ensino”.
Posto isto, trabalhar com a diversificação de recursos didáticos como estratégias de ensino e
aprendizagem em sala de aula tem por finalidade a busca de uma maior contribuição educacional,
a partir do uso de diferentes instrumentos da aprendizagem que vão muito além do quadro, pincel
e apagador. Em vista disso, esse artigo vem trazer a temática da aplicação de fanzines,
compreendido aqui como recurso didático pedagógico para análise da paisagem do semiárido
nordestino. Segundo Lourenço (2006) traz a contribuição de que o fanzine é uma:
Publicação impressa que se aproxima de um jornal ou revista porque se utiliza de técnicas de edição, editoração,
diagramação, impressão, distribuição e, às vezes, até publicidade, embora não trabalhe com a mesma formalidade,
nem pretensões editoriais dos grandes meios de comunicação impressa (LOURENÇO, 2006, p.2).

Na perspectiva da aplicação do fanzine em sala de aula, o desenvolvimento deste foi de extrema
importância para a construção da temática trabalhada com os alunos, de modo a procurar o
alinhamento dos conhecimentos teóricos e práticos, para assim, estimular não só o conhecimento,
como a reflexão, o lúdico, a comunicação, a pesquisa, a interatividade e o senso crítico dos alunos.
Em vista disso, segundo Santos (2019):
O Fanzine é considerado uma pequena revista sem intenção ou quase nenhuma de lucro, mas que tem um poder de
disseminação e assimilação de informações extraordinárias, e propondo para aqueles que têm ao seu acesso, uma
relação de interação com o lúdico e desenvolvimento da criatividade e percepção (SANTOS, 2019, p 24).

A aplicabilidade do fanzine em sala de aula, utilizando-o como recurso pedagógico de ensino para
a construção didática, possibilita o desenvolvimento do conhecimento a partir da construção de
forma impressa e criativa dos conteúdos normatizados, assim como, a formação da autoria,
protagonismo do discente e do professor, este como educador e educando. Segundo Freire (2005,
p. 79) ressalta que “o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado,
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa”, isto é, uma relação de
reciprocidade da aprendizagem.
Ao realizar a aproximação dos conteúdos curriculares com a prática de fanzine, este como recurso
didático pedagógico, o professor proporciona o protagonismo do aluno diante da apropriação do
saber. Conforme Silva (2012, p. 211) “colocar o aluno no centro de todo o processo é fazer a
mudança de um polo a outro e recair em uma nova simplificação: antes o professor e agora o
aluno”.
Em suma, a utilização do fanzine como recurso didático pedagógico na perspectiva da análise da
paisagem do Semiárido nordestino neste trabalho, também auxilia na missão de estimular tanto
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aluno como professor para a produção dos conhecimentos, além de possibilitar a troca de
experiências em sala de aula a partir das apresentações, diálogos e divulgações dos resultados.
Campos (2009, p. 3) ressalta que “Com organização, definição temática, objetivos, tempo e o
mínimo de recursos, é possível fazer fanzines e torná-los uma ferramenta da construção de
conhecimentos na escola”.
O estudo da paisagem do Nordeste Semiárido no 7º ano do Ensino Fundamental II
Os estudos relacionados à temática regional são estabelecidos na Base Nacional Comum
Curricular (BNCC) como essencial para formação de estudantes, por possibilitarem o estudo do
meio, onde vivem, e permitirem a aproximação dos temas estudados com a vida dos discentes.
O Nordeste é uma região diversificada, com ampla variação em sua formação, apresentando
população, cultura e características naturais que variam em determinadas áreas dentro da própria
divisão regional.
Dentre essas características temos o clima semiárido como um ponto importante para o estudo,
onde as secas ocorridas nesta área são destaques históricos que influenciam toda a região, e devem
ser estudadas no ensino básico no conteúdo regional.
O Semiárido nordestino abrange uma área composta por características climáticas e sociais, com
um clima seco na maior parte do ano e irregularidades pluviométricas com presença de chuvas
concentradas no início do ano.
Nesse contexto, o Estado do Ceará possui em sua composição 4.541.532 habitantes vivendo no
semiárido em 2007, sendo a maior área territorial e de habitantes do Estado, que convivem com
características de um clima com temperaturas médias anuais entre 26 e 28ºC, umidade relativa em
torno de 65%, precipitação pluviométrica anual abaixo de 800 mm, solos com baixa profundidade,
substrato predominantemente cristalino e frequentes ocorrências de secas (CEARÁ, 2010), que é:
(...) um complexo fenômeno da natureza – conjunto de condições particulares de um domínio morfoclimático – que
afeta milhares de pessoas com repercussões sociais, econômicas e ambientais, sendo alvo de propostas de governos
na expectativa de mitigação de seus efeitos. (...) corresponde a um fenômeno físico natural repetitivo e regular no
semiárido brasileiro que às vezes atinge sequências de 3 a 5 anos irregulares, ou ausência de precipitações em que se
constata baixa umidade no solo (OLIVEIRA, 2018, p.105).

A partir do exposto, é necessário incluir estudos sobre essa área no ensino básico, ampliando os
conhecimentos sobre o Semiárido nordestino. Observando por meio de recursos didáticos como
os estudantes percebem o entorno em que vivem, e como compreendem a constituição da região
Nordeste.
Por tanto, a diversidade cultural, populacional e natural possibilita a formação de paisagens únicas
que representam uma região em suas definições socionaturais, assim, o estudo das paisagens do
Semiárido nordestino retratam as características desta área, pois a paisagem não é:
(...) uma simples adição de elementos geográficos disparatados. É uma determinada porção do espaço, o resultado da
combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente
uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável em perpetua evolução (BERTRAND, 2004,
p. 141).

Assim, quando uma paisagem é representada, seja em desenhos, em textos e outras formas de
expressão, possibilita a transmissão das acepções sobre os elementos que são representados, e as
características de determinado Espaço Geográfico.

EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

133

Dessa forma, o Espaço Geográfico como palco integrado das ações humanas por meio da técnica
e do processo histórico de formação social possibilitam a formação da paisagem no Espaço
(SANTOS, 2006).
Nesse contexto, estimular a representação da paisagem no estudo sobre o Semiárido nordestino
permite a análise das concepções dos sujeitos sobre essa área, assim, o uso dos fanzines como
recursos didáticos no ensino de geografia é uma forma de representação do conhecimento sobre o
conteúdo da paisagem do semiárido.
METODOLOGIA
Para realização do estudo foi segmentado em quatro etapas basilares com o objetivo da construção
e desenvolvimento dos conteúdos curriculares e vivenciais dos estudantes avaliados.
A primeira etapa foi o planejamento das atividades, ou seja, tempo para aplicação, escolha dos
recursos didáticos, dos métodos avaliativos e procedimentos de aplicação dos fanzines, assim
como, organização e correlação das bibliografias utilizadas para fundamentação do trabalho.
A partir disso, na segunda etapa, foi escolhido que a turma do 7º ano do ensino fundamental II
com o conteúdo sobre a região Nordeste do Brasil apresentava potencial experimental para
aplicação do fanzine como recurso didático, para tanto, foi necessário utilizar o conceito de
paisagem como forma de aplicação direcionada aos fanzines, utilizando imagens, jornais, textos e
desenhos coletados e desenvolvidos pelos discentes apresentando o que eles compreendiam sobre
o Semiárido nordestino.
Prosseguindo, os estudantes foram direcionados a produzirem seus materiais de acordo com as
concepções que possuíam do Semiárido nordestino, com a realização de uma breve
contextualização do professor sobre o tema, assim, os discentes produziram 11 fanzines.
Dentro desse contexto, o protagonismo dos discentes na construção e coleta dos materiais foi
mantido como base inicial dos trabalhos, onde os professores direcionavam as atividades e os
estudantes aplicavam suas compreensões sobre a temática.
Na terceira etapa, os fanzines foram expostos em sala de aula, onde cada discente apresentava o
que foi produzido e discutia as ideias e motivações da construção do material sobre o Semiárido e
suas relações com essa área do Nordeste brasileiro.
Por fim, na quarta etapa, o professor utilizou os materiais produzidos pelos discentes em conjunto
com o livro didático da editora Formando Cidadãos para contextualizar o conteúdo, corrigir
possíveis erros e iniciar a teoria aplicada ao tema com base nos fanzines de autoria dos estudantes.
Os resultados do estudo foram analisados qualitativamente empregando pontos quantitativos na
avaliação de forma a perceber como os estudantes se envolveram e aplicaram a atividade em sala
de aula.
O tempo para realização do planejamento foi de 2 horas e para aplicação foram utilizadas quatro
aulas de 50 minutos cada, totalizando 02hs:40min, com intervalos entre as aulas. No entanto, não
é possível contabilizar e mensurar os trabalhos de coleta de materiais e os estudos realizados pelos
estudantes em casa e nas pesquisas fora do ambiente escolar.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Percepção dos alunos quanto à temática da paisagem do semiárido
Ao iniciar os trabalhos, foi percebido o déficit de conhecimento sobre a temática do semiárido. Os
alunos não compreendiam a relação da paisagem do semiárido como o Espaço Geográfico em que
viviam. Visto que, a escola está localizada na cidade Fortaleza, região litorânea do Ceará,
dificultando a percepção e a correlação das características do clima semiárido.
Os discentes foram receptíveis quanto os conteúdos abordados, pois, em geral todos já haviam tido
experiências e vivências com viagens ao interior do Estado do Ceará, e correlacionaram esses
lugares como característicos da paisagem semiárida. Além disso, levantaram a discussão de que o
semiárido era também observado através de noticiários impressos e meios de comunicação da
cidade de Fortaleza.
Construção dos fanzines na escola
A priori foram apresentadas, aos alunos, imagens diversas sobre o semiárido em revistas, jornais
e imagens impressas da internet, como também, disponibilizado materiais didáticos para a
construção dos fanzines (lápis de cor, cola, papel, tesoura sem ponta, régua e lápis de escrever).
No momento da regência, depois da construção dos fanzines, foi percebida a surpresa dos alunos
por saberem que o semiárido é uma região diversificada em bases econômicas, culturais e sociais,
com paisagens que vão além da imagem da seca. A caracterização do semiárido realizada pelos
estudantes foi perceptível ao relacionarem imagens positivas como: criação de bovinos e caprinos,
irrigação de hortaliças, vegetação verde e reservatórios de abastecimento de água, em detrimento
das imagens negativas como: mortalidade de gado, solo infértil, vegetação escassa, reservatórios
secos.
Os pontos positivos e negativos identificados pelos estudantes serviram para observação e
avaliação de como o Semiárido era visto pelos mesmos em suas concepções para construírem uma
representação sobre a temática nos fanzines.
Figura 01 – Pontos negativos e positivos apontado pelos estudantes sobre o Semiárido nordestino

Fonte: Autores (2020)

Com esses dados o professor pode analisar os produtos desenvolvidos e contextualizar os
conteúdos coerentes ao tema e aqueles que divergem da realidade apresentada no livro didático
com o objetivo de construção e validação do conhecimento construído em conjunto na sala de aula.
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As reportagens retratadas relacionavam conteúdos sobre o semiárido que poderiam ser relacionada
às imagens como: frequência de chuvas, desertificação, inovação da criação de gado, e produção
irrigada de vegetação.
Assim, os resultados obtidos mostram que os estudantes relacionaram e discriminaram de forma
lógica os pontos positivos e negativos, apresentando opiniões, vivências e experiências pessoais.
Portanto, possibilitando a avaliação dos fanzines e dos conhecimentos dos estudantes, para a
posteriori, ser realizada uma discussão coletiva da temática.
A representação dos fanzines foi caracterizada por imagens que representam a paisagem do
semiárido, podendo ser associado pela criatividade dos estudantes em desenhos, textos, e
manchetes de jornais que poderiam representar as características paisagísticas que os discentes
compreendiam sobre a área em estudo. Diante disso, foram obtidos diversos fanzines com diversas
opiniões, conteúdos, e variadas percepções.
Figura 02 – Amostra de fanzines produzidos pelos estudantes

Fonte: Autores (2020)
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A partir dos fanzines, foi possível retratar a opinião dos estudantes sobre a área em estudo
destacando os estereótipos, visões distorcidas e midiáticas e as falsas características disseminadas
sobre o Semiárido, dentre elas, as três principais percepções são destacadas na tabela 01, para com
essas informações o professor constatar os principais pontos a serem trabalhados com os discentes
e corrigir as visões errôneas sobre o tema.
Quadro 01 – Principais percepções negativas dos estudantes sobre o Semiárido nordestino

Principais percepções negativas
Tema

Descrição

Número de
fanzines

Seca

Características relacionadas à falta de água e poucas chuvas, 9
associadas aos problemas que podem ser gerados às populações,
como: a sede e o acesso a água.

Água

Falta de água relacionada à precipitação, observando as imagens 7
retratando: açudes secos, e textos caracterizando a possibilidade
de fome e de pobreza.

Chuvas Relações realizadas com a falta de água, com a vegetação seca, 6
com abastecimento de reservatórios e com a vida humana.
Fonte: Autores (2020)

Por tanto, essas observações devem ser avaliadas pelo docente em sala de aula discutindo com os
estudantes o porquê e onde eles adquiriram as impressões retratadas nos fanzines, assim,
proporcionando o hábito da pesquisa e da indagação sobre os conteúdos apreendidos pelos
discentes construindo conteúdo baseados em fatos investigados e comprovados.
Nesse contexto, foi constatado que é importante antes de apresentar um conteúdo, referente ao
livro didático, realizar atividades que mostrem o conhecimento prévio dos discentes, para com
isso, ser realiza as correções necessárias e fortalecer os conteúdos junto à teoria apresentado pelo
professor e com o livro didático.
Prosseguindo, os estudantes foram colocados em uma roda de conversa para apresentarem seus
trabalhos e discutirem as opiniões em conjunto com o professor, para com isso, ser realizada a
fixação dos conhecimentos com o livro didático e em conjunto a teoria normatizada.
Portanto, é necessário o protagonismo dos discentes e a realização de trabalhos em grupo com a
indispensável presença do professor acompanhando e avaliando o processo de criação dos
estudantes.
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Figura 03 – Estudantes elaborando fanzines

138
Fonte: Autores (2020)

Dentro do exposto, compreende-se o fanzine como uma ferramenta adequada para análise da
paisagem, onde o Semiárido foi trabalhado e avaliado de forma satisfatória, servindo como base
para construção do conhecimento e avaliação dos estudantes, assim, permitindo correções e a
validação dos conteúdos trabalhados, para com isso, construir o saber e trabalhar a autonomia e
protagonismo dos discentes.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A produção de fanzines demonstrou que os estudantes avaliados necessitavam de
acompanhamento para compreender o Semiárido nordestino, pois muitos apresentaram visões
midiáticas influenciadas pelos estereótipos das secas e fome nessa área do Nordeste.
Os resultados demostram que a maior parte das produções discorria sobre temas circundando seca,
água e chuvas, demonstrando a necessidade deste conteúdo no ensino básico das escolas do Brasil,
para ensinamento das variadas riquezas e diversidades existentes no nordeste e, em específico, no
Semiárido nordestino, evitando a disseminação de conteúdos pouco verídicos e preceituosos.
Dessa forma, os fanzines possibilitaram a verificação do conhecimento primário dos estudantes
para, posteriormente, ser realizada regência, correções dos erros identificados, e construção do
conhecimento científico dos conteúdos.
Ressalta-se que a avaliação dos fanzines antes da regência possibilitou identificar fragilidades nas
informações obtidas pelos discentes nos seus conhecimentos, fato que não seria evidenciado
depois das regências, pois eles estariam influenciados pelo currículo normatizado e pelos
conhecimentos do professor.
Assim, esse estudo demonstra como o Semiárido foi trabalhado pelos estudantes, sendo
identificados pontos positivos e negativos que foram trabalhados e avaliados para melhor formação
de discentes críticos e com compressão das características paisagísticas e gerais do Semiárido do
Nordeste brasileiro.
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PIBID: LI E RECOMENDO COMO RESISTÊNCIA NOS SERTÕES DE CRATEÚS
Arnóbio Rodrigues de Sousa Júnior
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Francisco Leandro da Costa Soares
Antonio Avelar Macedo Neri
INTRODUÇÃO
No que se relaciona a educação no Brasil, é válido ressaltar que a educação e as políticas
educacionais na atual conjuntura política brasileira, estão alinhadas aos planejamentos de
governos, sobretudo, as táticas e estratégias de órgãos multilaterais utilizando a catequese
capitalista para fins lucrativos e a retórica da educação como oportunidades significativas. Catini
(2019, p. 35) nos diz que “trabalhando por metas, essas organizações visam promover grandes
impactos e mudanças sistêmicas na educação, uma gestão eficiente e um ensino padronizado e
passível de avaliação em larga escala”. Nestas perspectivas de percepções quanto Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) como uma política de formação inicial no magistério onde
proporciona ao licenciando a obtenção de uma visão holística, pedagógica e técnica das políticas
educacionais, principalmente do cotidiano escolar além de ultrapassar os muros da escola. O
PIBID como formação inicial é, de fato, uma política que oportuniza reflexões, implicações
reflexivo-dialógicas e de forma poética, uma leitura acerca das práticas decorrentes no chão da
escola oportunizando a aproximação entre o teto acadêmico e piso escolar, com suas implicações
físicas e diferentes relações sociais inseridas.
É salutar que, em muitas circunstâncias, essa política para a formação de professores nos mostra
claramente os sabores e dissabores da formação docente, uma vez que é pertinente as implicações
e as angústias em decorrência do que se tem cotidianamente na escola enquanto lócus de atuação
profissional como prática educativa. É nesse sentido que o PIBID possibilita grandes reflexões,
planejamentos e leituras diversas que estão em direção a emancipação cultural e política além de
ser resistência frente as amarras de uma educação capitalista que pauta a educação como insumo
econômico e como política de lógicas gerenciais.
Desse modo, é necessário e urgente compreender quem está por trás das políticas educacionais. O
PIBID enquanto ferramenta de formação inicial com proposições pedagógicas, políticas e
emancipadoras no âmbito do magistério é eficaz ao delinear essa visão política a partir da atuação
pibidiana nas escolas núcleo e no desenvolvimento de atividades que oportunizam resistir quanto
a política de governos que assolam os territórios desassistidos, onde encontra-se por vez,
estudantes baixa renda de escolas públicas. Conforme Farias et al. (2018, p. 34):
No entanto, as ações empreendidas pelo atual presidente da república e seus ministros, ancoradas em um projeto
neoliberal de nação, que vem sendo desenvolvidas desde 2016 e se intensificaram no ano de 2017, reduziram
drasticamente o financiamento na área de educação, ciência e tecnologia, além de dissiparem inúmeros programas
relacionados à política nacional de formação de professores[...].

Nesse sentido, em tempos de obscurantismo de um governo neoliberal, é notório a retórica
excludente do governo a partir de sua perseguição ideológica e por meio da intimidação como
aparato de repressão social. O olhar pibidiano tende a captar tais proposições de boicoite a
educação e das políticas de formação de professores dentre outras que objetivam a formação
humana e social em outros espaços educativos. Tais ideias serão percebidas em seguida nas
discussões a partir do processo etnometodológico e das narrativas construídas mediante a atuação
técnica e pedagógica do pibidiano.
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A partir de tal realidade, o PIBID se concretiza como um instrumento de excelência para a
formação docente e de resistência ao passo que se pensa em uma outra pedagogia, em suma, numa
pedagogia de resistência com direcionamento à educação libertadora. Essa política de permanência
e êxito para quem se alinha a licenciatura em geografia nos Sertões de Crateús, é oportuna ao ponto
que impõe desafios ao acadêmico/pibidiano. Assim, essa política de formação no magistério é
essencial para a formação docente e para a construção da identidade profissional. A título de
exemplificação, conforme o portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), o PIBID tem como objetivos centrais:
Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica, contribuir para a valorização do
magistério, elevar a qualidade do professor do curso de licenciatura, contribuir na articulação entre teoria e prática,
inserir os licenciando no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionando-lhes oportunidades de
criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e
interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem.

Tendo em vista a instigação da CAPES quanto ao incentivo para com a formação qualificada no
magistério, apercebesse que se tem no PIBID oportunidade diversas que outros licenciandos do
mesmo curso não tem, tendo em vista a limitação de bolsas. Assim, tem-se o PIBID como
resistência ao desmonte da educação que produz ciência e que atende estudantes baixa renda.
Como bem pontua Freire (2003), o exercício da curiosidade é de extrema importância para a
construção de um pensamento e de uma epistemologia crítica e rigorosa. Logo, essa política instiga
o aprendiz a perguntar mais e conduz o conhecimento ao rigor científico.
Em uma conjuntura tão adversa como que a educação no país vivencia há tempos, podemos pensar em diversos
“centros gravitacionais” dos professores e, com isso, um potencial dispersão destes, com relação às necessidades de
seus educandos e dos seus processos educacionais. (DE OLIVEIRA SOARES, 2017, p. 819).

Nestas perspectivas, nota-se o PIBID para além da formação inicial, mas também é significativo
para a formação continuada dos profissionais supervisores. Essa política tende a contribuir para
uma nova formação de um currículo diverso, haja vista que ainda tem-se profissionais da educação
que utiliza o sumário do livro didático como currículo escolar. Em específico, levando em conta a
nova formação de professores, o PIBID proporciona novos debates e conhecimentos aos
professores, uma vez que muitos professores estão limitados ao conhecimento ideológico do livro
didático e das proposições ideológicas da tendência pedagógica liberal que cerca a escola além de
vulgarizar o falso discurso do ensino humanístico bem como é discutido por Libâneo (1994) em
sua obra.
Em tempos de incertezas de formação e de continuação do programa, é evidente que o PIBID
propõe diálogos de formação tanto para o acadêmico quanto para os professores, tendo em vista
que o programa é excelente na formação continuada, considerando-se as trocas de experiências na
sala de aula entre educador e educando e em outros espaços de formação. Nestas perspectivas, o
PIBID no atual contexto político e educacional se alinha a uma pedagogia da transformação. Como
experiência vivenciada na licenciatura em geografia nos Sertões de Crateús onde tem-se como
lócus de atuação uma escola da periferia centrada num perfil transitório de educação (libertário,
libertador), ao passo que li, vivenciei, recomendo como resistência e formação política, técnica,
pedagógica e social nos Sertões de Crateús além de fomentar a formação em diversos espaços
educativos e de luta constante, pois a dialética do programa está assentada no sujeito da práxis e
no sentido da efetivação da ação e da reflexão tanto no interior da escola como para além dos
muros da escola. Ainda, traz proposições políticas ao passo que possibilita ao aprendiz o
discernimento quanto as perspectivas educacionais e, sobretudo, política nesse atual cenário
reacionário.
Além disso, o programa investiga a formação profissional, por isso, pauta-se como resistência
frente as tentativas de boicote aos programas de formação no magistério além de propor ao
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graduando uma prática reflexiva e busca entender as condições materiais ideológicas que constitui
a escola. Em consonância, essa política fomenta uma formação viva, reflexiva, política, crítica e
emancipatória. Logo, objetiva formar profissionais competentes e éticos, dissociando-se do que
propõe os currículos advindo dessa pedagogia capitalista do século XIX. “Daí porque é possível
dizer que, na escola, o nexo instrução-educação somente pode ser representado pelo trabalho vivo
do professor[...]”. (GRAMSCI, 1982, p. 131).
Indubitavelmente, o PIBID se constitui no atual contexto político como uma ação investigativa
quanto a formação de professores e, levando em conta as atuais circunstâncias, é um programa
com práticas reflexivas no sentido da repolitização da educação, tendo em vista que “a ação
humana é eivada por intensões, do que decorre a afirmação do que ela não é neutra”. (FARIAS et
al., 2018. p. 60). Portanto, a presente produção acadêmica tem como propósito de discussão o
PIBID como resistência nos Sertões de Crateús, alinhado à licenciatura em geografia e a partir da
motivação das leituras realizadas, embasando-nos gradativamente enquanto profissionais no
magistério.
Logo, o artigo segue discutindo a temática abordando reflexões de formação, implicações que
estão intrínsecas a formação acadêmica e ao contexto educacional de boicote a formação
politizada. As discussões seguem pautando o PIBID como uma política de formação crítica, de
resistência, o debate sobre o currículo acadêmico e uma discussão do PIBID enquanto formador
de intelectuais orgânicos, seres engajados na luta e na participação social. Por fim, instiga o sujeito
a pensar de forma crítica, considerando-se outras epistemologias e fenomenologias.
METODOLOGIAS
O presente artigo, o qual pauta o PIBID como resistência e como uma política de grande valia para
a formação de professores, se instrumentaliza a partir do estudo de cunho qualitativo, levando-se
em conta leituras de autores que debatem a temática e de outros que contribui significativamente
neste eixo temático. Assim, a pesquisa bibliográfica está presente como um dos pontos essenciais
para o desenvolvimento da produção acadêmica. Desse modo, é afirmativo pontuar a busca do
diálogo com outros autores, pois bem como nos diz Gadotti (2010, p. 47) “o diálogo faz parte
dessa nossa pedagogia dialógico-dialética, que hoje começa a desabrochar na educação em todo o
mundo, renovando a prática pedagógica e dando-lhe um sentido moderno e progressista”. Ainda,
de acordo com Fonseca (2002, p. 31):
[...]qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que
já estudou sobre o assunto (...), procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou
conhecimentos prévios, conhecer sobre o problema a respeito do que se procura a resposta.

Nesse interim, a pesquisa traz uma revisão bibliográfica e propondo novos diálogos de formação,
pois nem todas as respostas são definitivas, pois Gadotti (2010) nos diz que os seres humanos se
constroem a partir do diálogo, tendo em vista que todos nós somos seres comunicativos. Nesta
sequência metodológica, a pesquisa científica ainda usa como processo metodológico, a
etnometodologia alicerçada em Coulon (1995) a fim de possibilitar o diálogo de forma ampla entre
as temáticas pautadas. Desse modo, utilizou-se quatro questões abertas para três
acadêmicos/pibidianos das três escolas núcleo. Assim, foi possível discutir sobre o PIBID a partir
de visões e perspectivas diferentes de formação, pois os graduandos estão em contextos
educacionais e sociais diferentes. Além disso, pontua-se as narrativas dos acadêmicos/pibidianos
sobre as problematizações acerca da temática objetivando discutir o PIBID enquanto programa
que contribui para a formação profissional e como resistência face a retórica maquiavélica e
envelhecida de governos neoliberais.
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Por conseguinte, tem-se a pesquisa documental da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB),
haja vista que em seu Art. 44°, pauta o ensino superior para além de cursos sequenciais, mas deve
também propor programas de extensão. É evidente que o PIBID se concretiza como uma política
tanto de extensão como de pesquisa e ensino, logo de êxito e permanência. É nestas perspectivas
que se consolida no atual cenário como resistência ao ludibrioso discurso reacionário.
Adicionalmente, traz-se a leitura do portal da CAPES como leitura basilar, a título de
conhecimento do programa e dos seus principais objetivos bem como pautado nas discussões
iniciais da produção. Por fim, o debate está envolto destes procedimentos metodológicos que
possibilitam uma discussão política, reflexiva e a partir de uma pedagogia de cunho crítico-social
como propõe (SAVIANI, 2009).
143
UMA
NARRATIVA
DE
EMPODERAMENTO
E
ACADÊMICO/PIBIDIANO NOS SERTÕES DE CRATEÚS

RESISTÊNCIA

DO

Tonet (2016) em suas grandes contribuições para com a educação contra o capital, fala da urgência
de se construir uma pedagogia que contribua para uma nova sociabilidade e com novas
perspectivas de formação humana e política. De maneira análoga, a formação obtida através do
PIBID, do diálogo de formação entre a universidade e a rede básica de ensino, propõe uma
formação crítica e politizada ao pibidiano no sentido de pensar a educação para a superação da
domesticação à leitura, da dominação ideológica a classe trabalhadora rotulada como minoria
social e usada como massa muscular para a centralidade do sistema capitalista além de objetivar a
tendência libertadora no currículo escolar.
Enquanto vivência no programa, produção científica a partir das leituras críticas e reflexivas que
o programa nos oportuniza, essa política de êxito e permanência nos engaja na luta social e na
compreensão da centralidade da política além de nos propor implicações sobre as redes de ensino
e sobre a vida escolar, pois trabalha a partir de discussões nos núcleos das escolas (planejamentos,
reflexões, discussão de currículo) e além dos muros da escola (aulas públicas, palestras, atividades
pedagógicas em outros espaços sociais). Assim, o PIBID nos dar o discernimento sobre a realidade
educacional, política e sobre a vida escolar dos aprendizes, onde em muitas situações, seu espaço
de vida é um território invisibilizado pelas políticas públicas. Logo, é necessário entender a vida
escolar destes aprendizes.
Nesse sentido, é preciso compreendê-las em suas contradições: ao mesmo tempo em que reproduz a lógica dominante
do capital e do capital cultural, revela as possibilidades e os limites “o desenvolvimento das habilidades e formas de
conhecimento necessárias para a transformação social”. Para isso, faz-se necessária a análise das instituições e de
suas práticas em sua complexidade, verificando-se como afetam os alunos de diferentes classes sociais, como
reproduzem as discriminações em suas práticas e relações, mas também como autoproduzem condições de superação
dessas práticas e relações. (PIMENTA, 2012, p. 109).

É nestas perspectivas que o PIBID se pauta como resistência e, de modo a superar a teoria
pedagógica capitalista, indico como possibilidade de construção social, de formação profissional,
política, humana e, sobretudo, como resistência a pedagogia que legitima a ordem social, o falso
compromisso com as transformações da sociedade, pois proporciona leituras reveladoras e
instigantes. É nesse sentido que o PIBID visibiliza uma reflexão sobre as diferentes estratégias
pedagógicas de formação, propõe uma dimensão de formação teórica e prática a fim de chegar na
práxis, uma vez que são poucos os exemplos de práxis nesse sistema de relações verticais. Além
disso, suscita compreender o papel das instituições enquanto aparelhos ideológicos do Estado e
qual função estas instituições desempenham, principalmente no que tange a escola, um dos objetos
de formação e pesquisa.
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Nesse sentido, o programa é indispensável para a formação de professores, pois dialoga com os
atores sociais da escola e revela o caráter técnico-prático da escola além de dialogar também com
as dimensões teóricas-científicas da formação de professores. Mediante muitas estratégias de
formação e de cunho político e ideológico, é sabido que devemos refletir sobre qual profissional
queremos ser. Como diz Pimenta (2012, p. 89) “esse profissional deve ser formado nas
universidades, que é o locus da produção social do conhecimento, da circulação da produção
cultural em diferentes áreas do saber e do permanente exercício da crítica histórico-social”.
Logo, enquanto possibilidade de formação num viés de professor reflexivo, pesquisador e político,
indico a formação a partir do PIBID como uma formação de uma consciência revolucionária e
uma formação de intelectuais orgânicos. Desse modo, a reflexão crítica por meio do programa é
colocada como uma necessidade de formação, já que “a relação escola - sociedade deve ser
analisada de modo crítico para que se evidenciem os mecanismos determinantes da prática
educativa. A análise crítica nos levará a constatar a existência de posições diferentes no que diz
respeito àquela relação”. (RIOS, 1994, p.47). Neste limiar, podemos reproduzir a concepção de
Farias (2006, p. 75) a respeito do professor e da atuação docente, tendo em vista que as discussões
de formação do programa vão de encontro com as seguintes proposições:
[...] o professor necessita reconhecer e questionar o ensino como uma construção social, vinculado a interesses de
dominação, buscando desenvolver uma ação transformadora frente a esses determinantes. A prática reflexiva crítica
é uma postura profissional produzida e expressa a partir do cuidado com a emancipação do outro, do diálogo com os
demais colegas e do engajamento do professor com as questões profissionais e sociais que impedem essa emancipação.

Devemos ser exigentes e rigorosos para com a formação para além do chão da escola no sentido
de se ter uma visão holística. Exemplificando a formação além do cotidiano escolar Farias (2006,
p. 73) comenta que:
[...] o mundo vivido pelo professor envolve, além da experiência de magistério que influência significativamente na
definição de sua identidade, “outras práticas e espaços sociais” (sindicato, grupos de amigos, clube, igreja, família)
que “apresentam territorialidade, rituais, linguagens e gramaticalidade próprios”. Esses universos distintos, mas
articulados pela pessoa professor, matizam e ampliam “as experiências constitutivas sujeitos”.

Assim, o programa PIBID está nesse viés de formação onde as múltiplas experiências implicam
em indagações e novas proposições de visão política. Por isso se constitui tal como resistência
frente à formação boicotada. É urgente compreender a natureza da educação enquanto proposição
ideológica e política e que em muitas circunstâncias está a favor do capital. Desse modo, Avelar
(2019, p. 75) nos diz que é necessário “[...] democratizarmos a política educacional não apenas
nos seus conteúdos e propósitos (que são fundamentais), mas também nos seus “métodos”, em
como as decisões são tomadas”. Partindo desta proposição, o PIBID como instrumento necessário
para a obtenção de uma boa formação profissional e da práxis pedagógica, dar subsídio para uma
análise estrutural do campo educacional e das diversas matrizes que dialoga com a licenciatura em
geografia nos Sertões de Crateús.
Isso será notado a partir da percepção dos acadêmicos/pibidianos da licenciatura em geografia,
ciência que possibilita uma formação mais humana. É nestas perspectivas pedagógicas que esta
política de auxílio à formação docente é de extrema necessidade à licenciatura. Nesse conjunto,
proponho o PIBID à licenciatura como prática docente uma vez que visa a prática da liberdade, o
ensino crítico, diferentemente da educação pautada pelo governo que ludibria a massa através da
retórica ao mesmo tempo que defende a neutralidade como princípio educacional, e como
resistência a estas táticas educacionais capitalistas, tendo em vista que nesta pedagogia da mordaça
não há a construção coletiva do conhecimento.
E considerando o PIBID enquanto formação revolucionária, de uma pedagogia socialista e,
sobretudo como resistência ao desmonte da educação proposto pela necropolítica atual, é possível
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coibir essa política dos patrões e governos que objetivam a educação como máquina privada.
Felizmente, as leituras e formações a partir do PIBID possibilitam ter claro essa visão, reflexão e
implicação e colocar em evidência estas ideias. Ainda, vale ressaltar que a licenciatura em
geografia oportuniza também um grande embasamento teórico para a formação de um pensamento
crítico, político e de um ser essencialmente politizado. À medida que o PIBID se alinha à
licenciatura, é significativo e substancial o aumento de novas leituras e formações no decorrer da
formação profissional. A título de informações, a presente pesquisa acadêmica, embasada numa
visão política e pedagógica de cunho libertador, se problematizou a partir da atuação pibidiana nos
Sertões de Crateús, das atividades desenvolvidas no cotidiano escolar, da formação proposta pelo
programa. É nesta coerência que o PIBID oportuniza reflexões, implicações, indagações, passa a
ser visto como veemência e viabiliza pesquisar sobre a educação, as políticas educacionais e seus
similares.
A pesquisa propicia a vivência de processo globalizante de aprendizagem que, no âmbito da formação do professor,
enseja a ampliação, o aprofundamento e a diversificação do conhecimento profissional, favorecendo o crescimento e
a qualidade docente e, neste movimento, mudanças desejadas ou necessárias institucionalmente. (FARIAS et al., 2018,
p. 107-108).

Ademais, ao falarmos do PIBID enquanto resistência a pedagogia do exame, da exclusão, como
formação crítica e reflexiva, é válido corroborar com Tonet (2016, p. 126) quando este por sua vez
fala que “uma vez que a educação é subordinada aos imperativos da reprodução do capital, e uma
vez que ela é a matriz da desigualdade social, seria totalmente absurdo esperar que ela pudesse
proporcionar a todos uma igualdade de acesso a ela”. Esta leitura, a compreensão analítica e visão
política e educacional se deu através do acervo de possibilidades que o PIBID fomenta. Por isso,
é afirmativo colocar o PIBID como resistência e como um acúmulo de oportunidades.
Enquanto profissional no magistério, é fundamental termos comprometimento político, com a
emancipação humana, cultural e ter uma prática reflexiva, pois Freire (2003, p. 68) afirma que
“como professor, preciso me mover com clareza na minha prática. Preciso conhecer as diferentes
dimensões que caracterizam a essência da prática, o que me pode tornar mais seguro no meu
próprio desempenho”. Indubitavelmente, o PIBID inova a formação ao explorar tanto a teoria
quanto a prática. Logo, é uma política inovadora no seio da nova formação de professores e que
se contrapõe a política tecnicista de controle social. É por esses motivos e outros que o PIBID
problematiza a educação em direção a pedagogia libertadora.
A lógica gerencial de educação proposta pelo Estado passa a ser percebida a medida que se discute
educação, políticas públicas, currículo escolar, o debate de maneira dialógica com os verdadeiros
sujeitos sociais da escola entre muitos pontos que devem ser analisados e debatidos na
universidade, na escola e com a comunidade. Desse modo, a atuação nesse programa é frutífera,
uma vez que também passamos a corroborar com Marx (2012, p. 46) na seguinte visão:
Uma coisa é estabelecer, por uma lei geral, os recursos das escolas públicas, a qualificação do pessoal docente, os
currículos etc. e, como ocorre nos Estados Unidos, controlar a execução dessas prescrições legais por meio de
inspetores estatais, outra muito diferente é conferir ao Estado o papel de educador do povo! [...] é o Estado que, ao
contrário, necessita receber o povo uma educação muito rigorosa.

É inegável que o PIBID como resistência a educação empresarial, não deixe de oportunizar essa
leitura, visão e entendimento da configuração de educação pautada pelo Estado e criticada de
maneira implícita por Karl Marx. Levando em conta a atuação pibidiana, é preciso conferir à
educação, várias epistemologias a fim de desmascarar realidades e coloca-las como identidades no
fazer educação. Perceber através do PIBID a tentativa de (re) colonização por meio da educação,
significa a possibilidade de erguer uma educação dialógica e desconstruir as visões estereotipadas
acerca de muitas representações sociais como o subalterno, o marginal e o rotulado como
periférico. Ainda, parafraseando Sônia Guajajara, é possível pensar numa cura política,
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educacional e intelectual. Dessa maneira, as discussões centradas aqui na pesquisa por pibidianos
é fruto da qualificada formação no PIBID.
Nota-se que a fundamentação aqui proposta dissocia-se das propostas coloniais de um governo
anacrônico e supostamente “neutro”. Nesse conjunto, tem-se, de fato, o PIBID como uma
verdadeira resistência aos lemas conservadores de uma educação capitalista que vislumbra a
superação da formação tradicional centrada na pedagogia liberal. Não há como negar que o PIBID
deve ser pensando atualmente como uma política de resistência, de reflexão crítica sobre inúmeras
situações, sobretudo da prática escolar e como uma pedagogia que desmonta as políticas coloniais
de educação presentes no limiar da sociedade de massas a qual adentramos. A narrativa abaixo é
esclarecedora:
Hoje, considero que a licenciatura deve está junta com o PIBID e com outros programas de formação de professores,
pois, a partir da minha atuação na escola núcleo, pude perceber o quanto o programa nos ajudou a ter uma visão clara
da realidade escolar e de vários tramites que burocratizam o ensino e aprendizagem. E falando do PIBID no atual
contexto, devemos sim ver esse programa como uma ferramenta de transformação social, educacional e de resistência
as pautas do governo. A hashtag fica pibid revelou que o programa é de importância para a formação de professores
e que delineiam suas ações objetivando a emancipação do ser. (Acadêmica/pibidiana da licenciatura em geografia).

A presente narrativa é reveladora sobre a importância do PIBID na formação docente e como
resistência, objetivando a educação com práticas emancipatórias. O discurso que se tem a partir da
atuação pibidiana é de empoderamento e emancipação em vista ao que propõe a atual gestão da
barbárie. Tendo em conta o empreendedorismo da barbárie na educação, as leituras proporcionadas
pelo PIBID entre outras ações desenvolvidas é que fundamenta a pesquisa e a formação de novas
concepções educacionais de embate a pedagogia unilateral. A narrativa e toda a discussão presente
anuncia que é preciso investir na formação de professores num viés crítico e reflexivo. Por fim,
evidencia o PIBID como total resistência aos dimensionamentos políticos da pedagogia da
memorização.
“É evidente que esse tema, e a intensa pesquisa que em torno dele se desenvolveu, permitiu
vislumbrar a formação de maneira a superar o modelo de formação tradicional que ocorria desde
a constituição da preparação de professores na primeira República”. (FARIAS et al., 2018, p. 109).
Assim, é pertinente e visível uma leitura de mundo através do PIBID. “A leitura de mundo revela,
evidentemente, a inteligência do mundo que vem cultural e socialmente se constituindo. Revela
também o trabalho individual de cada sujeito no próprio processo de assimilação da inteligência
do mundo”. (FARIAS, 2003, p. 123). Logo, o PIBID é resistência e um acervo de possibilidades,
por isso, devemos pensar também essa política para com a formação do currículo em proposições
de emancipação do sujeito.
O PIBID E O CURRÍCULO: UMA FORMAÇÃO POLÍTICA DE RESISTÊNCIA
São várias as críticas e tensões a respeito da formação do currículo acadêmico e também do
currículo em outros contextos educacionais. Aqui, enquanto proposição pibidiana de formação e
para além do autoritarismo pedagógico infere-se pontuar o currículo numa vertente de formação
diversa, crítica e politizada, tendo em vista que na atuação pibidiana, apercebesse o currículo
escolar como explicação ideológica e política. No entanto, abordando o PIBID como potência de
formação qualificada e coletiva, é válido afirmar que o currículo a partir dessa formação oportuniza
uma imensa qualificação profissional, um currículo diverso em que pauta uma reflexão sociológica
e política. O currículo acadêmico proposto pela formação pibidiana nos impõe desafios e nos
engaja numa filosofia política, contrariamente à filosofia reacionária que castra o pensamento
crítico.
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As mídias sociais enquanto monopólio da violência simbólica são aparatos para a formação de um
currículo ideológico e reacionário além de reproduzir esporadicamente um discurso que, às vezes,
passa despercebido e fundamenta uma proposta pedagógica. Esta formação curricular por parte
desses instrumentos sociais deve ser analisada cautelosamente uma vez que a pedagogia liberal
tolhe a liberdade de ensinar e distorce contextos históricos por meio desta complexidade de redes.
Em contraponto, tem-se por meio do PIBID uma formação curricular que está intimamente
relacionada com os sujeitos sociais e suas respectivas emancipações. Assim, Farias (2006, p. 75)
acrescenta: “nesse sentido, pode-se dizer que o motor da prática reflexiva crítica não é o conforto
pessoal do professor, mas o comprometimento com a emancipação cultural, política e social, tanto
sua quanto de seus alunos”.
Por isso, é notório que o currículo formado a partir de uma atuação pibidiana é de resistência a
fragmentação do conhecimento, ao trabalho ideológico e midiático por traz das páginas do livro
didático. Dessa maneira, o PIBID como uma passagem de formação no magistério se situa como
uma espécie de estágio em que nós formamos individualmente e coletivamente. Nestas
perspectivas, a formação do currículo acadêmico enquanto proposição de formação política e de
resistência a um currículo patriarcal, deve ser direcionado a diversidade cultural. Lima (2008, p.
203) é perspicaz ao afirmar que “a nossa cultura do magistério, inclui-se na cultura escolar e pode
ser compreendida como jeito de ser e de estar na profissão. Dessa forma, precisamos entender
melhor a realidade inserida nessa diversidade cultural”.
Nesta linha de formação, é sabido que as reflexões obtidas através do PIBID como formação inicial
e continuada, visa a superação do currículo mecânico, o qual não estabelece discussões acerca de
uma pluralidade de ideias bem como pauta Brasil (1996) em seu Art 206. Levando em conta as
proposições do PIBID como resistência às amarras educacionais, é claro que essa política fomenta
um currículo contrário a escola uniformizadora, onde esta dissemina a retórica da ordem social e
do progresso. Como prática e atuação pibidiana, afirma-se que o PIBID tende a transmitir uma
nova visão de formação para com o currículo ao passo que inclui a diversidade como eixo de
discussão social e formação de sujeitos políticos. Adentrando as narrativas dos
acadêmicos/pibidianos da licenciatura em geografia e como sujeitos da investigação, é assertivo
considerar que:
O PIBID está colocado na licenciatura justamente para tentar promover uma nova formação de professores, pois ainda
é visto na educação brasileira uma formação tradicional de forma a pouco contribuir com as novas mudanças da
educação. Então, o PIBID viabiliza uma nova formação de currículo tanto para o acadêmico quanto para os estudantes
da educação básica, pois propõe a discussão de temas novos e que são inerentes as nossas realidades. É a partir daí
que o PIBID pensa num currículo diverso e contrário as propostas capitalistas de uma educação bancária como a gente
vem percebendo pelas atitudes do atual governo. (Acadêmico/pibidiano do curso de licenciatura em geografia).

Nestas perspectivas, o PIBID como persistência em prol de uma nova educação e com fins a
propor a fala do sujeito e sua participação como agente social, propicia a construção de uma nova
identidade cultural no currículo escolar e no currículo acadêmico. É significativo explorar as novas
gramaticas curriculares que o programa possibilita. Nesse ínterim, é perceptível que esta política
surgida em um governo progressista é, sem dúvidas, de resistência e re(existência) aos caminhos
autoritários das atuais políticas educacionais. Logo, em busca de uma postura crítica, recomendo
o PIBID como proposta de rebeldia, indagações, curiosidades e problematizações face aos
estigmas liberais da educação indo além de seus condicionantes. Felizmente, é a partir de um
currículo diverso que se pode ter uma formação crítica e política. Indubitavelmente, a proposta
curricular do PIBID e adquirida enquanto formação ultrapassa as barreiras pedagógicas e
ideológicas da escola da mordaça, pois propõe discutir a diversidade num olhar mais amplo,
significativo, num campo político e cultural. Logo, não podemos romantizar as discussões da
diversidade no currículo, pois segundo Gomes (2007, p. 22-23):
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Tem a ver com as estratégias por meio das quais os grupos humanos considerados diferentes passaram cada vez mais
a destacar politicamente as suas singularidades, cobrando que as mesmas sejam tratadas de forma justa e igualitária,
desmistificando a idéia de inferioridade que paira sobre algumas dessas diferenças socialmente construídas e exigindo
que o elogio à diversidade seja mais do que um discurso sobre a variedade do gênero humano.

Ainda, “as discussões sobre currículo incorporam, com maior ou menor ênfase, debates sobre os
conhecimentos escolares, os procedimentos pedagógicos, as relações sociais, os valores e as
identidades dos nossos alunos e alunas”. (GOMES, 2007, p. 23). Dessa forma, os diálogos de
formação pibidiana vem de encontro com todas essas relações sociais, valores e identidades em
sala de aula, compreendendo a sociedade múltipla que vivemos. As proposições de formação
curricular a partir do programa PIBID compreende um aspecto político que pode ser sistematizado
e visto em diversas configurações políticas e pedagógicas. A dimensão curricular do PIBID
objetiva contextos coletivos de conhecimentos e, desse modo, pauta-se como resistência, haja vista
que nos ajuda a questionar e problematizar a ideia hegemônica de conhecimento nas escolas que
ainda são sustentadas pelas narrativas de uma pedagogia liberal. Assim, afirma-se que esta
formação curricular nas vertentes da atuação e formação pibidiana se consolida como uma luta
política e, sobretudo, como forma de resistência aos meandros da política educacional que pensa
em construir robôs a partir de um currículo que tende a domesticar o aprendiz.
A FORMAÇÃO ATRAVÉS DO PIBID: INTELECTUAIS ORGÂNICOS OU SUJEITO
DOMESTICADO A LEITURA?
Indubitavelmente, o PIBID enquanto um recorte epistemológico para a formação de professores,
propõe a formação de sujeitos capazes de fazer uma análise política e uma leitura crítica a respeito
de toda a organização escolar, considerando-se que este programa atua tanto na pesquisa, extensão
e ensino. Ao tempo que viabiliza a construção de um currículo diverso, constrói também sujeitos
sociais no sentido do empoderamento e da emancipação. Assim, é válido afirmar que a formação
por meio do programa PIBID reconhece que a mudança ainda é possível como bem nos diz Freire
(2003). Nesse sentido, é visível a construção de um intelectual orgânico a partir das práticas
educativas no ambiente escolar objetivando uma conscientização no campo político, social e
cultural, logo, é verídico afirmar que o programa é sinônimo de resistência a despolitização da
educação, pois requer a formação do indivíduo para com um posicionamento contra hegemônico
a ideologia na escola.
Nestas perspectivas, o desenvolvimento intelectual através das práticas educativas dirigidas pelo
programa está alinhado a formação de intelectuais com novas perspectivas de transformação da
sociedade. Gramsci (1982, p. 09) nos diz que “a escola é o instrumento para elaborar os
intelectuais de diversos níveis”. Partindo deste pressuposto, vê-se que as intervenções pretensiosas
propostas pelo programa enquanto formação de professores é de construção de mentes críticas,
sem mordaças entendendo a emancipação humana no sentido da luta coletiva e consciente. Por
isso, o PIBID tende a contribuir na criação de verdadeiros intelectuais orgânicos o qual entende a
escola como instituição ideológica e política, uma vez que pensa na destituição de ideologias
tradicionais fundamentadas num discurso capitalista. É extremamente importante vê o PIBID
como política de resistência à emergência de uma retórica reacionária, ultrapassada e embasada na
pedagogia do século XIX.
Para conhecer a educação de um país é necessário, portanto, conhecer os interesses dominantes que organizam suas
relações econômicas, políticas e culturais. Dito isto, a grande questão é perceber como esse postulado produz
realidades históricas, nunca previsíveis, mas erguidas em meio às contradições que marcam as políticas e as práticas
educacionais. (CORTI, 2019, p. 47).

Nesse limiar, é fundamental compreender a relação orgânica da educação com toda a estrutura
social. Felizmente, o intelectual orgânico é capaz de fazer uma leitura da totalidade educacional e
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de suas proposições ideológicas de formação. Ainda, reconhece as lógicas gerenciais que estão por
traz da tentativa de colonização por meio da educação enquanto ato político. Sem dúvidas, a
formação inicial e continuada através do PIBID é plausível pois pretende levar o aprendiz a
rebelar-se criticamente contra a ordem social e contra as críticas midiáticas que hoje opera em
consonância com os ideais conservadores. Ao falarmos de resistência e da construção do
intelectual orgânico em contraponto ao discurso naufrágico da classe dominante, ressalta-se que
estamos falando do intelectual orgânico da classe proletária, hábil a defender a educação para todos
e de construção de um projeto de classe contra as formulações do pensamento do intelectual que
pensa a educação como empreendedorismo. É sabido que o PIBID constitui uma formação no
sentido da libertação, de formação de uma escola humanista
A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, "humanismo", em sentido amplo e não apenas em
sentido tradicional) ou de cultura geral deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na atividade social, depois de telos levado a um certo grau de maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma certa autonomia na
orientação e na iniciativa. (GRAMSCI, 1982, p. 121).

Nesta lógica, o PIBID como acervo de possibilidades possibilita a construção de um ideal de escola
que realmente seja de qualidade, pública e gratuita. Logo, de resistência a ordem social educacional
que objetiva a educação a partir de lógicas gerenciais. A medida que há a formação de intelectuais
orgânicos, tem-se uma repolitização da educação e das políticas educacionais, pois o programa
está vinculado a um processo educativo crítico com ações reflexivas e emancipadoras, por isso, o
programa é de resistência a constituição de escolas democráticas e pela liberdade de ensinar e
contra a pedagogia da cópia pautada na domesticação a leitura. Mas também, é plausível nos
perguntar sobre que sujeitos estamos nos tornando mediante a teoria e prática pibidiana. A
narrativa pibidiana é de percepção de politização, de formação de um intelectual engajado na luta
política e numa formação pedagógica crítica, emancipatória e de resistência ao alijamento da
educação de qualidade. Eis, o intelectual orgânico das massas desassistidas pelas políticas de
governo.
Enquanto pibidiano me vejo empenhado na formação crítica de professores, na luta constante em defesa da educação
de qualidade. Acredito que o PIBID nos possibilitou uma visão sistêmica da educação como um todo e daí pensar em
atividades que possam contribuir na formação crítica dos alunos já que o governo está propondo projetos na educação
que não efetiva o pensamento crítico do aluno. No mais, vejo que estou me construindo como um sujeito que objetiva
a práxis na escola diferente do que governo que criminaliza autores que pensa numa autonomia intelectual do estudante
e na sua emancipação. (Acadêmico/pibidiano do curso de licenciatura em geografia).

Destarte, essa política de formação de professores é percebida na direção de formação de sujeitos
pensantes, sem mordaças. A relação entre atores no campo das políticas educacionais fica explícita
tendo em vista que a leitura é significativa ao ponto de propormos uma nova concepção política
de educação, baseada no fortalecimento de um projeto democrático de educação. Então, a
resistência é adquirida a partir da formação política e humana fomentada pelo programa já que
possibilita um olhar reflexivo, de implicações sociológicas e de uma leitura política. Conforme
Freire (2003, p. 39) “o de que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através
da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica”.
De maneira análoga, o PIBID desperta a curiosidade, a busca incansável pelo saber e, por
conseguinte, a formação crítica perante as relações interpessoais de poder que se tem na educação.
As discussões nos mostrarão com clareza o quanto o programa é resistência à prática educativa
conservadora e neoliberal, consolidando a criação de intelectuais preocupados com a educação
pública, de qualidade que atende estudantes baixa renda.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Partindo do processo etnometodológico e da pesquisa bibliográfica, as discussões aqui
apresentadas tem um viés voltado para a problematização acerca do PIBID enquanto resistência
de formação crítica nos Sertões de Crateús, considerando-se a nova formação de professores por
meio do curso de licenciatura em geografia. Nesse sentido, a partir do questionário aplicado aos
representantes das escolas núcleo do PIBID, foi perceptível que, de fato, essa política contribui
para a formação dos acadêmicos/pibidianos e professores supervisores. É notório quando
indagamos: “o PIBID enquanto formação inicial e continuada, te proporcionou novas leituras?”.
Diante disso, vê-se que a resposta é positiva quanto a esta contribuição, pois os
acadêmicos/pibidinaos entende a relevância e importância para a formação de ambas no atual
contexto de truculência da educação.
O PIBID tem dado uma importante contribuição para uma formação teórica mais consistente tanto dos licenciandos
quanto dos supervisores na medida em que precisamos se aproximar do diálogo entre autores para que possamos dar
conta das demandas das atividades do PIBID na escola para o trabalho docente. Desse jeito, nos coloca em exercício
de compreensão da realidade em que estamos inseridos na escola e na sociedade em geral. (Acadêmico/pibidiano do
curso de licenciatura em geografia).
Sim. Proporcionou dimensões literárias amplas e diversificadas, desde as obras de Saviani, Freire, Luckesi, Wallon,
Piaget, Vigotsky entre outros. (Acadêmico/pibidiano do curso de licenciatura em geografia).

Nota-se o embasamento teórico da formação através do PIBID, possibilitando a construção de uma
visão crítica ao passo que aborda autores como Freire e, por conseguinte, contrário a pedagogia
capitalista que criminaliza Freire e sua pedagogia libertadora. É nestas perspectivas, que o PIBID
é tido como resistência frente aos ideais neoliberais alavancados por um sistema social, político e
econômico que provoca o falso discurso humanístico. Deste modo, a participação no PIBID
construiu sujeitos empoderados quanto ao debate das políticas educacionais e/ou das políticas
públicas. É afirmativo pontuar tal proposição, pois:
Essa questão nos remete a um campo de possibilidades, pois a partir do momento em que estamos inseridos na escola
a gente se aproxima das questões educacionais, bem como os pontos acerca da legislação educacional, passamos a
conhecer um pouco mais dos documentos legais das escolas, do projeto político pedagógico, do regimento da escola,
das diretrizes educacionais. Mas também nos aproximamos muito das dificuldades dos professores no fazer docente
e pedagógico diário. Podemos elencar uma visão grandiosa sobre estas políticas, como as condições de trabalho, a
falta de infraestrutura adequada, a precariedade dos vínculos trabalhistas dos professores. Então, essa atuação nos faz
perceber que essas questões não são menores, mas importantes para problematizar e pensar num viés crítico e passando
a propor como resolvê-las, pois tem importância no ensino e aprendizagem. Tudo isso é precípuo na escolarização e
esta análise, percepção nos torna empderados. (Acadêmico/pibidiano do curso de licenciatura em geografia).
Sinto-me empoderado das questões educacionais por meio do contato com a educação pública, através do ponto de
vista de um licenciando e pibidiano, ficando evidente a atual situação que a educação brasileira está inserida tendo em
vista o comportamento dos discentes e docentes, além da estrutura oferecida pela escola. Acadêmico/pibidiano do
curso de licenciatura em geografia).

Então, reconhecemos a importância do programa para com uma formação pedagógica e política
objetivando resistir a uma linguagem colonial proposta pela pedagogia capitalista a fim de
domesticar e amordaçar o aprendiz. Nesse sentido, as discussões teóricas aqui elencadas são
refletidas na prática pibidiana. É explícito todas as respostas no sentido de uma formação
verdadeiramente crítica, ultrapassando, de fato, os muros da escola. Apercebesse tal discussão
quando perguntou-se: “como as aulas de campo, aulas públicas, as atividades desenvolvidas no
PIBID em geral te deixaram mais empoderada(o) das políticas educacionais ou das políticas
públicas?”. Nota-se que as atividades para além da sala de aula no que tange a prática pibidiana
tem sido muito importante.
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Estas atividades nos fazem aproximar numa tentativa de compreensão das políticas educacionais e das políticas
públicas em geral. Quando o pibidiano faz o diálogo com outros atores em diferentes abordagens de experiências,
bem como no V encontro de pibidianos, tem-se uma ampliação de compreensão das políticas públicas pois há o
diálogo com atores diferentes e também com representantes de políticas públicas a partir de outras atividades
desenvolvidas no munícipio, na comunidade e nos faz perceber que pouco há o diálogo entre as políticas públicas.
Logo, essas atividades externas tem possibilitado perceber a importância das políticas públicas e uma compreensão
de como acontece as políticas educacionais como uma medida. Sem dúvidas, essas estratégias de ensino revelam
muitas facetas e nos traz o empodermento político. Acadêmico/pibidiano do curso de licenciatura em geografia).
Nos empoderamos muito a partir do momento que vivenciamos as condições cotidianas nos núcleos escolares e
conversando com os profissionais da educação. Acadêmico/pibidiano do curso de licenciatura em geografia).

Indubitavelmente, o PIBID se consolida na atual conjuntura como uma política que objetiva uma
reconfiguração na formação de professores e na destituição de propostas pedagógicas no sentido
da colonialidade do saber, da hegemonia ideológica alicerçada nas páginas do livro didático. Por
isso, não há dúvidas que o programa é sim resistência a essa educação que pensa a avaliação como
força de exercer o poder na sala entre outras questões pertinentes desta pedagogia anacrônica. Por
fim, fecha-se as discussões com a seguinte abordagem aos representantes: “de que forma o PIBID
contribui para uma formação crítica frente a despolitização da educação no atual contexto
educacional?”. Percebemos que as respostas caminham em direção única, na compreensão dessa
política como ferramenta de resistência.
Somos sabedores que o PIBID é sim importante, precisamos empreender luta para que o PIBID se torne uma política
pública de estado. No entanto, não é a salvação para a formação de professores, no entanto, tem contribuído substancial
para percebermos esse processo de deslegitimação da escola públicas, da universidade, da figura do professor a partir
de um olhar da escola, tendo em vista que o bolsista pibidiano no momento de leituras percebe as dificuldades da
educação a partir da academia e do lócus de atuação considerando a vivência. Logo, é uma percepção ressignificada
possibilitando uma leitura e discernimento da conjuntura educacional. Daí surge o programa como resistência mesmo
ao desmantelamento da educação a partir das políticas atuais que são pensada para a escola. (Acadêmico/pibidiano do
curso de licenciatura em geografia).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Freire (2003) aponta que ensinar exige disponibilidade para a construção do diálogo. Desse modo,
foi perceptível que o PIBID é uma política de formação inicial e continuada objetivando uma outra
epistemologia educacional que dialoga com a libertação dos sujeitos sociais contra a domesticação
da leitura. Sem dúvidas, o PIBID é percebido como uma política de empoderamento, de formação
de um currículo diverso, de construção de intelectuais capazes de fazer mudança. Logo, a partir da
presente produção acadêmica, evidenciou-se o PIBID como resistência nos Sertões de Crateús
frente ao boicote de governos neoliberais e como instrumento de que luta por práticas educativas
emancipatórias.
Fica claro as proposições políticas, pedagógicas e técnicas que o programa oferta no sentido da
formação holística e contra as perspectivas antidemocráticas. Ressalta-se as contribuições do
PIBID para além da formação acadêmica bem como apontado no decorrer do texto, mas também
como instrumento que visibiliza o discernimento das perspectivas das políticas educacionais. Li,
vivenciei, portanto, recomendo como resistência a pedagogia hegemônica liberal e como
possibilidade de empoderamento e libertação.
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PROPOSTA DE CARTILHA SOBRE PLANTAS DA CAATINGA COMO RECURSO
DIDÁTICO PARA AS AULAS DE BOTÂNICA NO ENSINO MÉDIO
Ana Larisse Silva Sales
João Batista Silva do Nascimento
Kaoli Pereira Cavalcante
INTRODUÇÃO
Muitos estudos são realizados comprovando a eficácia de metodologias inovadoras para o ensino
de Ciências e Biologia, contudo a maioria dos professores mantém o hábito de aulas expositivas
com o mínimo de participação dos alunos (LEPIENSKI; PINHO, 2014). Esta prática é criticada
por muitos pesquisadores da educação que defendem a utilização de recursos didáticos inovadores
para estimular o conhecimento e tornar mais interessante e prazeroso o processo de ensinoaprendizagem. Como exemplo, Krasilchik (2004) enfatiza que a forma de ensinar algo pode
transformar a Biologia em “relevante e merecedora da atenção dos alunos” ou “insignificante e
pouco atraente”.
Para contornar essa problemática e facilitar o melhor aprendizado dos alunos, Bandeira (2009)
relata que diversos materiais inovadores vêm sendo desenvolvidos e estes podem ser classificados
como: ferramentas impressas, audiovisuais e novas tecnologias, em que cada uma atende
diferentes necessidades, abrangendo diversas demandas.
Sobre as ferramentas impressas, Bandeira (2009) destaca três motivos para sua utilização: histórico
de aceitação pelas comunidades escolares, fácil manuseio e independência de equipamentos
tecnológicos na aplicação. Ademais, Nogueira (2012) pontua a relativa praticidade e rapidez da
produção de materiais impressos, além de uma leitura mais confortável.
Tanto as ferramentas impressas quanto as digitais possuem diferentes particularidades educativas
que auxiliam no ensino (NOGUEIRA, 2012). Contudo, um único material pode ser usufruído pelas
duas formas didáticas, impressa e digital, de modo a abranger realidades distintas nas escolas,
como por exemplo, a falta de equipamentos tecnológicos (BANDEIRA, 2009).
Diante disso, a produção de cartilhas educativas, torna-se uma prática eficaz, uma vez que pode
ser disponibilizada tanto em meio impresso como digital. Além disso, as cartilhas quando contém
além do aporte teórico, imagens e jogos lúdicos, estimulam o interesse dos alunos na busca do
conhecimento (SANTOS et al. 2016), sendo, assim, importantes para a compreensão do conteúdo
(SILVA et al. 2017).
A cartilha educativa é um gênero textual de origem relativamente recente e é bastante utilizada
para alcançar diversos públicos em contextos diferentes devido seu conteúdo ser curto e de fácil
entendimento objetivando gerar um diálogo informal com o leitor (MENDONÇA, 2008).
Uma proposta para ampliar e melhorar o ensino de Botânica nas escolas, aproximando com a
realidade local, é o uso de uma cartilha contendo ilustrações coloridas, jogos lúdicos e curiosidades
sobre o tema, além de um arcabouço teórico atualizado. Portanto, torna-se relevante a criação de
uma ferramenta didática para auxiliar o professor no ensino mais contextualizado sobre as plantas
do domínio Caatinga, enfatizando a riqueza florística local e sensibilizando para a importância
ambiental, histórica, cultural e econômica de sua conservação.
Diante da problemática apresentada, objetivou-se com este trabalho elaborar e propor uma cartilha
educativa sobre as plantas da Caatinga para alunos do Ensino Médio como recurso didático para
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as aulas de Botânica, sensibilizar para a conservação da mesma e instigar o sentimento de respeito
e importância em relação a esse domínio.
DISCUTINDO O TEMA
Nas últimas décadas, muitos trabalhos científicos vêm sendo desenvolvidos sobre a riqueza e
biodiversidade da Caatinga (BRASIL, 2002). Antes desse avanço na pesquisa, menor atenção foi
dada às inúmeras espécies da flora e fauna endêmicas da Caatinga, que por muito tempo foi
caracterizada como “pobre”, “seca” e “sem vida” (MMA, 1998). Hoje, os dados sobre a
biodiversidade da Caatinga mostram que o número de espécies vegetais conhecidas aumentou,
totalizando cerca de 5.300 espécies, sendo 1.547 endêmicas (GIULIETTI; CONCEIÇÃO;
QUEIROZ, 2006) e segundo Fernandes e Queiroz (2018) ainda há muito para descobrir.
No entanto, essa realidade ainda não é muito explorada no ambiente escolar. Muitos livros
didáticos referem-se à Caatinga como uma região seca, pobre em solo e pouco diversa em espécies
(BARBOSA; BARBOSA, 2011). Essas informações claramente apresentam-se desatualizadas
quando comparadas ao avanço do conhecimento científico atual (MATOS; LANDIM, 2014).
Além disso, os materiais didáticos utilizados em escolas inseridas no contexto da Caatinga
geralmente trazem imagens de uma paisagem com cactos inseridos em uma vegetação seca
(MATOS; LANDIM, 2014). É comum encontrar também em livros didáticos uma frequente
comparação entre florestas tropicais (Amazônia ou Floresta Atlântica) e Caatinga (MATOS;
LANDIM, 2014). Contudo, torna-se inviável essa comparação uma vez que os domínios se
diferem em clima, solo, hidrografia e vegetação e consequentemente, apresentam condições
diferentes que determinam quantas e quais espécies podem ser encontradas nos respectivos
domínios (COUTINHO, 2006).
A partir do momento que os alunos mudam a concepção da riqueza florística da Caatinga, é
importante que reconheçam que estão inseridos no domínio e para isso, o professor e o material
didático utilizado têm papel fundamental. O documento oficial dos Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN) do Ensino Médio enfatiza a importância do professor de Biologia contextualizar
o conteúdo lecionado com a vivência diária dos alunos desde suas experiências domiciliares às
vividas no meio social (BRASIL, 1999). Espera-se que o professor de Ciências ou Biologia tenha
conhecimento básico acerca do domínio fitogeográfico Caatinga e de sua importante
biodiversidade, bem como metodologias que o auxiliem na mediação do conteúdo, trazendo
informações cientificamente corretas, atualizadas e contextualizadas com a realidade local,
proporcionando participação e desenvolvimento do pensamento crítico dos alunos.
A contextualização torna-se necessária, principalmente, quando permite interações entre o
professor, os alunos e a comunidade local para que possam problematizar situações, compartilhar
conhecimentos e manifestar o sentimento de pertencer ao local (KINCHELOE; MCKINLEY;
BARTON, 2006). Além disso, quando os alunos relacionam as experiências vividas com o
conteúdo situando-se no contexto local, constroem-se saberes sobre a concepção científica do
ambiente em questão (KINCHELOE; MCKINLEY; BARTON, 2006).
MATERIAL E MÉTODO
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico sobre plantas comuns da Caatinga,
através das obras de Maia-Silva et al. (2012) e Fernandes e Queiroz (2018). Em seguida, foram
selecionadas nove espécies para compor a cartilha (Tabela 1). Essas espécies destacam-se por
serem amplamente utilizadas pela medicina popular, possuírem características morfológicas
chamativas que facilitam o estudo da Botânica, além de possuírem grande importância ecológica
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na Caatinga (LEAL; TABARELLI; SILVA, 2008) e por estarem, em parte, ameaçadas de
extinção.
Tabela 1: Lista de plantas típicas da Caatinga selecionadas para compor a cartilha

Espécie

Nome popular

Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Angico, angico-cedro, angico-brabo

Myracrodruon urundeuva Allemão

Aroeira-do-sertão,

uriunduba,

aroeira-do-campo

Ceiba glaziovii (Kuntze) K. Schum.

Barriguda, paineira-branca

Cordia oncocalyx (Allemao) Taub.

Pau-branco, pau-branco-do-sertão

Cereus jamacaru DC.

Mandacaru, cardeiro, jamacaru

Mimosa caesalpiniifolia Benth.

Sabiá, cebiá, sansão-do-campo

Amburana cearensis (Allemao) A. C. Sm.

Imburana-de-cheiro,
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cumaru,

cerejeira-rajada

Aspidosperma pyrifolium Mart. & Zucc.

Pereiro, pau-pereiro, pereiro-branco

Zizyphus joazeiro Mart.

Juazeiro, juá, juá-espinho

Dessa forma, no primeiro momento elaborou-se o roteiro da cartilha abordando os seguintes
tópicos:
1.Aspectos gerais sobre o domínio fitogeográfico Caatinga e sua biodiversidade;
2.Listagem de algumas espécies de plantas típicas da Caatinga apresentando características como
morfologia, propriedades medicinais e importância ecológica;
3.Curiosidades sobre as plantas selecionadas;
4.Adaptações para a sobrevivência na Caatinga;
5.Quais impactos afetam a ampla distribuição das plantas;
6.Importância da conservação e jogos lúdicos para fixar o tema abordado.
Em seguida, foram selecionadas as imagens que constituíram a cartilha. As imagens tiveram como
fonte a autora, trabalhos de campo realizados pela equipe do Herbário Prof. Francisco de Abreu
Matos (HUVA) e alguns dos sites consultados.
Posteriormente, elaborou-se o conteúdo textual da cartilha. Para a abordagem geral sobre a
Caatinga e sua biodiversidade, foram consultados sites especializados (Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade-ICMBio e Ministério do Meio Ambiente-MMA) e produções
científicas que apontam dados atualizados de riqueza florística geral e endêmica, bem como
índices de desertificação e suas principais causas. Além disso, aspectos ecológicos da vegetação
da Caatinga, também foram destacadas no início da cartilha.
Quanto às propriedades medicinais das plantas da Caatinga, foram consultadas as obras de Lorenzi
e Matos (2008) e Maia (2012), estudos científicos para características morfológicas (LORENZI,
2016), o site Lista Vermelha da IUNC-RedList (2019) para verificar o status de conservação das
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espécies e as literaturas de Maia-Silva et al. (2012) e Fernandes e Queiroz (2018), para a
verificação dos aspectos ecológicos e curiosidades sobre as espécies.
Buscou-se elaborar textos curtos, de fácil compreensão como a simulação de uma conversa entre
a cartilha e o leitor, para que ambos tenham maior interação. Dessa forma, a cartilha irá conter
comandos para que o aluno escreva e desenhe sobre seus aprendizados durante a utilização do
material.
Para tanto, é necessário que ao trabalhar a cartilha em sala de aula, os alunos utilizem-se de seus
materiais pessoais, como lápis e caderno a fim de escrever e desenhar sobre os conhecimentos
aprendidos durante o estudo da cartilha. Vale salientar que a mesma deve ser manuseada por mais
de um estudante no intuito de facilitar a obtenção da cartilha por parte das escolas, além de
possibilitar seu uso a mais de um estudante.
Por fim, foram elaborados os jogos educativos contidos no final da cartilha para que o aluno revise
de forma lúdica tudo que aprendeu. Os jogos escolhidos foram caça-palavras, palavras-cruzadas,
jogo de ligar e jogo dos sete erros.
A estrutura e o design gráfico da cartilha foram construídos no software PowerPoint.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A cartilha tem como título “Aprendendo Botânica com Plantas da Caatinga” e foi dividida em
quatro partes: “Descobrindo a Caatinga”, “Plantas do meu sertão”, “Aprendendo a conservar” e
“Conhecimento que diverte”. Logo no início há uma breve apresentação sobre o conteúdo da
cartilha destinada ao professor e ao aluno (Figura 1).
Figura 1: Capa e apresentação da Cartilha

Fonte: Autora

Já nas duas páginas seguintes, dois textos estão escritos atribuídos ao professor e ao aluno,
respectivamente (Figura 2). Esses textos objetivam ter um diálogo inicial com seu respectivo
público-alvo e expressam as expectativas a serem alcançadas tanto pelo docente quanto pelo
discente ao fim do estudo da cartilha.
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Figura 2: Texto introdutório destinado ao professor e ao aluno
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Fonte: Autora

Seção 1: Descobrindo a Caatinga
A seção “Descobrindo a Caatinga” trata de uma abordagem geral introdutória sobre o domínio em
questão e sua biodiversidade. Dessa forma, a seção inicia trazendo alguns dados sobre a
localização da Caatinga no Brasil e sua ocupação. Em seguida, há um espaço onde o aluno pode
desenhar como é a Caatinga na sua concepção (Figura 3). Essa abordagem foi proposta baseada
no estudo de Andrade et al. (2007) que diz “desenhar é um ato inteligente de representação que
põe forma e sentido ao pensamento e ao conteúdo que foi assimilado”. Dessa forma, pressupõe
que se o aluno não tiver um conhecimento prévio acerca da diversidade da Caatinga,
consequentemente irá representar essa concepção no desenho solicitado. Logo, isto leva a refletir
sobre como o entendimento a respeito da riqueza da Caatinga tem sido disseminado nos ambientes
frequentados pelos alunos.
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Figura 3: Início da Seção Descobrindo a Caatinga
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Fonte: Autora

Ainda na primeira seção, são apresentados dados atuais sobre a diversidade da flora da Caatinga,
trazendo o conceito de endemismo. São colocados também, dados ecológicos da Caatinga, que são
importantes para o conhecimento da comunidade regional, a fim de despertar nos alunos o
reconhecimento do domínio fitogeográfico no qual estão inseridos (Figura 4).
Figura 4: Continuação da Seção Descobrindo a Caatinga

Fonte: Autora

Seção 2: Plantas do meu sertão
Na segunda seção são destacadas as plantas comuns da Caatinga em uma sequência denominada
“Plantas do meu sertão”, de forma ilustrativa e explicativa. As imagens selecionadas para esta
seção tentam explorar ao máximo as caraterísticas abordadas da planta, de forma que facilite para
o aluno identificar a planta apresentada no seu dia-a-dia. Dessa forma, a utilização de imagens no
processo de ensino-aprendizagem não tem apenas função estética quando inserida em um material
didático, mas sim de contribuir para a assimilação de conhecimentos científicos, além de auxiliar
na dinamização do conteúdo e tornar a leitura menos cansativa (CASSIANO, 2002).
As informações relativas às espécies selecionadas foram divididas em caixas de texto que trazem
as características morfológicas, usos na medicina popular, importância ecológica e algumas
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curiosidades como adaptações, cultura local ou status de conservação (Figura 5). Essas
informações funcionam no conjunto como uma estratégia que visa atrair o interesse do aluno pela
Caatinga e, consequentemente, pela Botânica. O processo de valorização pela educação é muito
importante para a sociedade, pois como afirmou Gagliano (2013), se as plantas não são
valorizadas, não haverá compreensão do seu papel ecológico nem interesse em sua conservação.
Figura 5: Início da Seção Plantas do meu Sertão
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Fonte: Autora

Seção 3: Aprendendo a conservar
A terceira seção da cartilha, “Aprendendo a conservar”, contém informações sobre o estado atual
de degradação e desertificação da Caatinga, bem como as principais causas (Figura 6). Por
conseguinte, após a exploração desses dados, são apresentados motivos de porque é importante
conservar o meio em que estamos inseridos. Na segunda página dessa seção são elencadas algumas
Unidades de Conservação-UC’s do Ceará, além de dados da quantidade dessas UC’s para o estado.
Figura 6: Início da Seção Aprendendo a Conservar

Fonte: Autora

Seção 4: Conhecimento que diverte
Por fim, a quarta seção denominado “Conhecimento que diverte”, trata de rever os conhecimentos
aprendidos nas seções anteriores e praticar, através de jogos lúdicos que segundo Campos et al.
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(2018) facilitam a assimilação e fixação do conteúdo. Essa seção conta com um caça-palavras
(Figura 7), palavras-cruzadas (Figura 8), jogo de ligar (Figura 9) e jogo dos sete erros (Figura 10).
Para cada jogo foi escolhido um aspecto abordado para que todas essas atividades abranjam os
conteúdos estudados. O caça-palavras tem como tema a Caatinga. E contém perguntas, cujas
respostas estão distribuídas aleatoriamente no quadro de letras.
Figura 7: Jogo caça-palavras da Seção Conhecimento que diverte
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As palavras-cruzadas, por sua vez, abordam as características gerais das plantas apresentadas. O
aluno terá que responder às perguntas e completar quadrinhos destinados às letras que formam a
resposta.
Figura 8: Jogo palavras-cruzadas da Seção Conhecimento que diverte.

Fonte: Autora

O caça-palavras e as palavras-cruzadas caracterizam-se como jogos cognitivos, que auxiliam no
aprimoramento das habilidades cognitivas e promovem uma interação com o jogador (RAMOS,
2013), de forma que este é instigado a resolver problemas e classificar conceitos com diversão
(GATTI, 1997). A aplicação de jogos cognitivos e o processo de ensino-aprendizagem estão
intrinsecamente relacionados de modo que frente a desafios e curiosidades, o cérebro humano é
estimulado a liberar dopamina, um neurotransmissor associado à memorização, cognição e
sensações de prazer (OAK; OLDENHOF; VAN-TOL, 2000).
Já o jogo de ligar, abrange os aspectos morfológicos das espécies estudadas, sendo necessário para
resolvê-lo, ligar as estruturas à sua respectiva planta.
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Figura 9: Jogo de ligar da Seção Conhecimento que diverte
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Fonte: Autora

O jogo dos sete erros consiste em duas réplicas de uma imagem paisagística da Caatinga, a qual
uma representará uma paisagem com elementos da natureza que são encontrados no domínio. Em
contrapartida, uma das réplicas estará representada como a visão defasada da Caatinga (Figura
10).
Figura 10: Jogo dos sete erros da Seção Conhecimento que diverte

Fonte: Autora

Por conseguinte, ao fim das quatro seções que constituem a cartilha, espera-se que o aluno no seu
cotidiano passe a reconhecer essas plantas como importantes e caraterísticas do seu meio.
Despertando assim curiosidade sobre as mesmas, interesse diante da alta adaptação dessas plantas
e suas estratégias de sobrevivência, além de despertar o desejo de conservar.
Ao fim da cartilha contém uma atividade na qual uma forma retangular propõe que o aluno desenhe
sua nova concepção de Caatinga após o estudo da cartilha, inserindo o máximo de informações
possíveis das plantas que ele estudou (Figura 11).
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Figura 11: Término da Cartilha
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Fonte: Autora

Essa abordagem final foi inserida como forma de auto feedback realizado pelos próprios alunos
diante de tudo que aprenderam ao longo da cartilha.
Assim, o aluno poderá comparar seu desenho inicial da Caatinga com o último, observando quais
aspectos foram acrescentados e retirados, resultando em uma visão mais real da Caatinga.
Conforme Weaver (2006) o momento de feedback é importante na construção do conhecimento,
uma vez que o estudante autoavalia seu aprendizado, refletindo sobre o resultado atingido.
Além disso, espera-se também que o aluno seja semeador de conhecimentos científicos sobre a
Caatinga, e possa sentir-se parte deste ambiente. Esse sentimento de sentir-se inserido no meio em
que está é muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Bezerra et al. (2010) afirmam
que quando há a relação entre o aluno e o meio em que vive, há a construção de valores e saberes
sobre sua realidade, com o propósito de buscar soluções para problemas encontrados e dedicar-se
ao crescimento coletivo junto à comunidade local.
Na última página da cartilha está presente um cordel que fala sobre a Caatinga, sua vegetação e
conservação, que foi retirado do livreto Meu Cordão de Cordel, escrito por Cláudia Emilly. Com
esses versos, espera-se gerar uma reflexão final no aluno sobre toda a beleza, diversidade da
Caatinga e sobre o quanto ela deve ser valorizada não só no contexto local, mas nacional, frente
aos outros domínios.
O ensino de Botânica geralmente é considerado pelos alunos em Ciências e Biologia, como difícil
e desinteressante, de forma que uma das maneiras mais utilizadas para o aprendizado desta matéria
é a memorização (CALDEIRA, 2009). Contudo, no trabalho realizado por Santos (2017), a
construção das cartilhas “Por que estudar botânica?” e “Cartilha sobre curiosidades botânicas”
evidenciou a mudança da concepção dos alunos que consideravam a Botânica tediosa e
desestimulante. Ainda sobre o trabalho, o autor relata que a experiência proporcionou a
investigação profunda dos assuntos abordados e a ativa participação dos estudantes.
Souza (2015) e Santana e Oliveira (2006) elaboraram as cartilhas "Ensinando Fisiologia Vegetal
através de uma Sequência Didática Investigativa Experimental" e "Inserindo as Plantas Medicinais
no Ensino de Ciências da 6ª Série do Ensino Fundamental", respectivamente, a fim de dinamizar
o ensino de temas botânicos. As autoras relatam, ao fim do trabalho, resultados positivos na
aprendizagem do público-alvo como maior percepção e concentração frente ao conteúdo e
participação ativa dos alunos.
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Além de auxiliar no ensino de Botânica, as cartilhas podem trazer quaisquer conteúdos e/ou
informação. Ainda na área de Ciências e Biologia, são utilizadas no ensino de Ecologia
(BARBOSA et al. 2004; MOURA et al. 2018), Zoologia (SANTOS e CUNHA et al. 2015;
FORMIGOSA et al. 2017; LIMA et al. 2017), Paleontologia (PEREZ et al. 2009), Microbiologia
(SANTOS et al. 2016) e Histologia (SILVA, 2018). O uso de cartilhas educativas também é
bastante acentuado para tratar de assuntos da área da saúde como mostra as cartilhas de Roberte
et al. (2012), Galdino (2014) e Lima (2018).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das concepções e conhecimentos defasados sobre a Caatinga e sua flora, que ainda
perduram sobre algumas comunidades, a construção de um material didático que traz informações
atualizadas e didáticas voltadas para o público estudantil, auxilia na propagação da vasta
diversidade da Caatinga. Além disso, a abordagem lúdica com imagens, dados que despertam o
interesse do aluno, curiosidades e jogos como forma de fixação de conteúdo, traz uma maior
interação com o leitor auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.
A cartilha educativa Aprendendo Botânica com as Plantas da Caatinga contém características que
tornam o ensino de Botânica mais dinâmico e interessante, que abordam aspectos morfológicos,
estratégias de adaptação e formas de dispersão. Essa abordagem é necessária para que os alunos
tenham um maior interesse no conteúdo e entendam como cada processo explicado ocorre.
Além disso, a cartilha apresenta todo o contexto local em que os alunos estão inseridos em sua
forma real e permite que o domínio da Caatinga ganhe maior reconhecimento pelas populações de
outras regiões. Por conseguinte, os estudantes que utilizarem esta cartilha terão a oportunidade de
conhecer de forma mais lúdica e criativa a Caatinga e sua riqueza florística, e consequentemente,
serão estimulados a conservar o ambiente em que vivem.
Além do conhecimento acerca do domínio Caatinga, os estudantes visualizarão alguns dos mais
típicos representantes da flora local, possibilitando a relação de experiências passadas ou futuras
com o conteúdo estudado, principalmente na convivência diária em família e sociedade.
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REDAGEO: UM DESAFIO INTERDISCIPLINAR COM OBJETIVOS MIL
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INTRODUÇÃO
As relações em conjunto entre os saberes científicos, nos dias de hoje, necessitam veemente de
trabalhos que os unem devidamente na produção do saber cientifico e condensado de maneira que
as áreas envolvidas estejam em sincronia, ao passo que ambas se encontrem distinguivelmente
explicita em seus espaços e tempo, englobando conceitos e dimensões as quais são pertencentes
das mesmas e daquelas que dela penduram. A proposta visa a ampliação dos saberes e
conhecimento dentro da produção textual na área e Dissertação-Argumentativa, integrando a
interdisciplinaridade das áreas na educação e constituindo-os para a formação acadêmica que irão
ingressar ao termino do Ensino Médio.
Surgida segundo
a necessidade de unificar esses extremos distantes, surgi a diante, epistemologicamente, o significado de
interdisciplinaridade e sua composição por três termos: Inter – que significa ação recíproca; disciplinar – termo que
diz respeito à disciplina, do latim discere – aprender, discipulus – aquele que aprende e dade é a qualidade, estado ou
resultado da ação.(AIUB, 2006, p.117).

Dessa forma, leva-se a compreensão de que a interdisciplinaridade em seu amago, entende-se
como a ação mutua que busca a aprendizagem, por via do resultado em conjunto nas atividades
operadas entre áreas diversas. Desde a Antiguidade, já nas falas dos primeiros modelos de um
processo educativo, ocorridos em civilizações como Egito, Grécia e nos Romanos, civilizações
que a grandiosidade ultrapassa os próprios limites que o tempo e o espaço as criaram e penduraram.
No Egito, a vocação educacional, estava voltada as cogitações políticas e articuladas em seu
interior, destinando-se nas negociações que os faraós deveriam e necessitariam na permanência de
seu reinado tanto ao povo quanto as elites, raízes de sustentação em seus legados, voltando-se
como controle de classes dominantes com privilégios e os pobres com a opressão. Nos meios de
aprendizagem, na qual “a política e a educação estão interdisciplinarmente em congruência, vemos
os primeiros indícios que levariam na modernidade o nome de Interdisciplinaridade, ou seja, a
união de dois polos no objetivo de construir e sanar as fragmentações que o tempo a cria em seu
centro” (MANACORDA, 2006, p. 16-17).
Na Grécia, a qual surge os primeiros modelos de educação e aprendizado, de acordo com “(...)os
estudos de Heródoto, Platão e Diodoro de Sicília e demonstra que há um evidente desenvolvimento
da democracia educativa,(...), para as classes governantes, um processo educativo para o pensar e
falar (política) e o fazer com as armas para a formação dos guerreiros.(...)”. A partir da
sistematização e da contextualização pelos ensinamentos projetados por Platão em sua academia,
direcionando-os para a formação e qualificação diante da inter-relação do indivíduo, o ser, com a
ação de convivência em sociedade e entre diversos indivíduos em um mesmo espaço e sob diversas
realidades. Nesse período, atracado aos processos de unidade e convivência, a
interdisciplinaridade, já com motes de unir os opostos, ou os afins, com as áreas de completude na
resolução de problemas como a ludicidade e o entretenimento dos cidadãos, necessitavam-se tocar
esses com uma certa e sutil ardores críticos e informacionais, ao que se falavam sobre as
transformações pela qual as suas sociedades passavam e as levaram a tantos lugares com costumes
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

167

e falas diversificadas. Nesse contexto, interligar conhecimentos como as artes e as ciências em
conjunto sobre as resoluções cotidianas que eram permanentes de cada cidade. Outro ponto, a ser
destacado são os objetivos que nelas estão, mesmo que, estão intrínsecos, pode-se destacar: o
entretenimento das pessoas com o teatro, na comedia, no drama e na música, como as maneiras de
aprendizado e firmamento nos meios sociais de maneira lúdica e ocupacional; em conjunto, a
ginastica com as ciências biológicas, assim, surgiu a medicina nos processos de cuidados com o
corpo e a compreensão do funcionamento do mesmo.
Diante da evolução dos processos educacionais na Grécia, construiu-se dois modelos de educação:
a educação homérica e a educação hesiodica. A primeira, baseada em Homero, “o educador de
toda a Grécia”, segundo Platão. Sugere-se que segundo o autor, a distinção entre o dizer e o fazer,
que não estão em oposição e não indicam as opostas tarefas de quem governa e de quem produz,
e sim os dois momentos da ação de quem governa. A segunda, ou a de Hesíodo, pertencente a
tradição cultural que cantou para a civilização agrícola, baseados em civilizações como a egípcia,
mesopotâmica ou hebraicos. Tratando-se da utilização da interdisciplinaridade, por ambas as
metodologias educacionais, a primeira, ou homérica, fundamenta-se na definição de explicitação
de cautelar dos trabalhos a qual todos os indivíduos devem e deverão desempenhar na sociedade
com composições diversas e em sumo equilíbrio amplo e compensatório de ambas as formas
atribuídas a aprendizagem e execução dos papeis de líderes e operários no desenvolver, ou seja, a
educação como instrumentalização formação do saber, sendo exemplo, Ulisses representando o
saber, a figura do conhecimento, o que usa a teoria para resolver as circunstancias; já a de Aquiles,
a parte pratica, a beleza, o corpo, os que trabalham para prover os benefícios. Reafirmando as
condições de interdisciplinaridade, ao analisa-las, individualmente, percebemos que na vida de
Aquiles, representa-se a locação com a ginastica e música, ou com a literatura na construção do
indivíduo interdisciplinar. Já com Ulisses, pondera-se as análises de saber cientifico ligando aos
saberes cotidianos e práticos.
Já Roma Antiga, a interdisciplinaridade, interligava a educação paternalista com a educação
militar, sob o jugo do pai e dos seus interessados na ocasião de formação dos filhos para a
constituição dos costumes e na militarização, destinando-os aos constantes conflitos no interior do
expansionismo romano. No entanto, a contextualização desses modelos, atribui-se de acordo com
as verdadeiras carências que esses em seus momentos possuíam que era de territórios e de poder.
No convívio romano, a educação moral, cívica e religiosa, apresentam-se de forma autentica e
linear com as características próprias, isto é, uma cultura completamente importada e helênica. Daí
a forte presença da inter-relação com a diversidade para construir o novo e acessível para todos.
Dentre os vários preceitos helênicos presentes na vida romana, vários órgãos que foram viáveis a
tais circunstancias, entre tais: a família; a cultura grega; o Estado; a escola e os mestres, dentre
outros. Tratando-se da conjuntura educacional pela a Roma Monarquia alicerçou e firmou, é em
suma, o inquestionável papel do pater famílias, ou seja, “o pai é dono e artífice de seus filhos”
(MANACORDA, 2010, p.97). Relevantemente, a antiga monarquia romana era uma república de
patres, patrícios ou donos da terra e das famílias, sem o mínimo de intervenção do poder estatal
nas relações familiares e educacionais. Nesse momento, nota-se a inexistência de políticas e
modelos públicos que unificassem e atendessem de forma massiva e direta o conjunto educacional.
O segundo ponto, soma-se com aculturação grega e o vigor do Estado como instituição máxima,
determinando-se de certa forma, a interdisciplinaridade entre opostos na construção de algo novo,
uma educação verdadeiramente para os romanos, desde a literatura, a língua, o teatro com os
épicos, tragédias e comédias, o direito, a moral e a retorica entre outras. O último, que se casaram
foram a escola e os mestres. “A escola, ou scholé, lugar de conferencia e discussões” (FERREIRA,
1989, p.687). A escola, tornara-se o símbolo da execução direta da educação ao longo da história
educacional. Sendo essa a quebradora de formas educacionais arcaicas muito comum na
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monarquia romana. Como resultado de tal relação, o Estado se firma gradativamente como
instituição de uma sociedade em desenvolvimento pleno e virtuoso.
No período a qual envolve a Idade Média, estendendo-se do auge até ao declínio, os princípios
básicos firmados estão os de disciplinas reais com os modelos bíblicos, de acordo com o
cristianismo, principalmente, com as artes liberais e sagradas, dividida em Trivium: Gramatica,
Retórica e Dialética; Quadrivium: Aritmética, Geométrica, Astronomia e Música. Outra
circunstância, é a própria presença da fé e da pedagogia como modelo de aprendizado, denominado
de Ratio Studiorum, a partir da repetição e decoração da fé com os conteúdos constituídos na
teologia cristã e a presença de Deus no todo e com o todo. Na modernidade, com o advindo das
Revoluções Industriais e Político Intelectuais, o advento do Iluminismo, dentre outros, levaram a
interdisciplinaridade a caminhos diversos e prospectos, visando a qualificação mais que
intelectual, e sim, motora no manuseio com as maquinas que estavam a todo vapor com as
produções que essas mesmas iriam abastecer os mercados consumidores dos demais países.Com
isso, era essencial a que os indivíduos fossem educados no intuito de atender as necessidades
técnicas e intelectuais, a qual com os anos posteriores vira a ser denominado de trabalho intelectual
e trabalho manual (LE GOFF, 2006). Assim, “sendo a qualificação, formação e a
interdisciplinaridade sempre presente, pois as condições de diversidade e diferença, foi o que deu
impulso para a ocorrência das revoluções que mudaram o percurso da história do homem na
construção da sua própria história”, (MANACORDA, 2006, p.12-13). Com o declínio do
feudalismo, “A Modernidade é marcada por contribuições como as de Galilei (1564-1642) e
Descartes (1596-1650). Galilei (2004), com a teoria do corpo isolado, enunciando as leis do
movimento, permite uma nova forma de constituição do saber: a física moderna. (...)” (Aiub,2006,
p.117).
Nos períodos modernos, vemos a explosão da interdisciplinaridade na educação do século XX e
no aprofundamento como metodologia de ensino-aprendizagem e como ferramenta de quebra do
monopólio educacional católico no mundo. Mesmo com indícios de formação ao longo da história
e em várias civilizações, nunca se houve a possibilidade de aprofundamento teórico, pedagógico
e politicamente público estatal em seus surtos pela história. Segundo Lima 2013,
Durante o século XIX a história do saber passou pelo impacto da expansão do trabalho científico, foi o momento de
definição dos espaços, da dissociação das partes para melhor defini-las. Todas as áreas do conhecimento buscavam o
máximo de especialização. No decorrer do tempo, sobretudo, na segunda metade do século XX, tal fragmentação
demonstrou fragilidade na busca pela compreensão da realidade, ao passo em que a formação humana em si exigia e
exige uma completude frente ao mundo que não se apresenta fragmentado. Abriu-se espaço para a construção de um
novo paradigma de ciência, de produção de conhecimento e a elaboração de um novo projeto de educação e de escola,
abriu-se espaço para a interdisciplinaridade. (LIMA, 2013, p.1)

No Brasil, esse movimento consoante com LIMA (2013, p.129),
Ao chegar ao Brasil, no final da década de 1960, a proposta da interdisciplinaridade já anunciava a necessidade de
construção de um novo paradigma da ciência e de seu conhecimento (...). As décadas de 1960 e 1970 foram um
período de revisão conceitual básica (...).

Nesse período, os estudos foram intensos e turbulentos, pois estávamos no Brasil Republica Militar
(1964-1985), com fortes repressões e censura das mídias em tal período. Assim, a
interdisciplinaridade estaria:
De modo geral, os estudos sobre interdisciplinaridade no Brasil dividem-se em três períodos: a década de 1970,
período em que se inicia o processo de estruturação conceitual básica; a década de 1980, marcada por um movimento
que caminhou na busca de epistemologias que explicitassem o teórico e o abstrato, a partir do prático, do real; e a
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partir da década de 1990, momento de definição de a interdisciplinaridade no Brasil e o ensino de história: um diálogo
possível (FAZENDA, 1994, p. 17-18

Destacando as ações que tanto a ciência aprimorou e especificou, na interdisciplinaridade não fica
de fora:
O nível interdisciplinar possui quatro variações: a Inter Heterogênea, que seria uma visão geral não aprofundada da
temática a ser trabalhada pelos professores e suas respectivas disciplinas, mantendo, assim, certo distanciamento e
limites entre as mesmas; a Pseudo Interdisciplinaridade, que seria o uso dos mesmos instrumentos de análise sobre
um tema norteador, mas sem haver a real aproximação das disciplinas; a Inter Complementar, que seria o agrupamento
das disciplinas com o intuito de complementação dos domínios de estudo de uma determinada área de conhecimento;
e, por último, a Inter Unificadora, que se basearia em uma coerência na integração teórica e metodológica (FAZENDA,
1979, p. 30).

Assim, de acordo com Aiub (2006), ao invés de estudar um fenômeno inserido em seu entorno,
como se fazia na Antiguidade, a física de Galileu trata os fenômenos isoladamente, tais como eles
ocorrem – sem a interferência dos conceitos prévios do cientista – observando suas constantes e
variáveis, a partir das quais são compreendidas e constituídas as leis gerais, capazes de explicá-lo.
A importância da interdisciplinaridade é posta em prática, advindo das constantes e fortes
fragmentações com as quais a ciências e subsequentemente, transformou-se nas ciências. No
processo de ensino-aprendizagem, principalmente, a partir do surgimento dos meios de
comunicação e dos processos técnicos-científicos-informacionais, veio as reformulações de
exemplos curriculares e disciplinatório no interior das escolas, cujo trabalho realizado pelos
professores deveria ser em conjunto nas principais áreas correlatas. Durante as décadas de 1960,
1970, 1980-90, as questões envolvendo as reintegrações dessas que foram fragmentadas podemos,
segundo Nicolecus (2000), ocorreram três etapas em conjunto na constituição aplicação da
interdisciplinaridade nos dias de hoje, os denominados de graus de transferência metodológicas:
que serão os de Aplicação, quando uma determinada disciplina como a geografia, no seus mapas,
contribui para as técnicas de execução nas engenharias; o segundo, no qual os processos são
requeridos esta que é a Epistemologia, a mudança de aspectos da logica formal para o corpo da
física; e por último, a geração de novas disciplinas, como a geografia, química e biologia, formase a Biogeoquímica, a física e a matemática, a matemática física entre outras.
DISCUTINDO O TEMA
O propósito do plano é preparar os aluno para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os
Vestibulares, na qual cursam os terceiros anos: 20 e 30 anos da ESCOLA DE ENSINO MÉDIO
EM TEMPO INTEGRAL LIONS CLUB-EEMTI, irão passar no ano de 2019, cujo trabalho deverá
ampliar o conhecimento sobre a produção de REDAÇÕES via conhecimentos geográficos com os
temas solicitados e que possivelmente serão temas da Redação do Enem 2019, além de outras
temáticas e conteúdo.
No tratar das atividades, o âmago entrara na interdisciplinaridade que transbordara muito além dos
conceitos da Geografia, das Ciências Humanas e muitas outras. Nessa atividade, realizar-se-á em
tempo de aula dos professores, ou para atividades de casa e pesquisa, no intuito de estimular o
autodidatismo, seguindo as normas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 2017-18, e o
acumulo teórico na finalidade das realizações das atividades de produção Dissertativaargumentativa. Assim, chegarão preparados e com amplos domínios sobre as produções de textos,
conseguindo assim, o ingresso no Ensino Superior.
No percorrer das atividades, no Ensino médio, serão explanados conteúdos de geografia e
subsequentemente a realização produtiva de textos, a partir de temas correlatos com o que
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abordaram para a realização das suas Redações. As produções textuais serão duas vezes no mês,
sob a correção dos pibidianos de geografia e dos professores de português do Lions Club.
O procedimento metodológico, fundamenta-se nas obras de Referências Bibliográficas, na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC), e nas sugestões do Programa de Iniciação à Docência
(PIBID). O ensino acontecerá, por meio de aulas expositivas-dialogadas com pibidianos e os
professores em consonância com a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996) dispõe sobre as normas para a organização do ensino brasileiro
desde a Educação Infantil até o Ensino Superior,
O princípio mais evidente nesta lei é o de que o ensino deve preparar tanto para a vida como para o trabalho. No seu
artigo primeiro podemos perceber tal orientação: “Art. 1º. A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos
movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996, p.1).

MATERIAL E MÉTODO
O processo utilizado estará partindo do uso de obras como fascículos, cadernos do Enem do
governo do estado do Ceara, servindo de base para as ações de produção textiva. Outro meio a ser
utilizado, são as discussões dentro da Sala de Aula e fora dela, ou seja, ir além dos muros da escola.
No intuito fincar conhecimentos e suas explanações sobre o conteúdo, através dos professores
junto com os bolsistas de geografia em sala, abordaremos os assuntos que deverão dissertarargumentativamente, perpetuando o alçar do conhecimento e da sua formação que é a
aprendizagem.
Com a realização desse projeto, condicionar aos destinatários (Alunos), desenvolve-los e qualificalos para a produção contextualizada, interdisciplinar, integrada organizar e dissertarargumentativamente nas execuções de Redações, a partir dos modelos nota mil de provas
anteriores. A qualificação de tal atividade é em consonância com a educação e a relevância de se
está apto a efetuação e relevância da aptidão dissertativa de argumentação ao ENEM e os
VESTIBULARES das Universidades, pela qual irão ingressar no Ensino Superior. Com isso, essa
atividade fomentara a iniciação para os diversos moldes textuais, e assim, esperarmos que deverão
estar preparados e condicionados a tirar nota mil na Redação do Enem 2019, dos quais os alunos
do Lions Club serão destinados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a aplicação da proposta, vimos que como resultado tivemos uma melhoria na compreensão
dos alunos ao discorrerem sobre a tipologia de Redação Dissertativa-Argumentativa, tanto na
escrita como estruturação sugerida pelo INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), na no dia de responder a prova do Enem para o ingresso no
Ensino Superior e realizar sua graduação como continuidade de sua formação como discente no
processo educacional e profissional na sua vida. A partir de tais resultados, vemos a relevância de
desenvolver e acessibilizar metodologias que possam garantir um exercício docente e uma
aprendizagem discente de maneira eficiente, com qualidade e reflexão da importância em
preserva-la e prossegui-la aos sucessores pela qual darão continuidade aos caminhos que
proporcionaram a aprendizagem e o ensino por caminhos alternativos e singulares nas escolas da
Educação Básica do nível médio em tempo integral. Sendo importante na ressignificação da
importância da escola como divisor de agua e de oportunidades a muitos, com os quais não podem
ter acesso a tamanhos horizontes intelectuais e profissionais, cujas realidades são em muitas
realidades provindas da extrema pobreza, de pais analfabetos que em muitas situações lhes foram
renegados esse direito essencial e fundamental ao desenvolvimento desses sujeitos enquanto
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dimensão social, política, intelectual e econômica de uma sociedade construída por raízes culturais
patriarcais, racista e desiguais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a finalidade de realizar a firmação da organização de trabalhos relacionados com a academia
cientifica, a escola Lions Club, estará reunindo ensino público médio e superior em um único
momento, focando, principalmente, aos alunos durante esses e os próximos anos na formação
continuada através do Ensino Médio ao Superior, por via do Enem, Vestibular e simulados na
escola.
A tutorilalização metodológica e formativa aos fins do conhecimento e seu enaltecimento, em
suma aprimoração educacional e profissional, entre discentes e docentes, cuja extensão estará
somada com o corpo escolar e extraescolar. No atribuir as formas de ampliar as inter-relações de
trabalhos que envolvam a expansão do conhecimento no círculo público e gratuito, visamos o
aprofundamento em conjunto dos processos na qual interligam a relação professor-aluno, contudo,
por via desse trabalho objetivamos o aperfeiçoamento e da ampliação daquilo que não se limita a
aprendizagem, mas sim ao amor a aprendizagem, a valorizar o aprender e daqueles que o faz ser
realizado, indo as possibilidades tanto ao professor quanto aos alunos que não deixará a
coordenação e a gestão de fora.
Outra perspectiva, pela qual com a aplicação desenvolvimento do REDAGEO, foi a integração
das áreas de conhecimento, criando a interdisciplinaridade, desenvolvendo os modelos e atividades
inovadoras e eficientes as quais o público deverão se beneficiar e acessar facilmente. Destinando
dessa forma, para aqueles alunos que possuem dificuldade na escrita e por via no dissertarargumentativamente. Reaproximar a função da interdisciplinaridade, ou na pluralidade de
conhecimentos e fontes na constituição do saber cientifico, devemos reaproximar e aplicar na
educação novamente, renovando as possibilidades de aprimoração de princípios clássicos e
modernos, ligados aos pensadores mais que exemplares e importantes as quais resultaram na
ciência que conhecemos e aplicamos no hoje, por essa razão é necessário a revalorização por parte
dos nossos jovens tais fundamentos que foram importantes para os grandes começos e grandes
fins que tivemos na história da Humanidade, da Religião, da ciência, da filosofia e de todos que
compõe e levaram ao saber cientifico de hoje, do ontem e de todos que ainda virão para transformálo e revoluciona-lo.
Logo, a execução da qualificação de alunos e professores no Ensino Médio, torna-se viável e
relevante a qualificação somada com a teórica, na escrita culta do Brasil até a sua criticidade sobre
os temas apontados, reforçando o aprender dos discentes e dos docentes, além dos discentes em
graduação do PIBID de Geografia, desde o ser e vir a ser um professor. Ainda no contexto, buscase a especialização e inovação dos professores da instituição para os novos e em vigor, os
instrumentos da BNCC e dos PCN para os próximos anos e as próximas gerações. Segundo alguns
autores, não há nenhum professor que possua o espirito de inovação, não há aquele que exerça o
empreendedorismo em sua essência, afirmado assim consoante com Proust 1999, que existem
alguns empecilhos que o professor deve superar. O primeiro consiste no que ele denomina espírito
de paróquia, ou seja, a tendência a privilegiar sua metodologia, desqualificando as demais.” No
REDAGEO, busca-se se romper de forma gradual e exclusiva as relações de unitarismo e em
seguida de descomunhão do trabalho em coletivo. Assim, afirma Proust 1999, “Um trabalho
interdisciplinar permitiria uma abordagem mais ampla, e consequentemente, ofereceria mais
elementos para o paciente lidar com suas dificuldades”. O segundo empecilho “diz respeito à perda
informacional, traduz o receio de perda de informação e de banalização do saber”. Nesse ponto,
o REDAGEO, circundou muito bem, com a forma de visão do trabalho em equipe, desmistificando
as perdas e a banalização dos conhecimentos por parte dos alunos e das formas de aprendizagem
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no dia a dia de convivência com o aluno. No aproximar esses conceitos revela, mais uma vez, o
olhar fragmentado: para um trabalho sério, com conteúdo adequados, é necessário especializar-se
e, consequentemente, saber tudo o que for possível acerca do objeto delimitado. Dessa maneira as
concepções de freirianas abordam e explicam o conservadorismo pelos professores nos países em
desenvolvimento na aplicação da interdisciplinaridade:
Na primeira obra, Paulo Freire toma o (sub)desenvolvimento como uma questão fundamental para nós, e de onde se
podem retirar temas geradores bem atuais, como a liberdade e a dominação. Em “círculos menos amplos” ou em
escala menor, identificam-se as “situações-limite”: As ‘situação-limite’ do subdesenvolvimento, ao qual está ligado o
problema da dependência, é a fundamental característica do Terceiro Mundo. A tarefa de superar tal situação, que é
uma totalidade, por outra, a do desenvolvimento, é, por sua vez, o imperativo básico do Terceiro Mundo. (FREIRE,
2005, p. 110).

Seguindo temática de Freire apoia-se na convicção de trabalho pedagógico:
Na segunda obra, Freire, em 1965, menciona a opção pelo tipo de sociedade que defendia: uma sociedade nova, sujeita
de si, em que o homem e o povo seriam protagonistas de sua história. Segundo ele, esse é um dilema que se coloca
aos países subdesenvolvidos, logo é um problema de desenvolvimento. Claro, desenvolvimento centrado na educação
como “força de mudança e de libertação”. A opção teria de ser, também, por “uma educação para a liberdade”, em
contraposição à “‘educação’ para a ‘domesticação’, para a ‘alienação” (idem, 2009, p. 44 ).

No último pilar, pela qual fundamentou esse trabalho,
Por último, o “conservadorismo individual” representa a insegurança e o desconforto provocados quando nosso
território é invadido ou quando adentramos em territórios desconhecidos. Dialogar com outras disciplinas implica em
abertura, em assumir que não se sabe tudo, em disposição ao novo, ao outro e sua legitimidade” (PROUST,1999,
p.48).

Com tais perspectivas, o REDAGEO de suma importância na execução e na inovação dos recursos
e materiais didáticos, apresenta a mais coerência na realização dos objetivos mil que seu nome
assumiu, apresenta-nos sua importância e relevância com as propostas que a pesquisa demonstra
e sua revolução nas maneiras que o pressupõe aos alunos e aos professores que foram e são
essenciais na pratica desse trabalho. Dessa forma, o trabalho viu a evolução que os discentes
tiveram ao longo das propostas que tanto lhes fora cobrado e percebemos o autodidatismo que tais
possuíram e agora possuem com as propostas de trabalhos pedidos pelo projeto e o corpo docente.
Assim, a educação deve sempre se inovar e aprender a aprender, a ensinar os ensinamentos de
aprender com a aprendizagem.
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REFLEXÕES E PRÁTICAS DE ENSINO CAPAZ DE PROVER UM SUJEITO MAIS
ECOLÓGICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA
Raimundo Nonato de Sousa Silva
Keylla Rejane Almeida Melo
INTRODUÇÃO
O momento atual remonta a um cenário de desconforto sistêmico entre ser humano e meio
ambiente, de modo que muitos estudiosos se atrevem em dizer ser um momento de divórcio entre
ambos. Tal litígio vem sendo causado pela insaciável ganância do ser humano em adquirir
riquezas, fato que acontece em detrimento dos recursos naturais, e assim vem ocasionando grandes
perdas de bens ambientais e colocando em risco estruturas funcionais no planeta que só existem
com equilíbrio harmônico dentro dos ecossistemas.
Assim, aquilo que para o sujeito moderno tem se tornado uma cultura, subentendida no uso
exacerbado dos bens naturais, tem a triste virtude de colocar em cheque a vida na terra. É isso
mesmo! Os instantes em que se vive em que a “unidade” está sendo silenciada enquanto a
dicotomia está sendo valorizada, vêm, aos poucos, trilhando um curso que ceifa as possibilidades
de vida neste planeta, pois elementos essenciais à vida estão sinalizando estado de esgotamento
como, por exemplo, o solo.
Para melhor entendimento do que se pretende abordar neste estudo,é importante que fique claro
que os termos “recursos ambientais e naturais”, “meio ambiente”, “bens naturais e ambientais” e
“ecossistemas”, estão referenciados à “natureza”, entendida neste trabalho,conforme define, Chauí
(2001, p. 209), como “princípio ativo que anima e movimenta os seres. [...] força espontânea capaz
de gerar e de cuidar de todos os seres por ela criados e movidos”.
Mesmo com a evidência caótica da relação ser humano/natureza apresentada acima, nem tudo está
perdido, pois esse mesmo homem que tem sido capaz de permear por uma cultura centrada no uso
indiscriminado das riquezas naturais, pode e precisa trilhar por um caminho de busca de paz e
harmonia dentro dos ecossistemas diversos para que, assim, a teia da vida possa ser vivida em sua
totalidade. Sabendo que para vivenciar esse processo o homem deve reinventara forma de pensar,
educar e, sobretudo, agir sobre o ambiente ao seu redor. Precisa ser entendido por ele que a “terra”
é um ser vivo e que todas as outras formas de vida que a compõem têm uma ínfima ligação, de
modo que se fizer mal a qualquer uma, vai estar fazendo mal a si próprio, pois todos partem do
mesmo fundamento ontológico.
Partindo desses pressupostos, acredita-se que é fundamental sensibilização de estudantes desde a
fase inicial de sua vida acadêmica provocando-lhes inquietações diante das problemáticas
vivenciadas neste campo, vislumbrando, assim, o desenvolvimento de ações sustentáveis.
Este trabalho traz, portanto, uma análise da implementação de projetos com link ambiental
desenvolvidos na escola Dom Severino, na comunidade Cedro, situada na zona rural de Batalha,
no Piauí, numa perspectiva de educação contextualizada. Tais projetos foram propostos no âmbito
do Curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC), da Universidade Federal do Piauí
(UFPI), Campus Teresina, e desenvolvidos nos anos de2016 e 2018, sendo as atividades ligadas a
projetos de extensão universitária e de intervenção comunitária.
A disseminação dos projetos foi possível devido à visão holística que a LEdoC prospecta em seus
estudantes, mostrando que as pessoas precisam assumir postura responsável na sociedade,
fundamentada na ética do cuidado. No sentido de que a população desperte um novo modo de
relacionamento com a natureza, torna-se necessário que o ambiente escolar torne-se lócus de
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processos educativos que tenham dimensão ambiental como foco, pois é na fase da infância e da
adolescência que são colhidas as primeiras sensações, impressões e sentimentos do viver (TIRIBA,
2010).
Os resultados desta análise vão ao encontro da perspectiva abordada pela autora, pois as mudanças
tanto comportamentais quanto atitudinais foram muito positivas, reafirmando que se as escolas
trabalharem no sentido de um ensino problematizador, incluindo o meio ambiente, é possível que
a humanidade mude seus hábitos e passe a fazer um percurso de transição sustentável.
O presente artigo, primeiramente, traz uma abordagem sobre a importância e formas de trabalho
com o meio ambiente no contexto da escola. Em seguida, contextualiza, metodologicamente, as
ações realizadas e, na seção seguinte, analisa as ações desenvolvidas na Escola Municipal Dom
Severino e na comunidade Cedro. E, finalmente, destacamos algumas considerações finais a partir
da execução, apontando para o êxito das atividades desenvolvidas.
A RELAÇÃO SER HUMANO-NATUREZA: O QUE A ESCOLA TEM A VER COM
ISSO?
A Educação do Campo propõe um modelo de educação diretamente relacionado às especificidades
dos sujeitos a quem se destina e dos contextos nos quais a escola está inserida, sem, no entanto,
perder de vista as funções tradicionais da escola: socialização das novas gerações e acesso aos
conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. Desse modo, faz-se necessária uma
imersão da instituição escolar na compreensão da realidade, de modo a perceber as contradições
existentes e comprometer-se com a melhoria da qualidade de vida das pessoas por ela atendidas.
Tal proposição remete à importância de um ensino contextualizado histórica, social e
politicamente, que leve os alunos a reconhecerem as possibilidades e limitações, próprias e da
comunidade, bem como da sociedade, de forma geral, problematizando-as e refletindo sobre
formas de intervenção que qualifiquem a vida individual e da coletividade. Nesse sentido, trazer
para o centro do debate escolar a questão da relação ser humano e natureza é fundamental, tendo
em vista o caos que a desarmonia desta relação tem gerado.
A profecia “olhos de fogo”, relatada por uma Índia Cree há mais de 210 anos, em que anunciou:
“Um dia a terra vai adoecer. Os pássaros cairão do céu, os mares vão escurecer e os peixes
aparecerão mortos nas correntezas dos rios”, pode se concretizar num futuro bem próximo. Basta
olhar as catástrofes naturais que estão acontecendo todos os dias nos quatro cantos da terra,
conforme anunciou a velha índia.
Confirmar o quanto o ser humano tem andado em contramão com a natureza, não é difícil, basta
refletir sobre a porção de leis instituídas nos últimos tempos, no sentido de frear/impor limites em
relação ao uso dos bens que ela dispõe. Este fato aponta que o ser humano tem se preocupado
muito pouco em protegê-la, pois se há leis regulamentando o uso hoje, é porque muito já foi feito
de modo irracional e imprudente (SILVA, 2016). De tal modo que a população humana atual já
sente os efeitos negativos que tais atitudes causam.
Para Tiriba (2010), o homem acreditou durante muitos séculos que a natureza era infinita e, dessa
forma, as escolas formais passaram a ensinar as crianças que essa natureza existia em benefício
exclusivo do ser humano, fato propulsor para o uso exagerado dela. É válido ressaltar que, neste
percurso de séculos, em que o sujeito moderno foi desenvolvendo o hábito de dominância da
natureza, uma pequena parcela espalhada nos quatro cantos do planeta, fazem uso racional dos
recursos provenientes da “mãe natureza”, como assim eles chamam. Dentre esses povos, estão
incluídos: os Indígenas, quilombolas, povos tradicionais, ribeirinhos, povos da floresta, entre
outros, que têm o planeta terra como um ser vivo, e os seres humanos como um membro de um
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todo complexo e, se fizerem mal à terra, certamente farão mal a si próprios.Com essa convicção,
mantêm uma reverência para com ela.
Neste contexto, Mattos (2007) apresenta que houve um tempo no qual se acreditava que os
recursos ambientais eram abundantes e que nunca iriam acabar. Assim, não se via necessidade de
preservá-los. O valor atribuído ao meio ambiente era zero, ou seja, era considerado como bem
gratuito que não entrava na contabilidade econômica, apesar de ser usado na produção de bens e
serviços.
Conforme esse entendimento, percebe-se a ganância econômica do ser humano, ao longo da
história, que, cego por esta ganância, chega a ferir seu próprio habitat, gerando condições negativas
que ameaçam todas as formas de vida do planeta. Nos trilhos desta história, e depois de se
encontrar cercado por estas anomalias, este homem começa a ver os bens naturais com outros
olhos. Diante desse contexto, a fim de evitar o risco do uso excessivo e indiscriminado dos recursos
naturais e sua completa degradação, ficou clara a necessidade de se atribuir valor positivo aos
recursos ambientais. Por fim, a valoração econômica ambiental tornou-se imprescindível ao
desenvolvimento das bases econômicas para o estabelecimento de políticas ambientais, conforme
nos afirma Maia (2002).
Para Santos (2018), o pensar e agir de modo sustentável passa pela tomada de consciência dos
cidadãos. As proposições do autor mostram que ações sustentáveis provavelmente aconteçam em
massa, na medida em que se realize um trabalho integral na sociedade, propondo reflexão sobre as
problemáticas ambientais, possibilitando uma tomada de consciência capaz de influir diretamente
em atitudes ecologicamente corretas.
Nesse ínterim, configuram-se de relevante importância trabalhos integrais e interdisciplinares
realizados nas escolas desde o inicio da educação primária, perpassando por toda a vida acadêmica
dos indivíduos humanos. O espaço escolar talvez seja o único, nesse momento, capaz de propagar
em nível maior essa mensagem de sustentabilidade. Assim, a escola deve assumir o desafio de
difundir para as crianças e jovens modos sustentáveis de relacionamento entre o homem e a
natureza (ROSSET, 2017).
Este estudo procura desenhar alternativas capazes de transformar homens e mulheres, adultos e
crianças, em sujeitos mais ecológicos, e, portanto, se fundamenta no argumento de Tiriba (2010)
de que, para uma tomada de consciência ecológica, faz-se necessário que as escolas, logo em sua
fase inicial de ensino, adote um caminho capaz de sensibilizar as crianças a reconhecerem o valor
intrínseco da flora, da fauna e, assim, de todos os ecossistemas.
Neste viés, os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998) orientam que a escola
precisa trilhar por um caminho mais ecológico, e que não basta que os alunos tirem nota dez nas
provas, mas, ainda assim, faça uso indiscriminadamente dos bens naturais, mas, que estes precisam
se sentir responsáveis pelo mundo em que vivem. Entretanto, é salutar que os educadores,
juntamente com seus alunos, construam, em conjunto, esse processo de desenvolvimento de um
sujeito ecológico, como propõe Carvalho (2008). O sujeito ecológico é aquele com capacidade e
sensibilidade para identificar e compreender os problemas ambientais, mobilizando-se e
comprometendo-se com as decisões relacionadas ao ambiente equilibrado.
Neste cenário, os trabalhos na linha da extensão e da intervenção, foram marcos cruciais na
comunidade escolar, pois diante de um olhar holístico de mundo, possibilitou a elevação do senso
crítico dos envolvidos, tornando assim, o conhecimento prazeroso e eficaz em suas tomadas de
decisões. A este respeito, Junior (2008) enfatiza que o trabalho realizado ao longo da escolarização
básica deve, por exemplo, criar condições para que o aluno, diante de uma notícia ou fato ocorrido
em seu meio, seja capaz de opinar criticamente a respeito dos temas ligados a essa área. Neste
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contexto, ao transmitir corretamente os conhecimentos de Ecologia nessa fase, a escola cria
possibilidades para que as crianças e adolescentes se tornem pessoas mais críticas e conscientes
do papel a assumir na sociedade. Sejam capazes de se relacionar com uma postura mais harmônica
com as outras comunidades de vida que compõem à casa comum: o planeta Terra.
MATERIAIS E MÉTODOS
A partir de diagnóstico realizado na comunidade Cedro, zona rural de Batalha, no estado do Piauí,
foram detectados muitos problemas de impacto ambiental, não muito diferente em cenário
mundial, o que motivou a realização de um trabalho interventivo através do qual fosse
desencadeada uma reflexão coletiva dos moradores, em especial crianças e adolescentes, sobre a
postura que o ser humano deve tomar visando uma relação sustentável com a natureza, e
consequente bem estar socioambiental.
O desenvolvimento da consciência crítica obriga o indivíduo a ter consciência sobre as
contradições políticas, sociais econômicas, podendo, assim, tomar decisões para alterar elementos
opressivos da realidade (FREIRE, 1987). Entendendo como elementar as proposições de Paulo
Freire, e por ela fundamentar muito bem a metodologia de pesquisa-ação, adotou-se a mesma para
realização deste trabalho. Ela consiste em vincular pesquisa e ação, em um processo no qual os
atores inseridos participam junto com os pesquisadores, para chegarem interativamente a elucidar
a realidade em que estão inseridos, identificando problemas coletivos, buscando e experimentando
soluções em situação real (THIOLLENT, 2009).
Nesse contexto, as ações realizadas na Unidade Escolar Dom Severino, localizada na comunidade
Cedro, se destacaram como desenvolvimento dos projetos de extensão universitária e de
intervenção comunitária. Esta escola oferece educação infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental. Na fase de realização do estudo, o número de alunos sempre ficou entre 70 e 80, nas
duas etapas de ensino mencionadas. Além dos discentes da própria comunidade, estudam alunos
das comunidades Tabatinga, Cachoeira, Currais e Terra Ativa, somando um total de mais 45 alunos
que se deslocam de suas residências numa van escolar.
A escola tem uma área que mede, aproximadamente, 1500 m², dispondo de seis salas de aula, uma
cantina, uma sala da direção e coordenação e dois banheiros. Além de ainda dispor de uma pequena
horta e área para a prática de futebol, embora seja rústica. Em relação aos equipamentos, como
carteiras, quadros, lápis, caderno, caneta, entre outros, a escola tem em quantidade suficiente para
a demanda existente. Quanto aos funcionários, são 07 (sete) professores, 01(um) coordenador
pedagógico, 01(um) diretor, 04 (quatro) auxiliares de serviços gerais e 01 (um) vigia.
Os projetos trabalharam transversalmente, com todas as turmas da escola, assumindo os alunos o
papel de protagonistas para a mudança da realidade existente a partir da relação do ser humano
com a natureza, buscando minorar os efeitos negativos oriundos de tal relação e, portanto,
proporcionar melhores dias para nossa casa comum, a Terra.
A seguir, estão apresentadas as atividades que se materializaram com os projetos nesta instituição
de ensino bem como no contexto da comunidade rural onde ela está inserida.
Os alunos o papel de protagonistas para a mudança da realidade existente a partir da relação do ser
humano com a natureza, buscando minorar os efeitos negativos oriundos de tal relação e, portanto,
proporcionar melhores dias para nossa casa comum, a Terra.
A seguir, estão apresentadas as atividades que se materializaram com os projetos nesta instituição
de ensino bem como no contexto da comunidade rural onde ela está inserida.
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Projeto de Intervenção Comunitária

Este projeto configurou-se como uma atuação na comunidade, proposta pelo Curso de Licenciatura
em Educação do Campo (LEdoC), como atividade curricular. Partiu-se de uma pesquisa na
comunidade, a partir da qual se elaborou um diagnóstico, levando-se as potencialidades e
problemáticas existentes, de modo que fosse produzido e implementado projeto de intervenção.
Dessa forma, decidiu-se por focar os problemas ambientais, definindo-se as seguintes atividades:
I)

Apresentação do projeto de intervenção para comunidade Cedro

Realizou-se evento na Unidade escolar Dom Severino, escola-campo do trabalho. Este dispôs da
presença de famílias da comunidade, pessoas de comunidades vizinhas, representante da Prefeitura
Municipal de Batalha, representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Batalha,
representante da Secretaria Municipal de Educação, Secretário Municipal de Meio Ambiente,
equipe de funcionários da escola e professoras da Universidade Federal do Piauí.
Inicialmente, foi ressaltado o objetivo do projeto e, sobretudo, sua importância para a comunidade.
Em seguida, foi feita a explanação do mesmo através de exposição dialogada com a utilização de
data show.
II)

Momento de Sensibilização sobre Educação Ambiental – com grupo de jovens da comunidade

Momento de diálogo com jovens da comunidade rural Cedro sobre as problemáticas causadas ao
meio ambiente. Na ocasião, levantaram-se situações e fatos locais que geram consequências
negativas ao meio ambiente. Trabalhar essa questão a partir de problemáticas locais possibilitou
que os sujeitos se vissem no cenário, tanto como influentes no problema, mas, principalmente,
como atores capazes de mudar a realidade.
III)

Recuperação e ampliação de bacia de açudes para acúmulo de água

Nesta etapa, houve a revitalização de dois açudes que se encontravam assoreados ao longo de
vários anos na comunidade. Esta ação contribuiu para a ampliação do volume de água na
comunidade, sobretudo de maneira ecológica, sem precisar sugar a água do lençol freático, que já
clama por socorro, mas sim, captando e armazenando a água que é precipitada das chuvas, que,
por sua vez, além de atender às necessidades da fauna e flora local, ainda tem a importante missão
de repor água para o lençol freático.
Importante destacar que o custeio desse trabalho se deu através do Ministério Público Estadual,
via comarca de Batalha. Este órgão abriu edital para custear projetos de caráter socioambiental, e
na ocasião o mesmo foi inscrito e selecionado em primeiro lugar, recebendo assim, R$ 12.000,00
para efetivar suas ações. A revitalização contou com duas máquinas mecanizadas
(retroescavadeiras), restabelecendo uma área de, aproximadamente, 2 hectares de espelho d’água.
IV) Reuniões e mutirões comunitárias
Foram momentos de encontros coletivos presenciados em várias etapas, ao longo da vivência do
projeto. As reuniões, além de informativas, tinham o caráter de articular os membros da
comunidade para realização dos mutirões e avaliar o percurso trilhado. Os mutirões, por sua vez,
concentraram-se em serviços nas áreas dos açudes, plantio de mudas em áreas degradadas e
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confecção de chiqueiros para proteção de algumas das mudas que foram plantadas em locais de
fácil predação.
Projeto de Extensão Universitária
Este projeto foi parte de uma proposta mais ampla de extensão, denominada “Articulação teoria e
prática no processo de formação do educador do campo”. Dentre os subprojetos, destacou-se esta
proposição, intitulada “Agroecologia na escola: oficinas temáticas com crianças em escolas do
campo”, cujo objetivo geral foi oferecer a crianças de educação infantil e dos anos iniciais do
ensino fundamental de escolas da zona rural, experiências educativas que extrapolem o espaço da
sala de aula e fortaleçam seus vínculos com a natureza, contribuindo para um relacionamento
sustentável destas com o meio ambiente. Dessa forma, junto às crianças da U. E. Dom Severino,
na Comunidade Cedro, foram realizadas as seguintes atividades:
I)Momentos de Sensibilização sobre Educação Ambiental (EA) na escola
Foram momentos tanto em sala de aula como em ambientes externos, vivenciados por crianças da
Educação Infantil e do Ensino Fundamental, no período matutino, objetivando construir noções
básicas sobre EA, com as mesmas.
Esse trabalho foi conduzido pelo acadêmico da UFPI, do Curso de Licenciatura em Educação do
Campo e técnico em agropecuária Raimundo Nonato Sousa e a equipe de professores e gestão da
escola Dom Severino. Os conteúdos foram abordados de forma dialogada, permitindo a
participação contínua de todos os integrantes. Estratégias como jogos didáticos, ciranda de
conversa, aula de campo, prática de plantio de árvores, entre outros, foram utilizados buscando
dinamizar os momentos e, claro, facilitar a construção do conhecimento

II)Prática de plantio de mudas de árvores nativas
Esta ação foi realizada com alunos e professores das turmas de 3º, 4º e 5º ano da escola-campo de
extensão, sob a responsabilidade de Raimundo Nonato e Antonino Rodrigues, ambos moradores
da comunidade Cedro. A ação teve como objetivo praticar atitudes ambientais com as crianças da
escola que se configurará, mais tarde, com o reflorestamento de área degradada.
O local onde se deu a prática foi às margens do riacho da comunidade Cedro, que, na época do
desenvolvimento do projeto, encontravam-se desmatadas,apesar de que esta, conforme a Lei
12.651/12, do Novo Código Florestal, configura-se como Área de Proteção Permanente – APP.
Na execução da atividade, foram plantadas 80 mudas de árvores nativas de cinco espécies, sendo
elas: pau d’arco, faveira, angico branco, moringa e besouro. Mudas essas que foram doadas pelo
Centro de Educação Ambiental e Assessoria – CEAA, entidade apoiadora do projeto. No primeiro
momento, de forma coletiva, foram explicados os passos para realização do plantio de mudas, e,
em sequência, dividiu-se em três equipes para que melhor se efetivasse o trabalho.
III)Construção de espaços lúdicos reutilizando lixo inorgânico
As ações lúdicas sustentáveis propostas resumiram-se à construção de estruturas decorativas com
a reutilização de pneus e garrafas pets. Estruturas essas que, além de harmonizar o ambiente escolar
com a ludicidade aplicada, promove sustentabilidade ambiental, entendendo que estão sendo
reutilizados materiais que causam impactos negativos ao meio ambiente.
EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA: METODOLOGIAS E TÉCNICAS DE ENSINO - ISBN 978-65-992869-6-4

181

Estes momentos foram materializados com a participação efetiva dos alunos, servindo, inclusive,
para que os professores contextualizassem os conteúdos trabalhado sem sala de aula, com as
práticas ora vivenciadas.
IV)Aula de campo sobre Educação Ambiental em sítio ecológico
Atividade realizada em um sítio particular cedido para a escola Dom Severino, localizado a,
aproximadamente, 22 km da comunidade Cedro. Essa foi muito importante para aprofundar
conteúdos repassados em sala de aula sobre os temas fotossíntese, degradação ambiental,
assoreamento de rios e nascentes e importância das Áreas de Proteção Permanentes. Isso foi
possível pelo fato de o sítio dispor de nascentes, matas preservadas, pequeno córrego, pomar de
grande porte, entre outras riquezas ecológicas, que proporcionam um ecossistema saudável com
grande diversidade de seres vivos.
O método que foi utilizado ao longo da realização dos trabalhos possibilitou o envolvimento de
todos os participantes. Iniciou-se com uma breve conversa com os moradores do sítio, sendo
repassadas informações sobre a área do sítio e os locais possíveis de serem visitados. Na sequência,
os professores conduziram as crianças, por equipes, aos pontos orientados pelo morador. Nessa
etapa, os professores faziam abordagem e colocações acerca dos assuntos vistos teoricamente em
sala de aula, relacionando, naquela oportunidade, com os espaços naturais ora presenciados. Na
etapa seguinte, foi vivenciado um momento de reflexão em uma grande ciranda, em que
professores e alunos puderam ponderar sobre aquele local e sua importância para o planeta. Por
fim, as crianças tiveram um momento de lazer com o banho num riacho do sítio.
V) Momento Educativo sobre Agroecologia
Foram realizados momentos de “diálogo ecológico”, que tratavam sobre Agroecologia, com os
temas: campo/cidade, ética da vida e postura do homem sobre as demais formas de vida do planeta.
As conversas foram bem participativas com as crianças de 2°, 3°, 4° e 5° anos, em três ocasiões
distintas. Tais momentos tiveram o caráter de contextualizar os conteúdos já vivenciados pelos
alunos com a realidade vivida por eles em suas comunidades.
VI)Prática de revitalização da horta escolar
Esta atividade foi vivenciada ao longo de todo o percurso da extensão, com alunos das turmas de
2°, 3º, 4º e 5º anos da escola-campo, sob a responsabilidade do bolsista Raimundo Nonato, direção
da escola e professores. Foram vários momentos, sendo uma turma por vez. Inicialmente,
explicava-se os passos para realização da atividade desejada. A horta em destaque foi instalada na
escola em 2014, em função do Programa Mais Educação que, por sua vez, ao iniciar a extensão,
estava desativada, pois o Programa não prosperou. A mesma dispõe de 35 m², rodeada por tela e
coberta com sombrite, além de ainda dispor de sistema de irrigação por micro aspersão. Com a
extensão, ao revitalizar a mesma, realizou-se as seguintes tarefas: confecção de composto
orgânico, construção de canteiros, aberturas de covas, adubação, plantios e tratos culturais.
VII) Oficina sobre Educação Ambiental: estratégias de formação de professores no campo
A oficina foi realizada com o intuito de constituir-se como espaço para aprofundamento dos
conhecimentos em Educação Ambiental para a equipe de funcionários da Escola Dom Severino.
A atividade foi realizada na perspectiva de contribuir com a formação desta equipe, possibilitando
o desenvolvimento de metodologias participativas no cotidiano da escola, principalmente em sala
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de aula, procurando, assim, promover a autoreflexão dos sujeitos sobre a importância da
valorização que deve ser dada aos recursos ambientais.
A oficina foi ministrada por duas professoras da Universidade Federal do Piauí, contando com a
participação de dez profissionais, sendo seis professoras, duas auxiliares de serviços gerais, uma
vigia e a diretora. A oficina foi dividida em duas sessões. Na primeira, foi abordado sobre a
importância de uma escola no campo que dialogue com a realidade vivida pelos sujeitos deste
cenário. Neste sentido, são asseguradas as questões de Educação Ambiental, haja vista, no campo,
os recursos disponíveis na natureza estarem intimamente ligados às práticas diárias dos homens e
mulheres que labutam no dia-dia em busca de seus sustentos. A segunda parte foi destinada à
apresentação de metodologias didáticas que podem ser desenvolvidas em sala de aula que
asseguram a produção de conhecimentos sobre EA.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Projeto de Intervenção Comunitária
A partir da realização da etapa inicial do projeto, qual seja, a apresentação do projeto para comunidade
Cedro, de maneira objetiva, o evento deixou claro ao público presente que a proposta do projeto, ao
recuperar os reservatórios d’água e reflorestar as matas ciliares desmatadas, contribuiria veementemente
para melhorar a qualidade de vida a todo ecossistema local, ou seja, não só a população humana ganhará
os benefícios, mas também a fauna e a flora. Antunes (2002) aponta que é impossível a existência humana
sem o preservacionismo como instrumento capaz de assegurar a sobrevivência da humanidade, sendo que
esta somente pode ser pensada dentro de uma perspectiva conservacionista, através da gestão comunitária.

Um dos pilares da sustentabilidade dos ecossistemas é o uso adequado, racional e eficiente de
água. Nos últimos tempos, com a precariedade de água na superfície do solo, através de rios, lagos
e lagoas, o ser humano tem perfurado centenas de metros rumo ao centro da terra, sugando a que
lá existe. Mas esse modelo tem sido apontado como alternativa insustentável, primeiro pela
questão ambiental e, posteriormente, pelo fato financeiro, pois o que se sabe é que os custos dessa
alternativa são bastante onerosos, inviabilizando seu acesso por milhares de pessoas. Isso sem falar
na fauna e flora que, na maioria das vezes, o ser humano não os coloca na conta. Quanto a essa
questão, Rebouças (2002) aponta que o ideal é armazenar a água da chuva em reservatórios
superficiais para que esta chegue ao lençol freático e possa ser retirada posteriormente por poços
tubulares, poços escavados ou por nascentes.
Para além do que o autor alerta, entende-se, ainda, que acúmulo de água nos açudes proporciona
acesso facilitado para a fauna local e a flora que compõe os arredores dos açudes, assim, ao
revitalizar os açudes, entendemos está-se contribuindo com todo ecossistema. Dessa forma,
apostou-se na coletividade, que é uma virtude das comunidades tradicionais, muito embora se
saiba que os dias atuais remontam para uma descrença nesse aspecto. O projeto de intervenção, ao
trabalhar momentos de reunião e mutirões coletivos, inspirou-seno pensamento de Miller (2007),
quando este alerta a sociedade para jamais desacreditar de ações coletivas, pois, afinal de contas,
todas as conquistas em massa são frutos de sonhos irmanados.
O delineamento de construção coletiva proposto pelo autor motivou os propositores do projeto a
insistir em atividades coletivas e, embora a comunidade encontre-se fragmentada, pôde-se
desfrutar de boas ações coletivas, a exemplo dos mutirões realizados na área dos açudes e plantio
de árvores em área degradada.
Importante, também, compreender os momentos coletivos como meio de somar forças para
combater o sistema hegemônico de ensino e de produção de alimentos, tendo em vista que o
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sucesso desse sistema consolida-se, cada vez mais, com a fragmentação das organizações de base,
pois são sujeitos que se contrapõem a seus projetos. Assim, tais ações consolidaram-se como
importantes para os objetivos do projeto na busca de contribuir para disseminação de
conhecimentos rumo a uma sociedade mais ecológica e empoderada de conhecimento.
Projeto de Extensão Universitária
Com a realização da aula dialogada e participativa sobre noções básicas em educação ambiental,
observa-se que a atividade foi muito relevante, pois as crianças tiveram facilidade em compreender
o conteúdo repassado. Nesse contexto, entende-se que a relação teoria e prática vivida no dia a dia
dos alunos permitiram uma melhor assimilação do assunto. Outro aspecto importante observado
foi o diagnóstico de como a Escola Dom Severino aborda os conhecimentos de EA e percebe-se a
dificuldade dos professores em desenvolver estratégias educacionais em EA de forma mais
dinâmica, lúdica e de socialização mais interessante.
Para minimizar essas dificuldades, Biasibetti et al (2015) enfatizam que os professores precisam
estar abertos às mudanças que proporcionem melhorias na qualidade do ensino, buscando, através
de ferramentas de pesquisa, trazer para o ambiente de sala de aula, atividades motivadoras,
contextualizadas e interdisciplinares, de modo que os estudantes sintam-se parte do contexto,
instigados a buscar novos conhecimentos, realizar pesquisas bibliográficas, leituras, discutindo e
interagindo com os colegas.
Como atividade prática, realizou-se a plantação de mudas de árvores frutíferas (03 de manga e 06
de goiaba) em locais estratégicos da escola, visando construir um mini pomar. Essa ação
proporcionou a revitalização do ambiente escolar e a promoção da sensibilização dos alunos à
preservação ambiental.
As atividades de EA no ambiente escolar foram estendidas para além dos muros da escola, pois,
numa etapa posterior, foi realizado o plantio de mudas de árvores nativas às margens do riacho da
comunidade Cedro que, realizado pelas próprias crianças, sob orientação de adultos, contribuiu,
em curto prazo, com a sensibilização das crianças e, a médio e longo prazo, com o reflorestamento
dessa Área de Proteção Permanente – APP, embora se tenha a consciência de que esteja ainda
muito longe do que se deseja no tocante à efetivação de ações ambientais. Lina e Zakia (2000)
apresentam que as APP’s são indispensáveis na manutenção da água do subsolo, além de ainda
manter sua qualidade. Desse modo, conclui-se que, embora em pequena escala, mas de maneira
efetiva,está-se contribuindo para a mudança do cenário caótico encontrado na atualidade.
Para que tal contribuição seja mais efetiva, apostou-se na ludicidade como princípio das ações
planejadas, sendo este um aspecto a ser considerado no desenvolvimento das atividades escolares
de crianças, pois as torna mais prazerosas e significativas. Por isso, foram realizadas ações lúdicas
sustentáveis, com a elaboração de um jardim ecológico na entrada da escola por meio da
reutilização de pneus e uma horta medicinal reutilizando garrafas pet. Além disso, ainda está sendo
construído, também, com pneus, um espaço nomeado pela escola de parque ecológico, onde serão
montados vários brinquedos rústicos e bancos com esses pneus.
Dessa forma, destaca-se que esta ação educativa de reaproveitamento do lixo, além de incentivar
a conscientização, também promove hábitos que levam à redução dos resíduos sólidos da
localidade. Para Silva e Anjos (2016), a possível alternativa para reduzir o acúmulo de lixo numa
comunidade está no uso racional dos bens de consumo, com a finalidade de reduzir a produção de
resíduos sólidos e, nessa perspectiva, é essencial que ocorra uma mudança de hábitos de consumo
da população para diminuir a quantidade de lixo produzida e, consequentemente, os efeitos
ambientais.
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A experiência vivenciada na trajetória escolar mostrou a necessidade de se realizar ações que
impactem efetivamente na formação dos alunos para aquisição da consciência ambiental. Partindo
dessa perspectiva, realizou-se, novamente, aula de campo sobre Ecologia Ambiental em sítio
ecológico, que possibilitou a relação teoria e prática dos assuntos curriculares, além de ainda
oportunizar uma vivência maciça das crianças com espaços ambientais que não são muito comuns
na região. Quando o ensino rompe as barreiras da sala de aula para que haja troca de informações
provenientes do ambiente natural, o campo, este passa a ser multi, inter e transdisciplinar,
promovendo aos sujeitos conhecimentos do todo e não restrito unicamente à sala de aula
(MARTINS, 2008).
Portanto, em função disso, pondera-se que o evento foi relevante na formação humana de todos os
participantes e, em especial, das crianças que, cada vez mais, ficam sensibilizadas de que temos
que ter outro olhar sobre a natureza. Um olhar de que à nossa frente há diversas formas de vida e
que essas vidas precisam ser respeitadas.
Buscando alternar atividades de envolvimento direto das crianças com atividades de formação dos
profissionais da escola, a oficina intitulada “Educação Ambiental: estratégias de formação de
professores no campo”, buscou desencadear um processo de reflexão docente sobre o trabalho com
a Educação Ambiental. Pois esse trabalho possibilita, para além de permear toda a prática
educacional na busca de uma ação reflexiva e crítica da realidade atual, ainda favorece a
construção de valores, como responsabilidade, cooperação, solidariedade e respeito pela vida
dentro de uma visão construtiva e interdisciplinar do conhecimento. Nessa perspectiva, a Educação
Ambiental visa à consolidação da cidadania a partir de conteúdos vinculados ao cotidiano e aos
interesses da maioria da população.
Sobre esta questão, Cribb (2010) enfatiza que a Educação Ambiental deve ser tratada a partir de
uma matriz que conceba a educação como elemento de transformação social apoiada no diálogo e
no exercício da cidadania. Comportamentos ambientalmente “corretos” devem ser aprendidos na
prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos responsáveis.
Desse modo, considera-se que o evento proporcionou novos conhecimentos, principalmente em
relação aos recursos ambientais, ao mesmo tempo em que ficou evidente a necessidade de ser
trabalhado esse tema nas escolas fazendo com que os sujeitos cresçam com a compreensão de que
é preciso zelar pelo meio ambiente, praticando atividades sustentáveis, estabelecendo uma relação
harmoniosa no que diz respeito ao ser humano e à natureza.
O momento de formação continuada dos professores foi crucial para a continuidade das ações do
projeto, como os “diálogos ecológicos”, que foram muito relevantes, pois as crianças tiveram
facilidade em compreender o conteúdo repassado. Corrobora-se, portanto, com Freire (1983),
quando este afirma que o diálogo só é possível se o objeto gira em torno da vida diária das pessoas,
e não em torno de técnicas. Desta forma, entende-se que a relação teoria e prática vivida no dia a
dia dos alunos permitiram uma melhor assimilação dos assuntos, tendo em vista que estes sempre
foram discutidos com base em suas realidades. Os assuntos foram: campo/cidade, ética da vida e
postura do homem sobre as demais formas de vida do planeta
Em relação ao tema campo/cidade, foi feita exposição reflexiva sobre os modos de vida de cada
um dos espaços. Refletido, ainda, sobre os preconceitos que os povos da cidade têm sobre os povos
campesinos, confirmando uma relação de disputa incessante entre os mesmos. Quanto ao tema
ética da vida, a exposição dialogada foi feita com auxílio de data show. Foram apresentadas duas
realidades distintas de modos de produção, a do agronegócio, que tem como foco apenas o lucro,
mesmo que para isso tenha que exterminar várias comunidades de vida, incluindo o próprio ser
humano; e a outra da agricultura de base Agroecológica, que preza pela sustentabilidade global na
qual o homem não é o único ser vivo, mas o tem como mais um membro a compor a teia de
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milhares de espécies de vida que dependem umas das outras. Já sobre o tema postura do homem
sobre as demais formas de vida do planeta, foi trabalhado também com exposição dialogada,
iniciando-se a discussão sobre o impacto da autonomia que o ser humano exerce sobre as outras
comunidades de vida no planeta, deixando claro para as crianças que esta postura traz sérias
consequências a si próprio.
Importante ressaltar, ainda, o caminho percorrido para revitalização da horta, que incluiu as
seguintes etapas: confecção de composto orgânico, construção de canteiros, aberturas de covas,
adubação, plantios e tratos culturais consecutivos. Com as etapas realizadas, percebeu-se o
interesse das crianças, pois se tratava de práticas que elas já vivenciam em casa, mesmo que não
praticando, mas, pelo menos, visualizando os trabalhos no dia a dia de seus familiares, entendendo
que no campo a maioria das famílias, em suas práticas de cultivo, inclui hortaliças, mesmo que em
pequena escala, apenas para consumo próprio
Destaca-se que nas práticas foram realizadas adaptações necessárias sobre o uso de tecnologias,
tendo em vista que, a todo momento, se refletia que as práticas Agroecológicas não acontecem
com pacotes tecnológicos, a exemplo do agronegócio, mas sim, no respeito pela vida, numa
conexão constante das populações do ecossistema local. Mais importante que utilizar uma
tecnologia é saber compreender seu funcionamento e as implicações que resultam da sua
utilização. Assim, podemos criar, além da técnica proposta, tendo sempre em mente que as
tecnologias não são “pacotes”, e sim "pistas", que devem ser adaptadas para cada realidade
(FRIEDRICH et al., 1995).
Este conjunto de ações proporcionou a revitalização da horta escolar através de práticas
Agroecológicas, além de ainda ter possibilitado a aquisição de conhecimentos de sustentabilidade
que, consequentemente, em longo prazo, poderá influenciar atitudes cidadãs em cada criança
participante. Assim, essa ação se confirma positiva por favorecer conhecimentos capazes de gerar
mudanças de hábitos das crianças e de seus familiares, ao entender que estas crianças podem ser
mais tarde, agentes multiplicadores de atitudes Agroecológicas
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“Como nunca antes na história, o destino comum nos conclama a buscar um novo começo”. Essa
frase faz parte da carta da terra, em que cientistas e ambientalistas do mundo todo a teceram em
busca de mostrar à humanidade que o modelo de vida adotado pelo homem atual é insustentável e
está prestes a causar catástrofes como nunca houve antes na história.Contudo, cabe a essa geração
realizar atitudes que busquem garantir a existência de vida no futuro.
Nesse cenário, as ações que foram realizadas na Comunidade Cedro e, em especial, na Escola Dom
Severino, em função dos Projetos de Extensão Universitária e Intervenção Comunitária,
assumiram o importante papel de buscar a transformação das atitudes atuais em relação ao Meio
Ambiente, em ações positivas de preservação, oportunizando a sensibilização e o desenvolvimento
crítico dos educadores e educandos, tornando-os capazes de pensar propostas de ações nesse meio
sem degradá-lo.
As ações foram realizadas buscando atender à necessidade de gestão e conservação dos recursos
ambientais, em especial o líquido tão precioso: a água. Ao realizar as ações, percebeu-se a positividade
que estas geraram. Em curto prazo, realizou-se atividades de conscientização ambiental na escola,
revitalização de horta escolar e recuperação de açudes, e,visando uma qualidade de vida melhor a
médio e longo prazos, foram plantadas árvores visando reflorestamento de algumas Áreas de Proteção
Permanente que se encontravam degradadas.
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Contudo, estamos esperançosos de que, com a execução deste projeto e de tantos outros que, como
esse, começa a emergir no cenário mundial, desperte para uma nova reverência face à vida, e,
assim, que o nosso tempo seja lembrado pelo compromisso firme de alçar a sustentabilidade, a luta
incessante pela justiça e pela paz e a alegre celebração da vida.
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