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REVOLUÇÃO INDUSTRIAL E OS IMPACTOS GEOGRÁFICOS E AMBIENTAIS
INDUSTRIAL REVOLUTION AND GEOGRAPHICAL AND ENVIRONMENTAL
IMPACTS
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPACTOS GEOGRÁFICOS Y AMBIENTALES
Wallace Rodrigues dos Santos
SANTOS, Wallace Rodrigues dos. Revolução industrial e os impactos geográficos e ambientais.
Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 08-16, Outubro/2021. ISSN/2675-5203
RESUMO
A Revolução Industrial apresenta diversos desdobramentos em relação à construção das relações
sociais, econômicas e tecnológicas, no entanto, evidenciam também impactos espaciais e ambientais
que, herdados desse processo, aludem prejuízos para a própria natureza e a sociedade. Neste trabalho,
procurou-se investigar a partir da Revolução Industrial, os principais impactos geográficos e
ambientais que ao serem analisados, apresentam o objetivo de perceber as transformações naturais
geradas por esse fenômeno. Para isso, foi feita uma revisão da literatura tendo como método de
seleção e organização dos textos científicos, a data de publicação marcada de 2015 a 2020, como
forma de se apropriar de perspectivas contemporâneas do saber geográfico sobre esses impactos
ambientais. Observou-se a partir da pesquisa as alterações ao longo do tempo que ocorrem não apenas
no ambiente urbano, a partir do calçamento e a elevação da demografia na cidade, mas também no
campo, como o processo de desmatamento no manejo da agricultura e da pecuária, além do processo
de mecanização do trabalho rural. Para além dessas alterações visíveis, destacam-se também os
impactos ambientais como as ilhas de calor, a chuva ácida, o efeito estufa, entre outras reações, a
poluição eminente dos processos de industrialização da sociedade moderna e contemporânea. Dessa
maneira, conclui-se que o trabalho se apresenta como um proponente da reflexão sobre a importância
de considerar os fenômenos naturais dentro do desenvolvimento tecnológico e econômico decorrentes
da Revolução Industrial, de forma a evidenciar as alterações do espaço geográfico e os impactos
ambientais herdados por esse fenômeno.
Palavras-chave: Revolução Industrial. Impactos Ambientais. Mudanças Geográficas. Ação
Antrópica.
ABSTRACT
The Industrial Revolution has several consequences in relation to the construction of social, economic
and technological relations, however, they also show spatial and environmental impacts that, inherited
from this process, allude to damage to nature and society itself. In this work, we sought to investigate
from the Industrial Revolution, the main geographic and environmental impacts that, when analyzed,
present the objective of perceiving the natural transformations generated by this phenomenon. For this,
a literature review was carried out using as a method of selection and organization of scientific texts,
the publication date set from 2015 to 2020, as a way of appropriating contemporary perspectives of
geographic knowledge about these environmental impacts. It was observed from the research the
changes over time that occur not only in the urban environment, from the pavement and the rise of
demography in the city, but also in the countryside, such as the deforestation process in the
management of agriculture and livestock. , in addition to the process of mechanization of rural work.
In addition to these visible changes, environmental impacts are also highlighted, such as heat islands,
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acid rain, the greenhouse effect, among other reactions, the eminent pollution of the industrialization
processes of modern and contemporary society. Thus, it is concluded that the work presents itself as a
proponent of reflection on the importance of considering natural phenomena within the technological
and economic development resulting from the Industrial Revolution, in order to highlight the changes
in geographic space and the environmental impacts inherited by this phenomenon.
Keywords: Industrial Revolution. Environmental impacts. Geographical Changes. Anthropogenic
Action.
ABSTRACTO
La Revolución Industrial tiene varias consecuencias en relación a la construcción de relaciones
sociales, económicas y tecnológicas, sin embargo, también muestran impactos espaciales y
ambientales que, heredados de este proceso, aluden a daños a la naturaleza y a la propia sociedad. En
este trabajo se buscó indagar desde la Revolución Industrial, los principales impactos geográficos y
ambientales que, al ser analizados, presentan el objetivo de percibir las transformaciones naturales
generadas por este fenómeno. Para ello, se realizó una revisión de la literatura utilizando como método
de selección y organización de los textos científicos, la fecha de publicación fijada de 2015 a 2020,
como una forma de apropiarse de las perspectivas contemporáneas del conocimiento geográfico sobre
estos impactos ambientales. Se observó a partir de la investigación los cambios en el tiempo que
ocurren no solo en el entorno urbano, desde el pavimento y el auge de la demografía en la ciudad, sino
también en el campo, como el proceso de deforestación en el manejo de la agricultura y la ganadería. ,
además del proceso de mecanización del trabajo rural. Además de estos cambios visibles, también se
destacan los impactos ambientales, como las islas de calor, la lluvia ácida, el efecto invernadero, entre
otras reacciones, la contaminación eminente de los procesos de industrialización de la sociedad
moderna y contemporánea. Así, se concluye que el trabajo se presenta como proponente de la
reflexión sobre la importancia de considerar los fenómenos naturales dentro del desarrollo tecnológico
y económico derivado de la Revolución Industrial, con el fin de resaltar los cambios en el espacio
geográfico y los impactos ambientales heredados por esta. fenómeno.
Palabras clave: Revolución industrial. Impactos ambientales. Cambios geográficos. Acción
antropogénica.

INTRODUÇÃO
A Revolução Industrial é notadamente um evento importante da história do
desenvolvimento tecnológico e econômico dos países do ocidente, ela além de marcar as
transformações de uma sociedade que se organizava em feudos para outra que privilegia a
comunicação, a velocidade e a locomoção, também orienta a lógica das relações sociais e de
trabalho, o que a configura não apenas como um acontecimento social e econômico, mas
também ambiental (LIMA, NETO. 2017), e dentre essas consequências, evidencia-se a
questão sobre: quais os principais impactos da Revolução Industrial na geografia e nas
questões ambientais da sociedade?
Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar os principais impactos geográficos
e ambientais ocasionados através da Revolução Industrial, analisando as transformações
naturais geradas pelo efeito desse fenômeno antrópico que se desenvolveu a partir do século
XVIII, aludindo, dessa forma, as marcas ambientais deixadas através das mudanças na
organização do trabalho, na ordem espacial da urbanização e, por fim, na utilização excessiva
de gases poluentes a partir dos produtos da revolução.
Desse modo, é esperado através desse trabalho, aludir os principais impactos
ambientais ocorridos a partir da revolução industrial como fenômeno antrópico que resulta em
mudanças inadvertidas, como exemplo as alterações climáticas, o problema do efeito estufa, a
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poluição, a chuva ácida, dentre outras situações que evidenciam o desequilíbrio na relação
entre o homem e a natureza, o que expõe essa pesquisa como mais um proponente de reflexão
e crítica sobre os modos e usos estabelecidos nessa relação.
Para isso, realizou-se uma revisão da literatura, que consiste na reunião de dados de
pesquisa, artigos científicos, dissertações, entre outros mecanismos de conhecimento
sistematizado. Utilizou-se como método para organizar e selecionar os textos científicos da
plataforma de pesquisa SciELO (Scientific Eletronic Libary Online) e Scopus, o filtro pela
data dos trabalhos publicados em 2015 até 2020, como forma de refletir a partir de
informações atualizadas e perspectivas contemporâneas do pensar em geografia como modo
de analisar as condições ambientais, no entanto, também faz-se presente no trabalho
referências de livros importantes para a compreensão dos eventos analisados. Também foi
aplicado à busca o método de seleção para os artigos as palavras chaves e termos como:
“revolução industrial”, “impactos da revolução industrial”, “revolução industrial e meio
ambiente” “análise geográfica da revolução industrial”.
O VISLUMBRE DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
A Revolução Industrial se inicia no século XVIII na Inglaterra através da utilização da
mão de obra manufaturada na produção têxtil, a organização do trabalho nas indústrias, a
utilização de novas fontes de energia, entre outras características que acabam por evidenciar
um desenvolvimento contínuo da indústria e do modo de produzir e consumir como forma
notadamente capitalista do homem se organizar em relação ao mundo que vive (COSTA,
DIZ, OLIVEIRA. 2018).
Assim, de acordo com Aquino e Kontze (2015) a revolução é um dos fenômenos da
narrativa ocidental que mais se destaca por configurar, em muitas percepções, o
desenvolvimento de um novo modo de existir para a humanidade, o modo capitalista de
trabalhar, produzir e consumir. Com isso, a ideia de progresso foi se desenrolando desde o
século XVIII, juntamente dos impactos causados no ambiente social, como os já citados, e
também na natureza que decorre do modo de organização das relações humanas e dessas com
o meio ambiente.
Nesse segundo eixo de impactos da revolução industrial, Schwab (2019) destaca as
relações entre o aumento do padrão de energia, associado ao crescimento econômico dos
países pioneiros na industrialização, a pluralidade de recursos energéticos que vão sendo
descobertos a partir do desenvolvimento de tecnologia e ciência, aparecendo o carvão, o
petróleo, o urano, entre outros combustíveis, bem como diversas técnicas de produção da
energia, como as máquinas a vapor, as hidrelétricas, o uso de biocombustível e até mesmo o
uso de elementos renováveis como o vento (produção de energia eólica) e as ondas solares
(produção de energia através de painel solar), que também configuram algumas das novidades
exploradas a partir da revolução (LIMA, NETO. 2017; SCHWAB. 2019).
Essa mudança, para Lima e Neto (2017), também repercutiu na maneira de produção
dos itens “necessários” para a existência social, além disso, esses próprios itens
comercializados, que se tornariam bens de consumo, também são ampliados e transformados
de forma cada vez mais rápida, o que evidencia que o modo de consumo também foi
impactado com os desdobramentos da revolução industrial. Dessa maneira, Pott e Estrela
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(2017) afirmam que a organização social do trabalho acaba por mudar inclusive, a própria
espacialização dos agrupamentos humanos, que agora se dimensionam intensamente em
regiões urbanizadas. Eles aludem ainda, que isso, junto ao aumento sem precedentes do
crescimento populacional, resulta em uma série de impactos sociais e ambientais que se
relacionam e se desenrolam até os tempos atuais.
Com isso, fica evidente o que Lima e Neto (2017) dizem sobre a revolução industrial
apresentar em si, um movimento fundante da ideia capitalista de progresso, em que novas
mercadorias, com novas tecnologias criam maneiras inovadoras para o homem existir no
mundo, no entanto, essa máxima de produção e consumo como algo intrincado a vivência
humana, acaba por impelir os indivíduos a um comportamento compulsivo de consumo, e
nesse roteiro a indústria se encabe por fabricar e lucrar, independentemente dos resultados
ambientais e sociais que isso venha a ter (SCHWAB, 2019).
Essa afirmação se sustenta também, nos estudos de Efing e Paiva (2016) sobre a
indústria da obsolescência, que assevera o modelo de consumo contemporâneo como
comportamento impulsionado, em partes, pela própria programação da obsolescência das
coisas, ou seja, ao se fabricar um produto, instala-se nele uma vida útil de menor duração com
a intenção de que o ato de comprar, e consequentemente, de lucrar, seja renovado brevemente.
Além disso, autores como Silva (2015) evidenciam que numa dimensão ideológica a indústria
cultural, termo que designa a ideologia que produz bens de cultura a mando de uma ordem
mercadológica, é favorável para a incitação do desejo de consumir o que não se é necessário
como forma de satisfação pessoal das angústias causadas pelo próprio sistema em que o
indivíduo está inserido (OLIVEIRA, 2015).
Esse consumo, para Efing e Paiva (2016), demasiadamente elevado, acaba por
impulsionar gravemente impactos ambientais negativos, como, por exemplo, a poluição do ar
através de gases emitidos pelas indústrias e os meios de transportes, ou ainda, o próprio
desmatamento de áreas verdes e solos para a ocupação e para a agricultura, além disso, podese citar o uso do plástico um agente prejudicial para o ambiente devido sua alta durabilidade e
descarte indevido por grande parte da população, mesmo porque, esse material está inserido
em grande parte dos produtos consumidos pelas pessoas (MECHIÇO, 2020).
Portanto, essas percepções são importantes, pois retratam o cenário em que a revolução
industrial circunscreve o ser humano e suas ações como causadores dos impactos negativos
para o meio ambiente, de forma a evidenciar que essas questões ambientais, estão muitas
vezes, intrincadas a produção e o consumo exacerbado, impulsionado por um modo capitalista
de perceber e agir no mundo, objetivando a geração de lucro.
EFEITOS GEOGRÁFICOS ORIUNDOS DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
A centralização urbana próxima aos grandes centros industriais na Inglaterra a partir
do século XVII, mais acentuadamente no século XVIII, foi muito ocasionada a partir do
fechamento de terras pelo poder do Estado (CANEDO, 1994). Esse processo ficou
conhecimento como cerceamento do campo que consistia em um processo legal na Inglaterra
de cercar pequenas propriedades, através de grandes proprietários de terra, sendo que as terras
uma vez fechadas tinham sua finalidade e uso direcionado unicamente para o proprietário,
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tirando-as do uso comum entre os moradores da zona rural (LIMA, NETO. 2017; SILVA,
2015).
Nesse sentido, as terras agora serviam para os grandes proprietários que detinham
dinheiro e investimentos, tanto na agricultura quanto na produção têxtil que vinha a gerar
grande lucratividade. Com esse lucro, Canedo (1994) afirma que não apenas as ofertas de
trabalho como a produtividade estavam alavancando a economia inglesa e, dessa maneira, o
excedente da produção começou a ser vendido para o exterior. Segundo Lima e Neto (2017),
esse processo foi marcante na passagem do modo de vida feudalista para o capitalista, a partir
das transformações socioeconômicas que desenrolaram desse evento.
No entanto, Damo, Mess e Miolo (2017) aludem que o cerceamento do campo na
Inglaterra deu início a um processo de êxodo rural que perdurou por várias décadas, podendo
se afirmar até séculos, fazendo com que a cidade entrasse como protagonista no processo de
espacialização social. Com esse movimento, várias cidades, não apenas da Inglaterra, mas de
todo o mundo, começou apresentar a centralização de moradias, de fábricas, instituições
governamentais dentro de um mesmo perímetro, fazendo com que se estreitassem os
caminhos dos trabalhadores para as indústrias, e dessas para as áreas de comércio e insumos
as quais necessitava de logística fácil (JUNIOR, FALCETTI, FILHO. 2017). Logo, muitas
ações foram sendo tomadas ao longo do desenvolvimento industrial tecnológico, tendo em
vista o fomento aos meios e estratégias que facilitassem a comunicação, o transporte e o
acesso dessas fábricas aos seus insumos e às rotas comercias.
Como resultado, dos investimentos na logística desse novo modelo de produção, agora
capitalista, apresenta-se a camada de concreto posta sobre o solo como asfalto e as próprias
edificações da cidade, as moradias, as ruas, os grandes prédios, que ao longo do tempo
caracteriza a “mancha cinza” urbana (MARTINS; ROMERO, 2019). Essa mancha, segundo
Martins (2019), como legado da Revolução Industrial, é um processo de impacto ambiental,
pois provoca a destruição do solo, não apenas no sentido de ocupação, de moradia, e de
criação de edifícios, mas também, devido ao crescimento substancial da população, que
eclode nos séculos seguintes demandando um investimento substancial, inclusive na
agricultura, o que ainda hoje perdura (SANTOS, VELOSO, OLIVEIRA. 2017).
Logo, a aglomeração urbana e a alta taxa de crescimento populacional inicia uma nova
questão de impacto na natureza, que é o desmatamento do solo e de florestas para a produção
agropecuária. Nesse ponto, Silva (2018) aponta que o mesmo processo ocorrido no
cerceamento dos campos no século XVII e XVIII, que beneficiou os grandes proprietários de
terra, ainda se estende com a figura dos latifundiários, que representam uma frente de grandes
proprietários de terra que possuem interesses em produção rápida e, consequentemente,
técnicas agressivas para o manejo do solo e a produção de alimentos, incluindo uso de
agrotóxicos e queimadas para limpeza e preparo do solo antes do plantio (SILVA, 2018;
SANTOS, VELOSO, OLIVEIRA. 2017).
Com isso, percebe-se o impacto geográfico não apenas no aglomerado urbano, mas no
próprio espaço rural que agora não está mais submetido à lógica saudosista de contato com a
natureza, uma vez que, os latifundiários usam de suas terras para conduzirem suas “indústrias
verdes” (CALVÃO, 2017). Elaboradas para produção de lucro, as áreas de agricultura e
pecuária estão cada vez mais implicadas ao uso de tecnologias e máquinas desenvolvidas para
otimizar a produtividade no campo. Logo, fica evidente o que Nascimento (2020) afirma,
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sobre os desdobramentos da Revolução Industrial alcançaram a própria organização do
trabalho rural, mecanizando, e automatizando o processo de produção.
Portanto, é possível pensar que a automação do campo resulta na especialização no
trabalho rural, que agora é representado nesse novo modelo agrícola como mão de obra
qualificada que deve manusear um maquinário tecnológico bastante representativo do
desenvolvimento industrial (CALVÃO, 2017; NASCIMENTO, 2020). Nesse sentido, Silva
(2018) alude que as famílias mais pobres da zona rural, que não tem acesso à formação
necessária para o novo trabalho no campo, acabam por ser impelidas ao ambiente urbano, que
passa a se configurar através dos diversos desafios apresentados, devido a essa dinâmica
geográfica que consiste na concentração de pessoas nas cidades ao redor das indústrias.
Por fim, é possível pensar que alguns dos impactos geográficos causados pela
Revolução Industrial perduram atualmente, transformando-se em desafios, seja devido à
concentração populacional urbana, ou a própria concentração de terra pelos latifundiários, ou
ainda, os impactos logísticos e demográficos da organização social, além da própria estrutura
agropecuária e sua relação com a questão da sustentabilidade e as controversas entre cultivo
correto do solo e as práticas de impacto negativo no manejo dele, logo, refletir sobre os
efeitos geográficos desse fenômeno antrópico é pensar sobre a imagem espacial e social do
homem ao longo do tempo, e isso exprime a importância dessa análise para o entendimento
percurso histórico da sociedade.
IMPACTOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL
Com a Revolução Industrial, o êxodo rural e a própria mecanização do campo,
percebe-se no espaço social da contemporaneidade, marcas do desenvolvimento tecnológico e
científico que desdobram nos modos em que os indivíduos se relacionam e relacionam com o
meio. Dessa forma, Giacometti e Dominschek (2018) propõem que pensar nos impactos
ambientais dessa revolução, significa analisar as condições espaciais e sociais que sofrem
consequências negativas devido aos abusos cometidos sobre o uso dos recursos naturais, além
de outras ações que prejudicam o ambiente de variados modos.
Assim, Giacometti e Dominschek (2018) pensando sobre a urbanização da cidade,
afirmam poder percebê-la como um ambiente acinzentado, devido ao excesso de concreto dos
calçamentos nas ruas, nas rodovias, nas edificações como um todo. Essa ocorrência, segundo
os autores, permite que as ondas de calor sejam absorvidas, pois os materiais urbanos
(concretos, telhados, calçamentos) não refletem a luz, mas sim, a retém formando as ilhas de
calor. Logo, podem-se definir as ilhas de calor como áreas urbanizadas que experimentam
temperaturas mais altas do que realmente estão seus arredores, e elas são concentradas nas
cidades não apenas devido à apresentação massiva de concreto, mas também devido à
vegetação ser limitada, o que resulta na sensação “abafada”, pois o calor retido em maior
quantidade pelos materiais urbanos, em relação à vegetação, só é liberado, aos poucos, após o
pôr-do-sol explica Romero (2019).
Amorim (2019) complementa ao afirmar que a própria distribuição e construção
espacial da cidade contribuem para o surgimento das ilhas de calor, pois além dos
calçamentos de concretos reterem calor, os prédios altos bloqueiam a passagem do vento
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como elemento resfriador e, ainda, a alta utilização de veículos como emissores de gases
poluentes intensifica o processo. Mas, tem-se ainda o impacto da queima do solo e o
desmatamento da vegetação para utilização na agropecuária, como práticas agravantes no
aumento da temperatura (SANTOS, VELOSO, OLIVEIRA. 2017).
A vegetação, para Pott e Estrela (2017), tem papel importante na manutenção do clima
e da temperatura, devido aos processos naturais de evapotranspiração que é a evaporação de
água a partir da transpiração de plantas e árvores e a própria condição de sombreamento do
solo como forma de resfriamento. Os autores afirmam que a ausência de áreas verdes pode
prejudicar as condições climáticas ascendendo ainda mais a temperatura, também devido a
incidência direta do sol no concreto por mais tempo, e como os materiais urbanos em sua
maioria apresentam características que possibilita a absorção do calor, a temperatura nas
cidades tentem a permanecer mais quentes, mesmo no anoitecer.
No entanto, a ausência de vegetação e o vasto calçamento como causador do
aquecimento da temperatura das cidades, não são os únicos impactos herdados da Revolução
Industrial. Dessa maneira, Marques e Brasileiro (2015) ao refletir sobre um dos adventos mais
marcantes da revolução, o automóvel, puderam perceber outro grande efeito ambiental
causado pela ação antrópica. A liberação de gases poluentes, principalmente o dióxido de
enxofre e o óxido de nitrogênio, através do uso excessivo de automóveis, da produção
irresponsável das indústrias, dos próprios aparelhos fabricados como eletrodomésticos,
maquinarias entre outros, que utilizam materiais químicos e poluentes, são muito comum
dentro da rotina contemporânea (MARQUES, BRASILEIRO. 2015; POTT, ESTRELA.
2017).
Toda essa emissão resulta em vários prejuízos para florestas, áreas verdes, águas
doces, solos, até mesmo para a vida de insetos e animais aquáticos, isso, explica Pereira e
Dalbelo (2018), devido ao fato de que esses gases ao serem liberadores, reagem com a água, e
ao se precipitar chover entram em contato com esses meios, caracterizando a chuva ácida.
Essa é um dos elementos perigosos não apenas para a natureza, como também, para o próprio
homem, pois a chuva ácida pode resultar em descascamento de tintas e corrosão de estruturas
de aço, como exemplo algumas pontes, além disso, ela se apresenta através de malefícios a
saúde humana como problemas respiratórios (PEREIRA, DALBELO. 2018).
No entanto, não são apenas esses gases que prejudicam a natureza e o homem dentro da
própria atividade humana. Soares e Cunha (2019) afirmar Poder citar também o excesso de
CO2 o dióxido de carbono como outro agente com efeito negativo sobre o ambiente. Os
autores aludem que a queima de combustivos fósseis e o uso de automóveis podem ser muito
prejudiciais para o ambiente, uma vez que, por exemplo, a queima do carvão libera metano,
formado a partir de matéria orgânica, que na atmosfera reage com a água e com o dióxido de
carbono, representando um risco ao ambiente, pois agrava o efeito estufa.
É importante perceber que o uso de recursos não renováveis como fonte de energia é
um legado da Revolução Industrial, que começa por inserir a queima de carvão como método
energético mais eficiente, que depois acaba sendo implementado o uso do petróleo, outra
fonte de energia não renovável, que também libera gases poluentes, por consequência, agrava
o efeito estufa (SILVA, 2015). Mas, é importante perceber que o uso das fontes de energia,
desde o século XVIII na Revolução Industrial, está vinculado com o aprimoramento e o
barateamento da produção, portanto, objetiva-se a maximização do lucro em frente à
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responsabilidade energética em relação ao consumo limpo e consciente dos diferentes tipos de
energia (LIMA, NETO, 2017; Silva, 2015). O que quer se aludir aqui, é que a herança, como
afirmado acima, é da visão capitalista de obtenção de lucro, sobrepondo-se a compreensão
sustentável do modo de produção e do uso energético na construção das relações da indústria
com a natureza e a própria sociedade.
Em decorrência disso, Souza e Corazza (2017) definem o efeito estufa como um
processo natural que aquece a superfície da Terra. As autoras afirmam ainda que, quando a
energia do Sol atinge a atmosfera da Terra, parte dela é refletida de volta para o espaço e o
resto é absorvido por gases de efeito estufa, sendo eles vapor d'água, dióxido de carbono,
metano, óxido nitroso, ozônio e alguns produtos químicos artificiais, como
clorofluorcarbonos (CFCs). Com a emissão exacerbada desses gases através da queima de
combustíveis fósseis, a agricultura como prática agressiva ao solo e a vegetação natural, e o
desmatamento das áreas verdes, aumenta-se a concentração de gases do efeito estufa, o que
afeta diretamente no clima do planeta, aquecendo a temperatura da Terra (BENSEN; FHAEL.
2018).
Souza e Corazza (2017) falam sobre outro impacto ambiental da Revolução Industrial
que está intimamente ligado aos CFCs, que é o uso desses gases, principalmente em
Refrigeradores e Freezers, em larga escala no século passado, dessa maneira, é importante
entender que a partir do fordismo, modelo de produção que sistematiza e cientifica o processo
de produção, abre-se dentro do campo industrial a porta da ciência como estratégia de
aprimoramento (SANTOS, BRANCO. 2018). Assim, conhecimentos multidisciplinares, não
apenas de ciências humanas e econômicas são utilizados na produção e na relação de
consumo. Portanto, para além da administração, Santos e Branco (2018) evidenciam que a
própria química passa a ser desenvolvida com o intuito de atender a necessidade de elaborar
equipamentos úteis para o cotidiano moderno.
Nesse processo, o CFCs são descoberto como alternativa no uso em Freezers e
refrigerados, que substituía químicos tóxicos e inflamáveis, no entanto, desde 1987 com o
protocolo de Montreal, firmou-se o primeiro acordo internacional que controlava a emissão
dos gases CFCs (WEYMAR, 2017). E isso ocorreu devido à outra descoberta científica,
ocorrida alguns anos antes do protocolo. Weymar (2017) afirma que no ano de 1985,
cientistas descobrem um “buraco” na camada de ozônio sobre a Antártida, então se associa a
esse problema o uso dos gases CFCs, que se comprovam extremamente agressivos nesse
processo, principalmente, devido sua durabilidade na estratosfera. Assim, Martins (2007)
explica que quando o Clorofluorcarbono (CFCs) alcança uma elevada altitude atmosférica,
esse gás vai se decompondo a partir da radiação ultravioleta e libera átomo de cloro (Cl) que
reage com o ozônio (O3) formando ClO e oxigênio (O2), e com as subsequentes reações do
cloro e a formação do oxigênio, rompe-se com a camada de ozônio que protegeria a Terra da
penetração dos raios ultravioletas, o que para Martins (2007) resulta na elevação dos índices
de alteração climática, incidência de doenças epiteliais, e até mesmo a elevação da taxa de
câncer de pele.
Portanto, é possível compreender que no decorrer dessa análise fica evidente a relação
entre os impactos ao meio com a própria ação antrópica, de modo que, mostra-se
indissociável a causa e o efeito das consequências ambientais negativas da Revolução
Industrial, principalmente no que se refere aos próprios modos em que a sociedade se
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desenvolve e se organiza, sendo assim, essa pesquisa se configura como uma análise do
processo geográfico que atenta para a importância histórica de avaliar o movimento do
fenômeno no decorrer do tempo, nesse caso, como objeto, adotou-se a Revolução Industrial
como ponto de partida para análise desses efeitos socioambientais que acabam por prejudicar
não apenas os ciclos naturais, mas também, a própria qualidade de vida humana.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pesquisa evidenciou alguns dos principais efeitos geográficos e ambientais da
Revolução Industrial ao decorrer do tempo, e partir desses eventos, pode-se refletir sobre
como o desenvolvimento tecnológico e econômico, como movimento social, está intimamente
atrelado com consequências ambientais e geográficas que alteram os ciclos naturais e a
própria forma com as quais o meio ambienta é concebido e manejado pelos indivíduos e as
corporações.
Sabe-se como legado da Revolução Industrial, tem-se como exemplo a centralização
urbana nas cidades, a alta demografia, o desmatamento do solo pela agropecuária e até a
própria mecanização do campo, caracterizando as alterações geográficas que modificam
espacialmente o mundo ao qual temos contato imediato, ou seja, são alterações visíveis no
decorrer do tempo, que embora se inicie com gestos aparentemente inócuos ao ambiente,
como o cerceamento dos campos na Inglaterra, mas que aos poucos se evidencia e adota cada
vez mais estratégias que desconsideram os impactos ambientais.
Esses impactos ambientais, diferentes da configuração acinzentada da cidade devido
ao alto uso de concreto para os calçamentos e edificações, são muitas vezes invisíveis aos
olhos, e ainda, podem se configurar ao decorrer de um longo período de tempo, apresentandose como riscos não apenas para a natureza, mas também, para a própria sociedade e, desse
modo, pode-se citar a própria formação das ilhas de calor nos centros urbanos, a chuva ácida
devido à poluição emitida pelos automóveis e indústrias, o aquecimento de forma geral,
causado pelo efeito estufa e os prejuízos também causados pela degradação da camada de
ozônio.
Logo, vê-se que as ações antrópicas apresentam suas características geográficas e
espaciais que estão presentes e perceptíveis no tempo, e também, apresentam efeitos que
embora não estejam em contato direto com a percepção da sociedade, mas a afeta diretamente
através das alterações nocivas do clima, e da própria qualidade de vida. Nesse sentido,
evidenciar alguns desses eventos se mostrou importante, pois é a partir dessa reflexão que se
propõem novas maneiras de se pensar e assistir o desenvolvimento social, tecnológico e
econômico, tendo em vista, que a relação desses é indissociável dos fenômenos naturais e
que, portanto, é necessária a consideração deles de forma preventiva ao traçar planos de
produção e organização da vida social.
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RESUMO
Este artigo trata de uma pesquisa de investigação para a coleta e análise de dados sobre uma escola
pública, de ensino fundamental, caracterizada como “do campo”, município de Feliz, RS, Brasil. Tem
como objetivo geral a elaboração de estratégias educacionais com o intuito de incentivar um processo
de ensino-aprendizagem que desenvolva o protagonismo e a colaboração entre os sujeitos do campo,
valorizando a identidade cultural da comunidade escolar e tornando as aprendizagens significativas e
dinâmicas. É composto por uma pesquisa teórica que aborda o conceito da escola do campo e as
diferenças que apresenta em relação às escolas urbanas, a gestão, o binômio ensino-aprendizagem,
multisseriação, diversidade e interdisciplinaridade, seguidos de uma pesquisa com representantes da
comunidade escolar dos segmentos gestão, professores e famílias da escola pesquisada. Os resultados
foram analisados e fundamentados à luz de diferentes teóricos, entre os quais Janata e Anhana (2015),
Feorenzano et al. (2018), Araújo (2018), entre outros. O fato de a escola ser do campo é avaliado
positivamente, sendo citada a proximidade da escola com a comunidade, boa reputação, tanto pela
qualidade da aprendizagem quanto pelos diferenciais que apresenta, como desenvolvimento de ações
pela preservação do meio ambiente, o amor à terra e a valorização da atividade agrícola. Como
propostas, entre outras, foi considerada a formação de parcerias com empreendedores da região,
escolas agrícolas e universidades, entidades de apoio ao campo para dinamizar o processo de ensino e
aprendizagem, que suscita aulas inter multi e pluridisciplinares, dentro e fora da sala de aula.
Palavras-chave: Processo educacional; Escola do campo; Ensino-aprendizagem; Identidade cultural;
Comunidade escolar.
ABSTRACT
This article deals with an investigation research for the collection and analysis of data about a public
school, of elementary school, characterized as “of the field”, municipality of Feliz, RS, Brazil. Its
general objective is the development of educational strategies in order to encourage a teachinglearning process that develops protagonism and collaboration between subjects in the field, valuing the
cultural identity of the school community and making learning meaningful and dynamic. It consists of
a theoretical research in which the concept of the rural school and the differences it presents in relation
to urban schools, management, the binomial teaching-learning, multiserection, diversity and
interdisciplinarity were followed, followed by a survey with representatives of the community
management, teachers and families of the researched school. The results were analyzed and
substantiated in the light of different theorists, including Janata and Anhana (2015), Feorenzano et al.
(2018), Araújo (2018), among others. The fact that the school is from the countryside is positively
evaluated, mentioning the school's proximity to the community, good reputation, both for the quality
of learning and for the differentials it presents, such as the development of actions for the preservation
of the environment, the love of the land. and the enhancement of agricultural activity. As proposals,
among others, it was considered the formation of partnerships with entrepreneurs in the region,
agricultural schools and universities, entities that support the field to streamline the teaching and
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learning process, which gives rise to inter multi and multidisciplinary classes, inside and outside the
classroom. class.
Keywords: Educational process; Countryside school; Teaching-learning; Cultural identity; School
community.
ABSTRACTO
Este artículo trata de una investigación de investigación para la recolección y análisis de datos sobre
una escuela pública, de primaria, caracterizada como “del campo”, municipio de Feliz, RS, Brasil. Su
objetivo general es el desarrollo de estrategias educativas con el fin de fomentar un proceso de
enseñanza-aprendizaje que desarrolle el protagonismo y la colaboración entre sujetos en el campo,
valorando la identidad cultural de la comunidad escolar y haciendo que el aprendizaje sea significativo
y dinámico. Consiste en una investigación teórica en la que se siguió el concepto de escuela rural y las
diferencias que presenta en relación a las escuelas urbanas, la gestión, el binomio enseñanzaaprendizaje, multiserección, diversidad e interdisciplinariedad, seguido de una encuesta con
representantes de la comunidad. dirección, profesores y familias de la escuela investigada. Los
resultados fueron analizados y corroborados a la luz de diferentes teóricos, incluidos Janata y Anhana
(2015), Feorenzano et al. (2018), Araújo (2018), entre otros. Se valora positivamente el hecho de que
la escuela sea del campo, mencionando la cercanía de la escuela a la comunidad, la buena reputación,
tanto por la calidad del aprendizaje como por los diferenciales que presenta, como el desarrollo de
acciones para la preservación del medio ambiente, el amor a la tierra. y el fomento de la actividad
agrícola. Como propuestas, entre otras, se consideró la formación de alianzas con emprendedores de la
región, escuelas agrícolas y universidades, entidades que apoyan el campo para agilizar el proceso de
enseñanza y aprendizaje, lo que da lugar a clases inter multi y multidisciplinarias, dentro y fuera. el
salón de clases. clase.
Palabras clave: proceso educativo; Escuela de campo; Enseñanza-aprendizaje; Identidad cultural;
Comunidad escolar.

INTRODUÇÃO
Todas as escolas são reflexo das comunidades escolares que as compõem. É íntima a
ligação do entorno com a escola e desta com cultura da comunidade onde está inserida. O
ideal de escola, para professores menos flexíveis e até mesmo para as famílias, é aquela em
que todos os alunos aprendem da mesma maneira, nos mesmos tempos, que não haja
indisciplina e que todos sejam sempre bem-sucedidos. Infelizmente, essa não é e,
possivelmente, nunca foi a realidade das escolas públicas brasileiras.
Entre as que mais sofrem, estão as escolas do campo, pois seu desprestígio social é
algo evidente, contando com o rótulo de escolas fracas, onde as crianças aprendem pouco.
Quando estas crianças vão para escolas urbanas, são discriminadas e consideradas
estereótipos de tipos característicos, alvos de deboches, entre outras situações. Esse
desprestígio tem como consequência o êxodo rural, pois os jovens deixam as comunidades do
campo em busca de melhores condições de vida nos centros urbanos.
Sensível a essa situação, a escolha do tema “educação na diversidade (especialmente
no campo) e na singularidade dos sujeitos que ali circulam” é a proposta para este estudo,
devido às peculiaridades das escolas do campo e vital importância para a identidade das
comunidades distantes dos grandes centros sociais busca:

[...] uma pedagogia que evidencie o diálogo histórico, as diferenças culturais, a ética
e, sobretudo, a relação existencial com os povos das cidades, tendo em vista
construir uma nova humanidade. Pensar essa pedagogia nos impõe o exercício do
repensar a formação de professores e professoras para atuarem nas escolas do
campo, como também, a produção de material pedagógico próprio que justifique tal
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formação. Nesse sentido, vários são os desafios postos a qualquer projeto de
formação docente que se pretenda a Educação do Campo. (ARAÚJO, 2018, p. 15).

Este artigo é baseado numa dissertação de mestrado, da mesma autora, que traz uma
pesquisa sobre o entorno e, especialmente, sobre a clientela da escola pesquisada, sendo esta
pública e do campo, de uma comunidade do interior de um município do Rio Grande do Sul.
Abordagens referentes às características que a particularizam, as formas como são levadas,
aos alunos e familiares, as experiências próprias do campo, a cultura deste espaço singular,
entre tantas outras abordagens, podem delinear um estudo bastante rico e relevante para a
educação. Diante das políticas públicas que raramente valorizam o espaço do campo como um
reduto cultural e de referência social, realizar esta proposta visa, além de tudo, procurar
subsídios para que as escolas do campo sejam mantidas e que possam voltar a ocupar um
lugar de destaque e orgulho na vida das pessoas das comunidades em que estão inseridas.
O problema que norteia a pesquisa parte do questionamento: “como a diversidade e as
singularidades de uma escola pública, de ensino fundamental, caracterizada como “do
campo”, no interior de um município do Rio Grande do Sul, Brasil podem ser aproveitadas na
educação?”
O objetivo geral da pesquisa é elaborar uma estratégia educacional interdisciplinar
para valorizar, no processo educacional, a diversidade cultural da comunidade escolar de uma
escola de ensino fundamental pública e do campo, de um município do interior do Rio Grande
do Sul. Tem também o intuito de incentivar práticas pedagógicas que desenvolvam o
protagonismo e a colaboração entre os sujeitos do e no campo, valorizando a identidade
cultural da comunidade escolar e tornando as aprendizagens significativas e dinâmicas.
O estudo foi estruturado em torno dos seguintes objetivos específicos: Sistematizar os
fundamentos teóricos sobre a educação no campo, suas especificidades e o processo
educacional na realidade do campo; caracterizar as singularidades da escola pesquisada: a
gestão, seus sujeitos e seu entorno; delinear a estrutura e os componentes das estratégias
utilizadas pelos docentes para as aulas na escola pesquisada e, a partir disso, projetar uma
estratégia de intervenção para valorizar a cultura e os sujeitos da comunidade escolar e do
entorno.
Buscando alcançar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, envolvendo
um breve resgate histórico das escolas do campo no contexto educacional brasileiro e a
definição conceitos que delineiam a pesquisa, de maneira a fundamentar as possibilidades e
ideias que existem a respeito da educação no campo e sua singularidade.
Partindo dos achados deste referencial, realizou-se um estudo de pesquisa investigativo,
para a coleta e análise de dados empíricos sobre a problemática da diversidade do campo e a
singularidade de seus sujeitos, com a elaboração posterior de sugestões para melhorar os
procedimentos educacionais de uma escola do campo.
Enquanto pesquisa qualitativa, a presente proposta se delineia como projeto de
pesquisa-ação que envolve o entorno, os diferentes segmentos que formam a comunidade
escolar e, principalmente, as famílias de alunos, tanto moradoras nativas da região, quanto de
outras localidades ou migrantes de outras regiões do Estado e do Brasil, cujos olhares sobre a
escola do campo conversam como os pontos de vista dos professores desta escola e de seus
gestores. Desta forma, foi possível investigar, de maneira descritiva, as características desta
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população de amostra, de seus objetivos e posturas, na escola pesquisada, particularizando-a.
O artigo finaliza com a proposta de algumas estratégias de intervenção que possam vir de
encontro aos objetivos do presente estudo.
Os dados obtidos a partir das entrevistas semiestruturadas e conversas informais, além
de observações do entorno e das atividades do campo que ali ocorrem, foram organizados,
analisados e interpretados, e algumas conversas informais (por telefone) foram necessárias
para esclarecer pontos que ficaram obscuros nas respostas das entrevistas. A caracterização do
contexto e dos pontos de vista dos diferentes segmentos da comunidade escolar foram
cruzados e, junto à análise dos saberes de senso comum tradicionais dos familiares
entrevistados, puderam ser desenhadas propostas de intervenção envolvendo temas de
interesse da comunidade escolar.
A partir dessas análises, considerou-se que a escola de campo pesquisada tem suas
particularidades e grandes potenciais. É uma instituição que já teve ameaças de fechamento
de, pelo menos, um dos turnos, tentativa esta impedida por ações que surgiram da união da
comunidade. Apesar disso, a escola ainda trabalha no limiar da quantidade mínima de alunos
para manter o funcionamento em dois turnos, mas prova que “[...] o campo se constitui como
um espaço de resistências a essas imposições globais, por ser lá que se operam as relações
culturais, econômicas e políticas. [...]” (LIMA, CARVALHO, FRANCO, 2015, p. 65).
Neste contexto, percebeu-se que a maioria dos membros da comunidade escolar tem
clareza sobre as diferentes questões referentes à escola do campo, boas ideias e desejo por
melhorias. As famílias, em maioria, mostram-se comprometidas e participativas, consideramse satisfeitas com o trabalho da escola, mas estão fervilhantes de ideias que possam
enriquecer o trabalho escolar. Verificou-se um bom relacionamento entre os diferentes
segmentos e a escola, por meio de sua equipe gestora, em parceria com os professores, propõe
inúmeras ações para aproximações com a comunidade.
O fortalecimento do vínculo entre escola e comunidade pode contribuir para as futuras
lutas contra o fechamento das escolas do campo e a manutenção da identidade cultural do
lugar, visto que a instituição de ensino pesquisada, mesmo sendo estadual, é uma referência
comunitária. Nela, já ocorrem programas em parceria com o poder público municipal, que
podem frutificar ainda mais, visto que a economia do município é preponderantemente
agrícola.
Estas articulações são de interesse comunitário e, a partir dos achados das entrevistas,
foi possível perceber que a comunidade escolar, mais especificamente as famílias
entrevistadas, percebem a escola como espaço de inúmeras outras possibilidades. Acredita-se
que até mesmo a comunidade do entorno, mesmo as famílias que não possuem filhos na
escola pode se beneficiar com essas ações, uma vez que existe a possibilidade de impulsionar
suas atividades econômicas e, por que não, acender, nos alunos, a centelha do desejo de
permanecer no campo ou até mesmo especializar-se para criar formas, por que não
tecnológicas, para facilitar o trabalho no campo e incentivar a agricultura orgânica, em
comunhão com o meio ambiente.
A ESCOLA DO CAMPO
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A escola pode ser definida como espaço de interações entre pessoas, conhecimentos e
saberes, que a sociedade convencionou como instituição onde pessoas de idades semelhantes
se reúnem com um professor (ou mais) para desenvolver sua capacidade de socialização e de
construção de conhecimento, além da socialização de saberes cientificamente difundidos. Está
fortemente imbuída com as características das pessoas que por ali circulam, visto que as
escolas, especialmente as públicas, deveriam ser estrategicamente localizadas para facilitar o
acesso e a permanência das crianças e jovens, uma vez que devem estar a serviço destes e de
suas famílias e, consequentemente, da comunidade e da sociedade, das quais fazem parte:

A escola é um lugar de convivência com a diversidade, é um espaço privilegiado
para discussões de questões referentes aos direitos humanos e sensibilização dos
estudantes quanto a seus direitos fundamentais. A diversidade, entendida como
construção histórica, social, cultural e política das diferenças, realiza-se em meio às
relações de poder e ao crescimento das desigualdades e da crise econômica que se
acentuam no contexto nacional e internacional. (FEORENZANO et al. 2018, p.
166).

As crianças e jovens que circulam pelos corredores escolares, trazem consigo as marcas
das vivências culturais de suas famílias e de suas experiências de convivência anteriores e
concomitantes, formando uma miscelânea diversa onde cada qual é único diante de seus
pares. Historicamente, a escola tem implícita, porém, e traz isso até a atualidade, a intenção de
homogeneização, desejando que todos os estudantes desenvolvam os mesmos conhecimentos,
de preferência com as mesmas metodologias e tenham aprendizagens semelhantes,
independentemente de suas especificidades individuais e de seus lugares de vivência. Assim:
[...] considerar as questões sobre a diversidade, numa perspectiva multiculturalista, é
discutir que não se pode fazer uma hierarquia entre as culturas. Todas são
equivalentes, uma cultura não é superior a outra, todas devem ser consideradas.
(LIMA, CARVALHO, FRANCO, 2015, p. 169).

A escola do campo tem uma história marcada por lutas, até mesmo em relação à
menção mais específica nas legislações, visto que seus princípios só foram incluídos em 2010,
a partir da criação de um decreto que “[...] dispõe sobre a política de educação do campo e o
Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária, o PRONERA.” (BRASIL, 2010) Em
sua redação, indica, no Artigo 2º que:
São princípios da educação do campo: I - respeito à diversidade do campo em seus
aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional
e de raça e etnia; II - incentivo à formulação de projetos político-pedagógicos
específicos para as escolas do campo, estimulando o desenvolvimento das unidades
escolares como espaços públicos de investigação e articulação de experiências e
estudos direcionados para o desenvolvimento social, economicamente justo e
ambientalmente sustentável, em articulação com o mundo do trabalho; III desenvolvimento de políticas de formação de profissionais da educação para o
atendimento da especificidade das escolas do campo, considerando-se as condições
concretas da produção e reprodução social da vida no campo; IV - valorização da
identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos
curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo,
bem como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário
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escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; e V - controle social da
qualidade da educação escolar, mediante a efetiva participação da comunidade e dos
movimentos sociais do campo. (BRASIL, 2010, s. p.).1

A educação no campo, entretanto, desenvolveu uma reputação desfavorável, sendo vista
como um lugar onde se difundiria um conhecimento para que as pessoas do e no campo,
consideradas menos privilegiadas e até mesmo rudes, superassem seu caráter ruralista.
(LIMA, CARVALHO, FRANCO, 2015). Assim, a educação, “[...] nas escolas do campo,
vivenciava um processo de marginalização, relegada ao abandono pelos governos municipais
e estaduais, que ignoravam o campo ou o identificavam como atraso e empecilho ao
desenvolvimento.” (SANTOS, 2018, p. 194). Para tentar reparar esta situação, em 2014 foi
iniciada a realização de um movimento que pretendia a reestruturação dessas escolas do
campo, dada a concepção de que:
Na História do Brasil, a chamada “Educação Rural” 2 foi concebida considerando o
campo como lugar do inferior e do atraso. [...] a educação das pessoas que vivem no
campo foi tomada como algo menor e sem importância, sendo alvo de políticas
compensatórias, fundamentadas nos currículos urbanos e relacionadas a uma postura
encadeada pela concepção positivista, mercadológica, competitiva, capitalista, que
procura direcionar para uma formação pragmática, que instrui o educando apenas
para suprir a necessidade de mão de obra do mercado.” (RIO GRANDE DO SUL,
2014, p. 16-17).

Apesar dessas tentativas, a situação das escolas de campo só piorou. O crescente êxodo
rural tem levado as escolas do campo a contarem com um número decrescente de alunos a
cada ano. Por isso, as classes tornam-se multisseriadas, ou seja, mais de uma turma precisa
estudar na mesma sala, onde um mesmo professor precisa dar conta de vários alunos, com
idades díspares e, ainda hoje, trabalhar conteúdos programáticos que, não raro, pouco são
condizentes com a realidade do campo. Sabe-se que a formação do professor não o prepara
para esse tipo de situação e inexiste o interesse do poder público em modificar essa realidade.
Queiroz e Givigi, apud Lima, Carvalho e Franco (2015) consideram que é cada vez
mais comum essa migração para fora do campo, uma vez que, a ausência de políticas para os
jovens do campo, não contribuem para a permanência destes. “Poucas são as iniciativas que
procuram firmar os espaços rurais, isto desde a oferta e permanência de uma escola pública
com um conteúdo teórico-pedagógico que dialogue com a realidade do campo às reais
condições de cultura e trabalho na roça.” (p. 64).
Cabe salientar que, apesar das prerrogativas do Decreto de 2010 e da Lei nº 12.9603, de
2014, por volta de 2015-2016, as escolas do campo se depararam com um novo fantasma: a
ameaça do fechamento! Em determinado período do ano, as escolas eram (e ainda são)
comunicadas pelas coordenadorias ou secretarias de educação do Estado que contam com
1
2
3

Publicação eletrônica sem paginação.
Aspas do autor da obra.

Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para fazer
constar a exigência de manifestação de órgão normativo do sistema de ensino para o fechamento de escolas do campo,
indígenas e quilombolas.
Parágrafo único. O fechamento de escolas do campo, indígenas e quilombolas será precedido de manifestação do órgão
normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise
do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar.
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uma quantidade baixa de matrículas e que, no ano seguinte, ou terão parte dos turnos
fechados, a escola encerraria suas atividades, ou até mesmo ocorreriam enturmações, onde
algumas das turmas seriam mescladas com turmas da mesma série de escolas do centro da
cidade.
Há, no Rio Grande do Sul, um grande número de escolas com características do campo
e muitas delas não têm um trabalho adequado ao campo nem direcionado à valorização da
identidade das comunidades a que atendem, dando a devida importância a esse contexto tão
peculiar. Considera-se urgente a mudança de paradigmas e a valorização da cultura e
realidade do e no campo, de maneira a dar sentido a esta educação, fazendo com que as
escolas do campo se fortaleçam e possam verdadeiramente cumprir seu papel de resgate da
cultura rural, possibilitando o protagonismo destes verdadeiros heróis guerreiros que merecem
todo o respeito e reverência.
GESTÃO DA ESCOLA DO CAMPO
De acordo com Campos (2010), gerir um ambiente escolar tem uma efervescência e
uma multiplicidade que demanda porfia, audácia planejada e um certo arrojo. Está centrada
no gestor, ainda nomeado diretor em grande parte das escolas, o seu vice, coordenador,
supervisor, orientador, secretário e professores. Cada um atua em uma determinada área e tem
atribuições definidas.
Na escola ideal, todos os recursos humanos estão presentes e em pleno exercício de suas
atribuições. Cabe salientar, entretanto, que nas escolas do campo, normalmente não há todas
estas pessoas, as equipes diretivas são bastante reduzidas e, tanto elas quanto os professores,
assumem uma carga excessiva de atribuições para fazer com que a escola funcione e tente
alcançar aos objetivos a que se propõe.
Os alunos são o ponto central da existência da escola. O aluno, é o começo e a
finalidade da escola, é para ele que se traçam as estratégias, de maneira a promover seu
desenvolvimento integral, visando um presente e um futuro de alegrias e de realizações,
exercendo o mais plenamente sua cidadania, fazendo escolhas acertadas e, em suma, sendo
livre e uma pessoa de bem. Para tanto, os alunos:
[...] devem ser envolvidos em ambiente e experiências educacionais estimulantes,
motivadoras e de elevada qualidade. Alunos tendo sucesso na escola, pelo
desenvolvimento de seu potencial e o gosto e hábito de aprender, são o foco
principal da escola. Segundo esse princípio, a pedagogia escolar de qualidade é
aquela centrada no aluno, que tem o aluno, sua formação e aprendizagem como
ponto de partida e de chegada na determinação de todos os planos de ação e
avaliação de sua efetividade (LÜCK, 2009, p. 21).

A Gestão Democrática propõe o comprometimento de toda a comunidade escolar, não
apenas equipe diretiva e professores, mas também funcionários, alunos e familiares, em seus
diferentes segmentos, com a qualidade e eficiência do processo de ensino/aprendizagem. A
partir de Conselhos Escolares, é feito um trabalho coletivo, com ações participativas,
possibilitando assim a formação de opinião, a valorização do que realmente importa e
interessa à comunidade em que a escola está inserida, tornando todos coadjuvantes e
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protagonistas na busca por melhores opções, voltadas para um ensino de qualidade e
comprometido com a não discriminação.
Um documento importantíssimo que direciona as ações que ocorrem na escola é o
Projeto Político-pedagógico. Nele, constam os sonhos da escola; é ele que delineia a face real
desse grupo, pois deve ser construído de forma conjunta pelos diferentes segmentos da
comunidade escolar. Todos têm a possibilidade de opinar e expor suas aspirações e desejos
para o fazer pedagógico. O Projeto Político-pedagógico, não só pode, como deve, ser revisto e
reavaliado, sempre que necessário, para que possa refletir realmente o pensamento, a filosofia
e a missão da escola construída pela comunidade escolar.
Como se percebe, existe uma complexa rede de interações e inter-relações que precisam
estar na maior harmonia possível, sincronizando-se e interagindo, de maneira sistemática e
sincronizada, para que a escola funcione o melhor possível. Assim sendo, uma escola é
comparável a um organismo vivo, onde as partes dependem do todo e o todo depende do bom
funcionamento das partes: É como uma orquestra, onde cada um toca seu instrumento, mas a
harmonia e beleza dependem do conjunto.
ENSINO E APRENDIZAGEM
Aprender e ensinar envolvem toda uma dinâmica em torno do contexto em que a escola
está inserida, do aluno e de suas vivências, das famílias e sua cooperação, dos professores,
funcionários e gestão, dada a necessidade de atribuir significado ao que se ensina e o que se
aprende. Atualmente, não é mais possível trabalhar o binômio ensino/aprendizagem como
simples tarefa escolar, desvinculada da realidade e da importância que essas aprendizagens
têm para a comunidade e sociedade em geral, quiçá para os alunos. Nesse sentido:
[...] a escola deve desenvolver seu ensino voltado à promoção de cidadania pautada
na democracia, na igualdade, inclusão e principalmente na ética, para que, dessa
maneira, desenvolva práticas pedagógicas que contenham a participação efetivas de
todos, no melhoramento das diversas culturas dentro do ambiente escolar. (REIS,
2017, p. 3).

O professor da escola do campo, nessa perspectiva do trabalho pedagógico
contextualizado e interdisciplinar, atua como educador e também sujeito do processo,
estabelecendo uma relação horizontal com os alunos e busca no diálogo com todos os outros
segmentos da comunidade escolar. Freire (2005), enfatiza que “[...] o professor assume o
papel de mediador entre o saber elaborado e o conhecimento a ser produzido [...]” (p. 23)
É importante fazer com que os alunos compreendam que as estruturas do espaço social
variam de uma sociedade para outra e numa mesma sociedade, pois ela reflete as condições
econômicas, políticas, sociais e culturais das sociedades em um determinado contexto. Esta
dinâmica está sempre em construção, por isto, o cenário ideal não existe em nenhuma parte do
mundo.
Nesta compreensão, a escola do e no campo possibilita à comunidade ter orgulho do seu
lugar, do seu modo de vida e de trabalho, pois esse sentimento de ligação e vínculo são
valiosos para que se construa o sentimento de pertinência ao campo, seu laço afetivo com as

26

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

coisas da terra e da natureza, sendo “[...] necessário que haja uma conscientização coletiva
dos indivíduos.” (REIS, 2017, p. 9).
A partir de um ensino e uma aprendizagem significativas, abrem-se as portas de um
mundo de possibilidades, que podem melhorar e/ou desacomodar situações de vida, tanto da
escola, quanto das famílias e da sociedade. Cabe ao profissional da educação desconstruir
antigas certezas, outrora enraizadas, e se abrir ao novo, e até mesmo ao não saber, alçar voo
em direção ao desconhecido e permitir-se reconstruir e aprender junto com seus alunos, numa
dialética de trocas entre saberes.
O professor pode assumir a responsabilidade de refletir sobre toda a produção de
conhecimento do aluno. Hoffmann, (2005) explica que o professor, “[...] promovendo o
diálogo, favorecendo a iniciativa e a curiosidade, estará desenvolvendo as relações dialógicas
e constituindo-se como um agente de mudança a partir das vivências e redescobertas das
crianças”. (p. 63)
Nesse sentido, o engajamento de todos os sujeitos que fazem parte do processo
pedagógico e de gestão escolar, numa perspectiva democrática, é considerado muito positivo.
A educação escolar pode ser considerada um constante processo de construção da identidade
da escola e do entorno, sem estabelecer julgamentos de valor, numa perspectiva constante de
mudança e de conscientização, onde se acredita que a aprendizagem faz parte de uma
construção coletiva:

A intenção é apontar um horizonte onde possamos superar os limites rumo à
integração sequenciada da prática social, da vida e para vida. Temos essa
possibilidade através da mudança na prática e é necessário o querer, o desejar, o
compromisso efetivo, bem como, a vontade política através do compromisso de
todos. (VASCONCELLOS, 2012, p. 23).

Como instrumento de transformação social e, por que não, política, a escola que baseia
as aprendizagens de seus alunos em experiências significativas, não fragmentadas, onde tudo
o que se constrói, pesquisa, analisa, realiza, escreve, registra; onde toda prática tenha alguma
significação real e apresentar um teor de mundo, será a escola ideal. A criança aprende com
mais facilidade aquilo que lhe remete memórias, que lhe traz emoção, que apresenta
significado, que a movimenta e a encanta. Aprendizagem de valor é aquela que deixa o
mundo do aluno mais humano e que lhe permite o sentimento de pertinência, pois:
[...] os conhecimentos derivam da ação, não no sentido de meras respostas
associativas, mas no sentido muito mais profundo da associação do real com as
coordenações necessárias e gerais da ação. Conhecer um objeto é agir sobre ele e
transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação vinculados com as
ações transformadoras. [...] (PIAGET, 1970, p. 30).

Segundo Piaget (1998) é preciso “[...] levar a criança a reinventar aquilo que é capaz,
em vez de limitar-se a ouvir e repetir [...]” (p.17). Demo (2001) corrobora o pensamento de
Piaget, o qual considera que, deste modo, a criança atinge o seu pleno desenvolvimento
cognitivo.
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A aprendizagem deve possibilitar ao aluno uma visão global do mundo em que vive,
proporcionando-lhe a capacidade de relacionar fatos a conceitos e a valores, desenvolvendo,
em si, o senso crítico e eliminando a ideia de que cada disciplina está solta das outras em seus
próprios conteúdos. O conhecimento é inter-, trans-, multidisciplinar, não pode ser
compartimentado nem fragmentado, pois sem se interligar com o todo, torna-se obsoleto e
vago.
Becker (2001) considera que “[...] o conhecimento se dá por um processo de interação
radical entre o sujeito e o objeto, entre o indivíduo e a sociedade, entre o organismo e o
meio.” (p. 36). O aluno da escola do campo não tem como se desvincular do campo, seu
entorno de vivências e da bagagem cultural que já possui. O papel do professor, portanto, é
fundamental neste processo de interação, atuando como promotor e articulador de todas as
experiências da criança no contexto do campo, trazidas para o meio escolar.
Como seu segundo espaço de convivência, a escola do campo se delineia como lugar
onde os alunos exercitam sua liberdade, onde podem ser crianças, onde negociam prioridades,
limites e possibilidades, com as pessoas do seu círculo de relações escolares e consigo
mesmos. A partir da interação com seus pares e com o professor, com mediação deste último,
os alunos vivem e aprendem a conviver na diversidade, em que direitos e deveres,
conhecimentos e emoções, potencialidades e dificuldades vão sendo externados, equilibrados,
vividos e resolvidos, ou não. Assim:
[...] não se trata de um trabalho simples ou que não envolva o planejamento, trata-se
de um trabalho que englobe todos os agentes que participam do processo de ensino e
aprendizagem, onde enfocados no planejamento e conhecedores da realidade que
possuem, arquitetarão as nuances necessárias, a fim de internalizar nos indivíduos
que não são as igualdades que os unem, mas sim as diferenças existentes, que,
inclusive, denota neste aspecto a grande beleza existente na sociedade. (Lima,
Carvalho, Franco, 2015, p. 170).

A escola do campo, assim como toda escola, para a comunidade de seu entorno, é
responsável por introduzir os estudantes no mundo do conhecimento e informação. Mesmo
assim, parte dos diferentes segmentos, que formam a comunidade escolar, já estão se
adaptando à ideia de que o conhecimento só se torna significativo no momento em que se
articula com a cultura do campo, quando está de acordo com as necessidades das famílias e
até mesmo pessoais dos estudantes.
É importante um movimento constante, uma práxis diante dos dados das pesquisas que
devem ser realizadas pelo entorno e com os sujeitos que dele fazem parte. Somente assim, o
processo de ensino estará em consonância com as bases culturais da comunidade escolar do
campo, valorizando-as, alicerçando sobre elas as construções futuras.
Classes multisseriadas
As escolas do campo, por suas turmas com poucos alunos, muitas vezes, têm turmas
multisseriadas, onde mais de uma série estuda na mesma sala, com o mesmo professor, que
precisa dar conta dos conteúdos e das atividades destas turmas diversas. As tão almejadas
turmas “homogêneas” que são o “sonho” de qualquer professor, onde todos aprendem nos
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mesmos tempos, os mesmos conteúdos, com a mesma facilidade, se é que algum dia
existiram, sequer têm a possibilidade de existirem. Nesse sentido:
Entende-se que a sociedade contemporânea necessita de uma nova construção de
uma escola para todos, em que trabalhe no seu interior um fundamento no processo
de qualificação e direito dos indivíduos, e um dos enfoques importante para
educação é saber lidar com a diversidade, diferença e conflitos dentro do ambiente
escolar, por isso o ambiente escolar de deve propor a construção e valores múltiplos
e a inclusão social. (REIS, 2017, p. 9).

Quando se considera as turmas multisseriadas das escolas do campo, lamentavelmente,
segundo Arroyo (2010), existe, na sociedade como um todo, um grande preconceito. Para a
maioria das pessoas, em turmas multisseriadas, a aprendizagem é considerada abaixo dos
padrões de qualidade das classes urbanas e seriadas. São considerados um sem número de
deméritos, enumerados, segundo o autor “[...] pela baixa qualificação dos professores, pela
falta de condições materiais e didáticas, pela complexidade do exercício da docência em
classes multisseriadas, pelo atraso da formação escolar do sujeito do campo [...]” (ARROYO,
2010, p. 10). Assim:
[...] a diversidade implica as diferentes considerações, que em sua maioria residem
dentre os símbolos da cultura, fazendo com que haja nesta a compreensão distorcida
de que há um padrão a ser seguido, sendo este, presente em meio à sociedade.
(FEORENZANO et al., 2018, p. 167).

É necessário superar, conforme Reis (2017) a imposição “[...] às mesmas crianças, o
mesmo modelo cultural e intelectual, sem ter em conta a diversidade [...]” (p. 10). O desafio é
utilizar essa diversidade a favor do desenvolvimento de cada aluno, em suas singularidades,
de maneira democrática. O movimento de interação entre elementos em diferentes estágios de
desenvolvimento, em diferentes idades, de diferentes culturas e com diversos tipos de
singularidades transforma o processo de ensino/aprendizagem em algo dinâmico e vivo, onde
um aprende com o outro e todos juntos ensinam e aprendem, num processo de partilha de
vivências que trazem grandes benefícios para a educação. Não há como negar que:
A diversidade está presente em toda a sociedade, aonde quer que se vá, certamente
encontrar-se-á a diferença / a diversidade e, nas escolas isso não é diferente. Hoje
nas instituições de ensino, principalmente na rede pública, os bancos escolares não
são apenas preenchidos por uma única “classe” humana, ou seja, por uma
singularidade étnico-racial ou social, senão por uma vasta diversidade de sujeitos,
cada qual com suas especificidades, quer dizer, cultura, valores, etnia, classe,
crenças, na qual todos juntos constituem o perfil da escola. (Feorenzano et al., 2018,
p. 167-168).

Corroborando essa ideia, Molinari (apud Gentile, 2009) afirma que práticas de ensino
que valorizam a socialização das aprendizagens são mais eficazes, tornando essa comunhão
de conhecimentos mais propícia à aprendizagem coletiva do que um processo
individualizante. Ainda de acordo com a autora, essa mobilização coletiva de conhecimentos,
experiências, capacidades e habilidades pessoais, com o intuito de resolver problemas, ou de
complementar as capacidades dos diferentes indivíduos, uns dos outros, de maneira
colaborativa.
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Nesse momento é necessário destacar a importância das múltiplas linguagens e também
da interdisciplinaridade. O trabalho que envolva as diferentes linguagens ou inteligências tem
a possibilidade de contemplar às diferentes capacidades e bagagens culturais de cada aluno,
individualmente, em benefício coletivo. Isso permite se possa compreender que:
Esses diferentes domínios de significados constituem espaços de criação,
transgressão, formação de sentidos e significados que fornecem aos sujeitos, autores
ou contempladores, novas formas de inteligibilidade, comunicação e relação com a
vida, reproduzindo-a e tornando-a objeto de reflexão. (BORBA, GOULART, 2007,
p. 47).

O trabalho interdisciplinar permite essa reflexão, uma vez que exige a desacomodação
do professor, a interação entre professores de diferentes disciplinas e até mesmo diferentes
turmas e a descompartimentação do conhecimento. Nas classes multisseriadas, esse trabalho
inter- trans- multidisciplinar já é uma realidade. As crianças aprendem umas com as outras, as
mais jovens aprendem com as mais velhas, as que possuem facilidade em tal disciplina
auxiliam as mais novas e cria-se uma rede de interações enriquecedoras. Muitas vezes, a
comunidade é convidada a participar, pessoas específicas são chamadas à escola para darem
suas contribuições e todos aprendem juntos, numa troca que estreita laços e cria vínculos que,
com o passar dos anos, podem frutificar. Assim:
Interdisciplinaridade é o processo que envolve a integração e o engajamento de
educadores, num trabalho conjunto, de interação das disciplinas do currículo escolar
entre si e com a realidade, de modo a superar a fragmentação do ensino, objetivando
a formação integral dos alunos, a fim de que possam exercer criticamente a
cidadania, mediante uma visão global de mundo e serem capazes de enfrentar os
problemas complexos, amplos e globais da realidade social. (LÜCK, 2013, p. 27).

Assim, o envolvimento do professor, como já se informou, muitas vezes dando conta de
mais de uma turma na mesma sala (multisseriado) tem na interdisciplinaridade uma aliada,
onde estabelece parcerias entre os alunos e pode, inclusive, trabalhar assuntos que se referem
às diferentes turmas, num momento coletivo e, posteriormente, agrupar as crianças conforme
as possibilidades e necessidades, fazendo seu trabalho de mediação em tarefas cooperativas.
Certamente exige envolvimento, pesquisa e uma certa abnegação, mas prepara tanto alunos
quanto professores e escola para a atuação na vida no campo e o exercício da cidadania, de
maneira consciente e igualitária.

METODOLOGIA
A pesquisa é um processo fundamentado na construção de conhecimentos, tendo como
objetivo central possibilitar novas descobertas, pois diante de um tema e da busca por
informações podemos desencadear outras inquietações e descobertas. Conforme Demo (2011,
p. 91) “[...] sem pesquisa, não há vida acadêmica [...]”. Ou seja, para que haja construções
significativas no contexto acadêmico, o ato de pesquisar é imprescindível, pois ele é visto
como um processo balizador de estudos.
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Neste sentido, o presente estudo foi desenvolvido a partir da abordagem qualitativa.
Minayo, Deslandes, Neto e Gomes (2001, p. 21-22) afirmam que a pesquisa qualitativa “[...]
responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, com um nível
de realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de
significados [...]”. Busca-se neste contexto, uma descrição do contexto do campo,
investigando uma escola de campo do interior de um município do Estado do Rio Grande do
Sul.
As autoras Víctora, Knauth e Hassen (2000, p. 37), indicam que o método qualitativo é
útil “[...] para quem busca entender o contexto onde algum fenômeno ocorre [...]”, ou seja, a
pesquisa com viés qualitativo possibilita, aos indivíduos, a investigação e a observação de
maneira a compreender os fenômenos que ocorrem no contexto.
A entrevista realizada com gestores, professores e familiares de alunos da escola
pesquisada conta com perguntas abertas, onde cada entrevistado poderá expor sua visão
acerca da vida no campo, da escola do campo em que os filhos estudam e do que almejam
para o futuro destas crianças.
O presente estudo se caracteriza como uma investigação para a coleta e análise de dados
empíricos sobre uma problemática. Buscou-se conhecer as singularidades que formam a
comunidade escolar e, posteriormente, elaborar uma proposta de intervenção. Os achados
desta pesquisa serão levados à equipe diretiva da escola e serão dadas sugestões acerca de
propostas que pode ser desenvolvidas durante o ano letivo.
A escola pesquisada situa-se na localidade do interior de um município do Rio Grande
do Sul, formada por uma população que mescla de “nativos da região” com migrantes de
todos os lugares do Estado e também de outros Estados da Federação Brasileira. Ali, os
munícipes dividem harmoniosamente o espaço com inúmeros migrantes, uma vez que ali é
rota de fácil acesso a centros industrializados maiores, onde muitas pessoas trabalham durante
o dia, sem deixar suas atividades agrícolas nos horários vagos.
A escola pesquisada é caracterizada como do campo, constituída por aproximadamente
120 alunos, 12 professores (destes apenas 4 atuam nas séries iniciais e os outros atuam nas
séries finais) e uma equipe diretiva formada apenas pelo diretor e pela vice-diretora. Não há
bibliotecário, nem coordenador pedagógico ou supervisor; estas tarefas ficam a cargo dos
diretores e os professores procuram interagir e auxiliar uns aos outros.
Em análise aos diferentes segmentos da comunidade escolar que forma a escola
pesquisada, percebe-se porém, mais uma característica peculiar. Há alunos provenientes não
apenas da comunidade, mas famílias que mantinham seus filhos em escolas privadas
escolheram esta escola para matricular as crianças. Há vários alunos de outras localidades que
estudam ali por escolha, opção das famílias depois de uma pesquisa nas escolas da região
A escolha das famílias foi empírica, com determinados critérios para as entrevistas
familiares. As seis famílias acompanhadas serão assim distribuídas: famílias de pessoas
nativas da região, famílias formadas por pessoas que não são originárias da região, mas já
vivem na localidade há mais de vinte anos, outra família composta de pessoas que se
estabeleceram na comunidade, provenientes de outra parte do Estado, preferencialmente há
mais de 10 anos, outra ainda, proveniente de outro Estado da Federação, que tem moradia fixa
na região e escolheu a escola para matricular seu filho ou filha, e ainda outra que seja de outra
localidade do município, mas que escolheu a escola pelas características que apresenta.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
A escola pública do campo é uma instituição com peculiaridades que a diferem das
instituições educacionais urbanas. Delineiam-se ali singularidades pertinentes ao campo, às
pessoas que vivem neste entorno, que fazem parte desta realidade e criam uma identidade
com este espaço rural:
A educação do/no campo recria o campo, porque por meio dela se renovam os
valores, atitudes, conhecimentos e práticas de pertencimento à terra. Ela instiga a
recriação da identidade dos sujeitos na luta e em luta como um direito social, porque
possibilita a reflexão na práxis da vida e da organização social do campo, buscando
saídas e alternativas ao modelo de desenvolvimento rural vigente. (RIO GRANDE
DO SUL, 2014, p. 7).

A escola pesquisada encontra-se descrita como sendo do campo mas possui uma
realidade bastante diversa nesse sentido. Encontra-se sim, num entorno majoritariamente
rural. A localidade onde está inserida preserva muitas características do campo, mas as
pessoas, em grande parte, apenas têm as atividades do campo como hobbie, já que a maioria
trabalha em indústrias da região e de cidades vizinhas. Outrossim, cabe ressaltar que quase
todas as famílias têm uma área de terra com cultivares, mesmo que em pequenos espaços dos
quintais. Já outras famílias mantêm as suas atividades agrícolas em espaços maiores,
especialmente as que possuem maiores extensões de terra.
É interessante verificar que, mesmo os moradores oriundos de outras cidades ou até de
Estados diferentes da Federação, começaram a se contagiar com o trabalho na terra e o prazer
de cultivar alguns dos próprios alimentos. Entre as famílias da comunidade escolar, há
algumas provenientes de São Paulo, Rio de Janeiro (vindas de zonas urbanas destes Estados),
Minas Gerais que optaram pela escola, independente do zoneamento (estratégia usada pelo
Governo Estadual, onde crianças de determinadas localidades do município devem ser
matriculadas na escola que fica nas proximidades de sua residência).
Esta mescla cultural forma a diversidade que permeia este estudo e colore ainda mais a
realidade e o entorno escolar, dando-lhe contornos de escola mista, que engloba
características do campo e da cidade. Torna-se curiosa essa miscelânea, pois a escola, em sua
simplicidade rural, vai conquistando até de quem não é nativo do campo, despertando o
interesse pela cultura do campo e pela identidade cultural da comunidade como um todo. Um
percentual de 66,7%, quatro famílias entrevistadas optaram por residir na localidade.
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FIGURA 1

Fonte: Autora.

O gráfico (Fig. 1) informa que a escola é procurada por famílias de diversas
procedências. Uma das famílias entrevistadas migrou, vinda de São Paulo, para a localidade,
há cerca de 10 anos. Segundo suas respostas, a escola foi escolhida por se localizar próxima a
casa onde vivem, apesar de ser pequena, atende às necessidades da família. Segundo outra
resposta, a escolha pela escola ocorreu, por “[...] ter ótimas recomendações, por ser uma
escola mais tranquila e o lugar tranquilo também.” (Familiar 1).
As famílias da comunidade parecem ter um apego ao sentimento de pertinência e à
simplicidade, um vínculo com a natureza e com as coisas da terra e certamente preferem que
os filhos estudem numa escola que se localize na própria comunidade, pois foi mencionada a
proximidade como fator que também pesou na escolha da escola.
Em relação ao fato da escola ser de campo, um percentual de 83,3% das famílias
afirmou que sabia dessa condição e apenas uma família respondeu que não sabia que se
tratava de uma escola do campo, apesar de supor, em virtude da localização (mais afastada do
centro da cidade).
83,3% dos entrevistados percebe as características rurais da comunidade, mas apenas
50% deles afirma que as pessoas ainda têm atividades ligadas à terra. Contudo, 66,7% dos
entrevistados considera que a raiz cultural da comunidade onde a escola está localizada está
ligada a atividades rurais. Em conversa com as famílias migrantes de outros Estados da
Federação, obteve-se a informação de que, apesar de terem sua procedência em realidades
originalmente urbanas, afeiçoaram-se ao trabalho com a terra, aproveitando os espaços em
seus quintais para cultivar hortas e plantios diversos.
A equipe diretiva informou que apenas cerca de 30% dos alunos ainda são descendentes
de famílias pertencentes à comunidade. O restante, são alunos de famílias que migraram para
a região (aproximadamente 62%) e há um percentual crescente (cerca de 8%) de egressos da
escola particular do centro da cidade ou de escolas do centro que têm feito suas matrículas e
optaram por estudar na escola pesquisada.
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Verifica-se então que o corpo discente escolar pesquisado possui grande diversidade e
que confere à escola uma grande diversidade cultural. É um fato posto que essa não
homogeneização da clientela escolar é característica em inúmeras escolas. Mesmo assim, por
se tratar de uma escola do campo, torna o desafio dessa singularidade ainda maior, visto que a
educação no campo reflete a realidade do campo, devendo portanto ser contemplada no
Projeto Político-pedagógico escolar, que ampara e fundamenta todo o fazer pedagógico.
No que concerne às características da escola do campo, tanto as famílias, quanto o
diretor e a vice-diretora e os professores têm ideias bastante claras e concordam que a escola
pesquisada tem os elementos necessários para ser considerada do campo, o que também
denota que a maioria conhece o entorno – que foi uma das perguntas respondidas
afirmativamente – e têm propriedade para argumentar suas respostas.
Curiosamente, dois entrevistados apontaram que já foram professores de familiares dos
alunos atuais. Quando se analisa esta resposta e a cruza com o tempo de atuação destes
professores na escola (quatro deles atuam na escola de campo há mais de vinte anos),
encontra-se indícios de um vínculo muito forte, tanto com a escola quanto com a comunidade
escolar, além de um conhecimento da comunidade que é percebido pelas respostas das
famílias entrevistadas.
Do segmento professores e gestores, 75% afirmam que conhecem o entorno e a
comunidade escolar, sendo que um dos professores entrevistados afirmou que faz parte da
comunidade escolar, visto que reside na mesma comunidade em que trabalha desde a infância.
Percentual exatamente igual (75%) afirma conhecer as famílias de seus alunos, inclusive
42,8% dos professores entrevistados já foram professores de familiares de alguns alunos que
estudam atualmente. Apenas 28,6% disseram não conhecer as famílias dos seus alunos e são
justamente os que mais recentemente entraram na escola.
A escola do campo pesquisada, conforme a afirmação dos entrevistados da equipe
diretiva, mantém uma boa relação com a comunidade escolar na qual se insere. Além das
costumeiras reuniões de início de ano letivo e entrega das avaliações, a direção da escola e
seu corpo docente procuram colocar-se à disposição para um diálogo constante com a
comunidade escolar, o que inclui alunos, famílias e colegas. Os familiares entrevistados
também evidenciaram esse bom relacionamento, conforme gráfico (Fig. 2):
FIGURA 2

Fonte: Autora.
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Um dos entrevistados da equipe diretiva destaca que a escola oferece atividades que
visam integrar a escola e a comunidade, como dias em que as famílias são convidadas a
integrações na escola, com a presença de professores, alunos, equipe diretiva, como mostras
pedagógicas, integrações comemorativas, acampamentos e festas abertas à comunidade
escolar.
O mesmo entrevistado salienta que são lançadas ideias de parcerias, onde membros da
comunidade (até mesmo familiares de alunos egressos da escola) se voluntariam para
colaborar com a escola, em trabalhos de manutenção, de organização e limpeza da horta,
emprestando seus conhecimentos inclusive aos alunos, como controle biológico de pragas na
horta, importância da irrigação, do manejo do solo e plantios, entre tantas outras atividades.
Esse trabalho tão importante de parceria e voluntariado é fruto das sementes plantadas pela
escola durante longos anos, onde o espírito de cooperação e o amor à terra foram sendo
cultivados.
O conhecimento da comunidade escolar (das famílias) e do entorno da escola é
primordial para que, no fazer pedagógico, o professor possa pensar estratégias e assuntos a
serem trabalhados em aula que sejam significativos para os alunos. Permite, outrossim, aos
professores e gestores imprimirem, na escola e em suas atividades, uma marca especial
voltada para o campo, onde se valorize a identidade cultural da comunidade, sua diversidade e
seus valores, além de permitir que se pense em inovações para esta realidade e permita
olhares diferentes como forma de ampliar os horizontes e criar desafios para os diferentes
segmentos.
Tanto os gestores, quanto os professores e familiares da comunidade escolar pesquisada
já estão se adaptando à ideia de que o conhecimento só se torna significativo no momento em
que se articula com a cultura do entorno em que está inserida, quando está de acordo com as
necessidades das famílias e até mesmo pessoais dos estudantes. Dentre esses conhecimentos
citados como importantes nas entrevistas estão conhecimentos gerais, amor e apreço pela
natureza e sua conservação, relativos ao respeito entre as pessoas e bulliying, além da
educação financeira, que foi apontada como algo necessário e que vem de encontro ao
contexto campesino.
Dar voz aos familiares dos alunos pode ser uma forma muito eficaz de estreitar os laços
entre as famílias e a escola, fazendo com que essa relação renda bons frutos. A realidade do
entorno escolar está representada nas aulas das crianças, conforme as respostas dos familiares
entrevistados. A ênfase na realidade do entorno e da comunidade é perceptível a partir das
atividades que são solicitadas pelos professores, sobre os costumes e a história da
comunidade, sobre saúde, sendo enfatizado o “[...] convívio com a comunidade local”,
conforme a resposta do Familiar 6.
Questionados de forma similar, os professores responderam unanimemente que sim,
sendo que o Professor 4 afirmou que aproveita “[...] muitas situações trazidas de casa da
vivência dos alunos.” Ainda neste contexto, o Professor 6 afirmou que sempre que possível,
procura “[...] pedir que as famílias contribuam com suas ideias e as formas próprias de
conduzir os temas estudados.”
Percebe-se que os professores estão no caminho adequado, uma vez que, para Janata e
Anhaia (2015), “[...] o principal fundamento do trabalho pedagógico é a materialidade da vida
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dos educandos, possibilitando que os mesmos se apropriem dos conhecimentos, num processo
que se faz colado com sua vida e não apartado da realidade.” (s. p.)4
Considerando os aspectos trazidos pelos professores, as famílias foram perguntadas se
os trabalhos escolares dos filhos são significativos. As respostas apontaram que 83,3%
considera que os conteúdos trabalhados são significativos e os outros 16,7% afirmaram que
alguns são significativos.
Segundo os professores e gestores entrevistados, a escola tem vários projetos já
trabalhados com a temática do campo e que leva em consideração a diversidade cultural que
advém dos alunos que ali estudam e tornam viva a tarefa de ensinar e aprender. Os
entrevistados de todos os segmentos afirmam que aproveitam situações da realidade
comunitária em seus planejamentos e fazeres pedagógicos.
É importante um movimento constante, uma práxis que se alie às características da
comunidade escolar e do entorno, além das necessidades e interesses dos sujeitos que dele
fazem parte. Assim, o processo de ensino poderá estar em consonância com as bases culturais
da comunidade escolar, fortalecendo a sua identidade cultural, valorizando-a, alicerçando
sobre ela as construções futuras que vão desde a superação da inferioridade histórica
conferida às escolas de campo e também contribuir para a superação do êxodo das pessoas do
campo.
Os familiares entrevistados, quando questionados sobre os conhecimentos que a escola
do campo deve desenvolver com as crianças, enfatizaram a convivência com a natureza.
Sobre as experiências escolares que motivaram aos filhos, foram apontadas, pelos familiares
entrevistados, a preservação do meio ambiente, o plantio de flores, sementes, a horta e o
acampamento. Esses apontamentos, mais uma vez comprovam:

O que é imediatamente experimentado não precisa ser ensinado nem repetido para
ser memorizado. […] Quanto mais separado da experiência um determinado
conteúdo, maiores e mais complicadas as mediações verbais. Acontece que, com
frequência, se processa uma separação definitiva entre o falado e o vivido, e a
ciência se torna um jogo de conceitos […] (ALVES, 2000, p. 47).

A partir da análise das entrevistas, é imprescindível ressaltar que, apesar da reputação
histórica das escolas do campo não ser considerada eficiente, como informa o referencial
teórico, as famílias entrevistadas não parecem se importar com o fato de a escola pesquisada
ser do campo. A totalidade dos entrevistados, tanto do segmento famílias, quanto do segmento
professores e gestores, recomendaria a escola para outras famílias.
Dentre as justificativas dadas pelos professores entrevistados para essa recomendação,
estão o fato de a escola do campo “[...] trazer a realidade à sala de aula e por aproximar o
estudante de experiências que as próprias famílias urbanas não cultivam mais” (Professor 2),
por pensarem que o aspecto humano prevalece nas escolas do campo (Professor 3). Segundo a
concepção do professor 4, a escola do campo pesquisada é uma instituição que recomendaria
porque “[...] mesmo com as dificuldades informadas, [...] é maravilhosa, receptiva e
acolhedora, coisas que às vezes se tornam mais difíceis em escolas maiores.”
4

Publicação eletrônica sem paginação.
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Essa diferença com as escolas maiores também recai sobre a quantidade de alunos por
turma. A escola pesquisada apresenta esta realidade com a junção, no ano letivo de 2020, das
turmas de 3º e 4º anos e com as turmas de 6º e 7º anos. Como as escolas do campo têm turmas
menores, as classes multisseriadas são uma realidade pungente:
As classes multisseriadas, por se caracterizarem pela diversidade e por serem
heterogêneas, permitem usar este aspecto de modo positivo, buscando, na interação
e na construção de relações das diferenças, a possibilidade de uma cooperação
dentro do espaço escolar, com aprendizagens significativas. (ROSA, 2008, p. 231).

Essa realidade, conforme os professores e gestores, não é fácil. Exige dedicação e
demanda mais trabalho do professor. Na opinião dos gestores e da maioria dos professores, o
trabalho com classe multisseriadas, em termos de desenvolvimento de capacidades e
conhecimentos, talvez deixe um pouco a desejar, mas a cooperação e a interação são muito
maiores, a troca entre os alunos contribui para experiências enriquecedoras. Uma das
desvantagens mencionadas foi a dificuldade para os alunos com déficit de atenção.
Apesar disso, no contexto das escolas do campo, há excelentes possibilidades de
trabalhos escolares externos que, apesar da influência de muitos outros elementos, o fato de
estar em movimento, de ter um foco, uma atribuição específica (quando em trabalhos de
campo ou até mesmo na horta escolar) faz com que os alunos com déficit de atenção
consegam se concentrar com maior facilidade. A aprendizagem viva também suscita ao aluno
com NEE a possibilidade de fixar as aprendizagens com maior propriedade, pois tudo que é
vivido, sentido e praticado é mais fácil de guardar. Esse é mais um ponto positivo destas
escolas, pois elas permitem que alunos com NEE inclusive se destaquem e, com isso, se
motivem para aprender ainda mais em sala de aula.
Em relação às políticas públicas voltadas para o campo, os professores entrevistados,
em maioria, não apresentam boas expectativas. Segundo os professores 2 e 6, “[...] existe o
medo constante do fechamento das escolas5, o que é uma pena, pois temos qualidade e
vontade de fazer acontecer.” O professor 4 aponta, além disso, que é importante que o poder
público proponha e incentive “[...] maiores interações entre os alunos de escolas do campo,
com instituições públicas (EMATER, Embrapa, Senar...), e instituições privadas
(universidades) a fim de promover a capacitação dos alunos e de seus familiares.” Segundo
informações dos entrevistados, escola pesquisada já estabelece algumas parcerias desse tipo.
PROPOSTAS PARA O FAZER PEDAGÓGICO
Em observação do entorno da escola pesquisada, na região, há várias propriedades
agrícolas que mantém uma agricultura aliada à tecnologia, com projetos inovadores. Como
sugestão, a proposta de organização de visitas a pomares de frutas exóticas, bem adaptadas à
região, viveiro de aves, plantações orgânicas e toda a logística de cada um desses
empreendimentos. Na localidade, bastante próximo à escola pesquisada, há um viveiro de
mudas de morangos da Patagônia. Todos esses empreendimentos locais são muito bem
sucedidos no segmento agrícola, podendo estabelecer contatos, palestras, trabalhos de campo,
parcerias, entre outras alternativas.
5

O professor entrevistado se refere às escolas do campo.
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Nas aulas, em sala de aula, a partir dessas visitas, é possível fazer o estudo dos valores
investidos, as novas tecnologias possíveis de serem implementadas, a importância do trabalho
agrícola para a comunidade e para a sociedade urbana e do retorno financeiro deste. Essa
proposta sugere aulas inter, pluri e multidisciplinares, que permite a integração entre as
diferentes disciplinas, diminuindo a fragmentação.
A valorização da diversidade pode ser a partir de convites a pessoas da comunidade
para falar sobre costumes, hábitos e maneiras de vida em outras regiões, em rodas de
conversas, convites a profissionais para esclarecer sobre os benefícios da vida no campo, no
quesito saúde e qualidade de vida.
Sugere-se, além disso, que se faça um resgate dos hábitos culturais, em termos de
alimentação, de festividades, crenças e costumes, para que cada aluno e cada família, possam
compartilhar com os demais suas vivências e se reconheçam como seres com uma
historicidade, valorizando os conhecimentos e capacidades individuais, educando para o
protagonismo, com possibilidade de contribuir para o bem coletivo pois:
[...] a educação passa por um momento crítico, derivado da necessidade de se
acreditar em uma concepção de educação que atenda a todos com boa qualidade; da
reformulação do currículo que está organizado, muitas vezes, desvinculado dos
conhecimentos e necessidades dos alunos; das metodologias utilizadas dentro da sala
de aula que acabam excluindo aqueles com maiores dificuldades de aprendizagem; e
considerando o desrespeito às habilidades e conhecimentos que cada aluno traz.
(ROSA, 2008, p. 225).

Outra proposta é que seja feito um estudo do histórico da comunidade, a valorização de
pessoas que ali se destacaram e destacam (inclusive ex-alunos) e o resgate das atividades
econômicas que ali ocorriam e os motivos pelos quais deixaram de existir, também sobre as
possibilidades de inovações e resgates, em parceria com as instituições e entidades já
mencionadas anteriormente neste estudo.
Considera-se a importância de contemplar diferentes tipos de linguagens no
planejamento diário do professor, pela dinamicidade da comunicação, numa tentativa de não
priorizar apenas a leitura e escrita, o conhecimento e a transmissão de informações – sem
esquecer-se deles – visto que o conhecimento historicamente construído precisa ser
apropriado pelos educandos, mas a partir de perspectivas e vivências, que dialoguem com a
realidade, mas permitam que esta seja ampliada, extrapolada e superada no sentido de
transformá-la.
Sugere-se que as aulas, na escola de campo, sejam ativas, dinâmicas e não se restrinjam
à sala de aula, mas estejam em constante comunicação com a realidade local, com iniciativas
e empreendimentos bem-sucedidos para que se plante as sementes do pertencimento e do
desejo de permanecer no campo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não há como desvincular ensino de aprendizagem, em qualquer tipo de escola. É na
reciprocidade e na diversidade que as aulas ocorrem – independente se dentro ou fora dos
portões escolares –, como algo que fazemos uns com os outros, num processo de cooperação
e colaboração de alunos-escola-família-comunidade, como um todo interdependente e
sistemático. Isso mostra que, mais do que contemplar um currículo e uma lista de conteúdos a
ser desenvolvidos, é necessário dar vida ao processo de ensino e aprendizagem tornando-o
verdadeiramente significativo, dentro das singularidades dos sujeitos que dele fazem parte. É
esse o ideal que se sonha para a escola do campo.
Nas entrevistas dos gestores, professores e familiares, tornou-se claro que a diversidade
cultural vem a contribuir para enriquecer às experiências de cada aluno. Uns podem colaborar
com os outros, tanto no trabalho prático quanto com a aquisição de conhecimento e
informações. Enquanto alguns se destacam com o trabalho na terra, na horta, outros podem
pesquisar novas formas de plantio e irrigação e fazer testagens ou verificar novas tecnologias
aliadas ao campo. Todos acabam se tornando parceiros e a aprendizagem cooperativa vai
ganhando forma, sem que precise ser forçada.
Mais uma vez, está posto que ensinar não pode estar desvinculado de aprender, e
aprender não pode, de maneira nenhuma, se dissociar daquilo que é importante e significativo
para cada um. O trabalho em grupo, colaborativo, respeitando as diversidades, ou as
necessidades especiais, realizando trocas de conhecimentos e favorecendo o desenvolvimento
de hábitos e atitudes de respeito e valor à vida podem ser destacadas nas escolas de campo,
uma vez que favorecem a convivência harmoniosa entre as pessoas.
É desses valores e preceitos que o professor deve dar conta, estabelecendo parcerias
com as famílias e trazendo, para seus projetos, as vivências individuais e coletivas dos alunos,
como forma de não dissociar as atividades e construções escolares, da vida, dos sonhos,
desejos e necessidades dos diversos segmentos da comunidade. A escola existe na
comunidade, para a comunidade e deve trabalhar em parceria desta, não apenas para manter a
identidade desse grupo social, mas para garantir que ali as pessoas possam se sentir felizes,
aceitas, livres e protagonistas, sendo do campo e valorizando essa condição.
Avalia-se tanto o processo educativo em si, dada a importância do acompanhamento
deste, no sentido de correção de rumos, adequações, tendo como objetivo maior o
protagonismo social e o desenvolvimento integral do aluno, respeitadas as suas diferenças e
peculiaridades, tanto de origem quanto de necessidades, aliadas à singularidade do campo.
Sempre que possível, também é importante que os professores participem de formações
centradas em propostas para o campo, façam leituras e intercambiem informações e
experiências uns com os outros e com colegas de outras instituições, incentivados pelos
gestores.
Sugere-se que propostas aqui descritas façam parte de um esforço coletivo de todos os
segmentos da comunidade escolar, dinamizando suas estruturas e seus projetos junto à
comunidade do entorno. Não se espera que apenas um segmento se empenhe a tornar
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realidade estas práticas, mas que o coletivo conspire para que algumas delas – e, se possível,
todas – se efetivem, pois são viáveis e, certamente, ricas possibilidades para a valorização da
diversidade no campo e para continuar o bom trabalho que a escola vem fazendo e os
benefícios que vem trazendo à comunidade em que está inserida.
A semente plantada pelo presente estudo pode florescer aos poucos. Mesmo não
trazendo frutos imediatos, tem-se a intenção de desacomodar, apontar possibilidades à
comunidade escolar do campo, que se permita crescer, inovar e se destacar, sem perder sua
identidade e seus princípios. Traz-se aqui um sonho, pode-se construir, a partir dele, um
universo de ideias.

REFERÊNCIAS
Alves, Rubem. (2000). Conversas com quem gosta de ensinar. Campinas: Ed. Papirus.
Araújo, Roberta Negrão de. (2018). Educação do campo: concepção, fundamentos e desafios. Interfaces da
educação. ISSN 2177-7691. v. 9, n 26. Recuperado em 12 de agosto de 2020 em
https://doi.org/10.26514/inter.v9i26.2681
Arroyo, Miguel González. (2010). Escola: terra de direito. In: Rocha, M. I. A.; Hage, S. M. (Orgs.). Escola de
direito: reinventando a escola multisseriada. Belo Horizonte: Autêntica, p. 119-140.
Becker, Fernando. (2001). Educação e construção do conhecimento. Porto Alegre: Artmed.
Borba, Ângela Meyer; Goulart, Cecília. (2007). As Diversas Expressões e o Desenvolvimento da Criança na
Escola. In: Ensino fundamental de nove anos: orientações para a inclusão da criança de seis anos de
idade/Jeanete Beauchamp, Sandra Denise Pagel, Aricélia Ribeiro do Nascimento (organizadores) – Brasília:
Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica.
Brasil. (2010). Decreto nº 7.352, de 4 de novembro de 2010. Dispõe sobre a política de educação do campo e o
Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária - PRONERA. Recuperado em 12 de setembro de 2020 de
http://portal.mec.gov.br/docman/marco-2012-pdf/10199-8-decreto-7352-de4-de-novembro-de-2010/file
Campos, Casemiro de Medeiros. (2010). Gestão escolar e docência. São Paulo: Paulinas. (Coleção pedagogia e
educação).
Demo, Pedro. (2001). Pesquisa: princípio científico e educativo. 8. ed. São Paulo: Cortez.
Feorenzano, A. C. de L.; Amado, A. M.; Sirigu, A. M.; Almeida, C. V. B. de; Valhejo, G. A. P.; Campos, G. M.
S.; Scaco, K. M.; Oliveira, T. R. de; Picelli, L. A.; Nogueira, M. do C. O.; Simões, V. A. P. (2018). Educar para
diversidade: a escola como espaço de convívio das diferenças. Educere - Revista da Educação, Umuarama, v.
18,
n.
1,
p. 165-182, jan./jun.
Recuperado
em 12
de
setembro
de 2020
de
https://doi.org/10.25110/educere.v18i1.2018.6801
Freire, Paulo. (2005). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 42.ª edição.
Gentile, Paola. (2009). Claudia Molinari defende a diversidade no avanço de classes multisseriadas. Revista
Nova Escola. Jan. Recuperado em 15 de setembro de 2020 de https://novaescola.org.br/conteudo/977/claudiamolinari-defende-a-diversidade-no-avanco-de-classes-multisseriadas
Hoffmann, Jussara Maria Lerch. (2005). O jogo do contrário na avaliação. Porto Alegre: Mediação.
Janata, Natacha Eugênia e Anhaia, Edson Marcos de. (2015). Escolas / Classes Multisseriadas do Campo:
reflexões para uma formação docente. Educação & Realidade , 40 (3), 685-704. Epub 02 de junho de 2015.
Recuperado em 20 de dezembro de 2020 de https://doi.org/10.1590/2175-623645783
Lima, Ivanete Maria da Silva; Carvalho, Cynthia Xavier; Franco, Maria Joselma do Nascimento (org.). (2015).
Educação do campo e diversidade cultural: Faces e interfaces. Recife: Editora UFPE. Vol I e II.
Lück, Heloísa. (2013). Pedagogia interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. 12. ed. Petrópolis:
Vozes.
Lück, Heloísa. (2009). Dimensões de gestão escolar e suas competências. Curitiba: Editora Positivo.
Minayo, Maria Cecília de Sousa., Deslandes, Suely Ferreira., Neto, Otávio Cruz., Gomes, Romeu. (2001).
Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes.
Piaget, Jean. (1970). Aprendizagem e Conhecimento. In.: Aprendizagem e conhecimento. Tradução Equipe da
Livraria Freitas Bastos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos.
Piaget, Jean. (1998). Psicologia e pedagogia. Tradução de Dirceu Accioly Lindoso e Rosa Maria Ribeiro da
Silva. São Paulo e Rio de Janeiro: Editora Forense.

40

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203

Reis, Thainá Oliveira. (2017). Ética, diversidade e cidadania: Desenvolvendo uma escola democrática para
construção de valores dentro da sociedade. Revista de Educação ReAGES, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 59-76, fev. ISSN
2526-6594.
Recuperado
em
10
de
agosto
de
2020
de
http://npu.faculdadeages.com.br/index.php/revistadeeducacao/article/view/15
Rio Grande do Sul. (2014). Educação do/no campo: ciclos de formação. Secretaria de Estado da Educação.
Departamento Pedagógico. Coordenação de Gestão da Aprendizagem. Porto Alegre, 2014, 52 p.
Rosa, Ana Cristina Silva da. (2008). Classes multisseriadas: desafios e possibilidades. Revista Educação &
Linguagem. ANO 11, N. 18, p. 222-237, Jul-dez. Recuperado em 15 de dezembro de 2020 de
https://www.metodista.br/revistas/revistas-ims/index.php/EL/article/view/116/126
Santos, Marilene. (2018). Educação do Campo no Plano Nacional de Educação: tensões entre a garantía e a
negação do direito à educação. In: Ensaio: avaliação das políticas públicas em Educação, Rio de Janeiro, v.26, n.
98, p. 185-212, jan./mar. 2018. Recuperado em 28 de dezembro de 2020, de https://doi.org/10.1590/S010440362018002600965.
Vasconcellos, Celso dos Santos. (2012). Planejamento: Projeto de ensino-aprendizagem e projeto político
pedagógico. 13 ed. São Paulo: Libertad.
Víctora, Ceres Gomes. Knauth, Daniela Riva. Hassen, Maria de Nazareth. (2000). Metodologias qualitativa e
quantitativa. IN.: Víctora, Ceres Gomes. Knauth, Daniela Riva. Hassen, Maria de Nazareth. Pesquisa
qualitativa: uma introdução ao tema. Porto Alegre: Tomo Editorial. (Cap. 3, p. 33-43).

41

Florianópolis, Ed.3, n.01, Setembro/2021 - ISSN/2675-5203
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INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AS A TEACHINGLEARNING TOOL IN MATHEMATICS TEACHING
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MATEMÁTICAS
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BISPO, Catiana de Andrade. As tecnologias de informação e comunicação como ferramenta de
ensino-aprendizagem no ensino da matemática. Revista International Integralize Scientific. Ed.04,
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RESUMO
Sabendo que as tecnologias atuais estão permitindo uma grande revolução na sociedade,
não excluindo deste contexto o processo de ensino e aprendizagem, este estudo aborda o tema
“A ferramenta de ensino e aprendizagem no ensino de Matemática”. Para tanto, objetiva promover o
ensino da Matemática através do uso das tecnologias disponíveis como aliadas para a construção da
efetiva aprendizagem. Pretende-se com este trabalho avaliar os pontos benéficos do uso das
tecnologias no ensino da matemática, como importantes recursos que favoreçam a interpretação das
escritas, dos cálculos e da criação de conceitos matemáticos. Trata-se de uma pesquisa em que foi
utilizado o método de revisão bibliográfica, que é desenvolvida com base em um material formado,
geralmente, por livros, sites oficiais, publicações periódicas e artigos científicos.
Palavras-chave: tecnologias, ensino de matemática, aprendizagem
ABSTRACT
Having the knowledge that current technologies are enabling a revolution in society, not excluding
this context the process of teaching and learning, this paper addresses the topic "Technology coupled
with the teaching of mathematics." For this, it aims to promote the teaching of mathematics through
the use of available technologies as allies for the construction of effective learning. The aim of this
study was to evaluate the beneficial points of the use of technology in teaching mathematics as
important features that favor the interpretation of written calculations and the creation of
mathematical concepts. It is a research in which the bibliographic review method was used, which is
developed based on material formed, generally, by books, official websites, periodical publications
and scientific articles.
Keywords: technology, teaching mathematical, learning.
ABSTRACTO
Sabiendo que las tecnologías actuales están permitiendo una gran revolución en la sociedad, sin
excluir de este contexto el proceso de enseñanza y aprendizaje, este estudio aborda el tema “La
herramienta de enseñanza y aprendizaje en la enseñanza de las Matemáticas”. Por ello, tiene como
objetivo promover la enseñanza de las Matemáticas mediante el uso de tecnologías disponibles como
aliadas para la construcción de aprendizajes efectivos. Con este trabajo se pretende evaluar los puntos
beneficiosos del uso de las tecnologías en la enseñanza de las matemáticas, como importantes recursos
que favorecen la interpretación de los escritos, los cálculos y la creación de conceptos matemáticos. Se
trata de una investigación en la que se utilizó el método de revisión bibliográfica, que se desarrolla a
partir de material formado, generalmente, por libros, sitios web oficiales, publicaciones periódicas y
artículos científicos.
Palabras clave: tecnologías, enseñanza de las matemáticas, aprendizaje.
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INTRODUÇÃO
O ensino não é somente um processo de entrada e saída de informações,
nem tampouco pode ser considerado a partir de uma área do desenvolvimento isolada e
marcada pela certeza e pela inalterabilidade. O ensino é, na verdade, um processo educativo
que está permanentemente sendo avaliado e revisado, para atender as necessidades dos
alunos, com vistas a alcançar uma compreensão de todo o contexto no qual este está inserido.
Sendo assim, esse processo deve ser direcionado à prática social global, considerando de
forma indispensável o avanço tecnológico e as variações sócio-econômicas e culturais pelas
quais passam a sociedade.
Do ensino decorre a aprendizagem, que é o caminho para se atingir o crescimento,
a maturidade e o desenvolvimento como pessoas num mundo organizado, e,
atualmente, globalizado. Neste sentido, a escola exerce um papel fundamental no
favorecimento da aprendizagem efetiva dos seus alunos, tendo ela o dever de promover o
crescimento de todos eles em relação à compreensão de mundo e à participação na
sociedade.
Neste processo, o docente assume um papel de formador ou mediador
da aprendizagem, ou seja, ele instiga o desenvolvimento da aprendizagem, utilizando-se
de ferramentas pedagógicas que venham a contribuir para a construção do
conhecimento. “Aprende-se a conhecer, aprendendo a fazer e a refletir sobre esse fazer”,
demonstrando que diferentes estímulos podem atuar sobre áreas cerebrais e emoções do
indivíduo, visto que a motivação é um importante requisito para o aprendizado.
Referindo-se ao ensino da Matemática, é de extrema importância que o
professor promova o desenvolvimento de atividades que exploram sua história e suas
aplicações. Neste contexto, as novas tecnologias de informação e comunicação trazem em
sua trajetória uma perspectiva inovadora, que tem como característica básica a interrelação
entre pesquisa, formação e prática com o uso das tecnologias
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) no ensino de Matemática,
o professor deve identificar as principais características dessa ciência, de seus métodos, de
suas ramificações e aplicações; conhecer a história da vida dos alunos, sua vivência
de aprendizagens fundamentais, seus conhecimentos informais sobre um determinado
assunto, suas condições sociológicas, psicológicas e culturais; ter clareza de suas próprias
concepções sobre a matemática, uma vez que a prática em sala de aula, as escolhas
pedagógicas, a definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de avaliação estão
intimamente ligadas a essas concepções (2001, p. 37).
Considerando os objetivos previstos nos PCN para o ensino da Matemática,
é percebível que recursos como a internet, softwares, jogos educativos e a realidade
virtual trazem para a educação possibilidades até a pouco desconhecidas, e que contribuem
para a
efetiva assimilação do ensino. Portanto, a tecnologia da informação e da
comunicação possibilita o desenvolvimento de um aluno ativo no processo de ensino e
aprendizagem, transformador do meio em que vive, pois, a tecnologia motiva o aprendizado,
instigando o aluno a aplicar e praticar o que se aprendeu, averiguar e fazer descobertas.
Sabe-se que a tecnologia em suas distintas configurações e usos compõem um
dos principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que exercem nos
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meios de produção e por suas consequências no cotidiano das pessoas. E, todo esse
emaranhado tecnológico, não está ausente da realidade escolar. Cabe avaliar as hipóteses
relacionadas à real importância e eficácia de se agregar ao processo de ensino da Matemática
o uso das tecnologias, de modo a enriquecer a aprendizagem, obtendo novos conhecimentos
e habilidades matemáticas.
Ponderando a sociedade tecnológica atual e as constantes mudanças e
transformações pelo qual passa o ensino, este trabalho aborda o tema “A tecnologia aliada ao
ensino da Matemática”, que tendo como objetivo geral averiguar o uso de tecnologias aliado
ao ensino da Matemática para a construção da efetiva aprendizagem.
Pretende-se com este trabalho avaliar os pontos benéficos do uso das tecnologias
no ensino da matemática, como importantes recursos que favoreçam a interpretação das
escritas, dos cálculos e da criação de conceitos matemáticos. Cabe, neste sentido, avaliar o
uso das tecnologias no ensino da Matemática como ferramenta que auxilia o processo de
construção do conhecimento, favorecendo a possibilidade do aluno pensar, refletir, agir e
criar soluções no âmbito matemático.
OBJETIVOS
Geral - Averiguar como o uso das tecnologias pode ser aliado ao ensino da Matemática
para a construção da efetiva aprendizagem em escolas públicas.
Específicos
• Articular as metodologias do ensino da matemática e as tecnologias disponíveis;
• Viabilizar a construção da aprendizagem através da exploração adequada das tecnologias;
• Tornar a aula de Matemática atrativa e condizente com a realidade do mundo globalizado.

REVISÃO DE LITERATURA
O uso da tecnologia como apoio no processo de aprendizagem
A sociedade atual é marcada pela manifestação de um mundo totalmente
tecnológico, que atinge o modo de se comunicar, o modo de produzir e de agregar novas
informações ao cotidiano, de maneira globalizada e uniforme. E essa nova forma de se
comunicar também chegou à escola, atingindo o processo de ensino por constantes
mudanças.
Hoje, com a velocidade de processamento e distribuição de informações via
rede virtual, o computador tornou-se um instrumento indispensável para as realizações
humanas (FERNANDES, 2004, p. 43).
Segundo Moran (2000), aprendemos quando experimentamos, relacionamos,
damos significado ou novos sentidos ao que nos é apresentado. Aprendemos quando temos
interesse e motivação, quando desenvolvemos hábitos que facilitam a ação de aprender e
quando sentimos prazer no que estudamos e na forma de fazê-lo.
A aprendizagem em informática, por ser algo novo, que não faz parte usualmente
dos conhecimentos profissionais docentes adquiridos na formação inicial e que não é algo
com os quais todos os professores se identifiquem aparentemente num primeiro contato,
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parece requerer um esforço maior de sua parte. É como se o professor estivesse reiniciando
o aprender a ensinar com um novo recurso, que não fazia parte de seu fazer pedagógico.
Os computadores e a internet oferecem oportunidades que facilitam
o desenvolvimento e o entendimento de conceitos e procedimentos matemáticos. Entre
outras possibilidades, o uso de figuras elaboradas em aplicativos (softwares) de geometria
dinâmica, por exemplo, pode auxiliar o aluno a entender as figuras geométricas como
classes, diferenciando-as do simples desenho de uma figura.
Uma tecnologia educacional como o computador, por meio do recurso de
redes interativas, favorece novas formas de acesso à informação, à comunicação,
amplia as fontes de pesquisa em sala de aula. Por meio do computador, professores
e alunos podem ampliar o conhecimento do conteúdo disciplinar, via exploração
de alguns softwares educativos, construir seus produtos e compartilhá-los entre
outros indivíduos (FERNANDES, 2004, p. 66).

Com esse leque de possibilidades de aprendizagens e formas de aprender, tornase difícil caracterizar um único padrão de aprendizagem por meio dos recursos tecnológicos,
pois cada um aprende de acordo com sua historia de vida, do contexto em que atua, de
sua interação com o objeto estudado. De acordo com Cox (2008)
(...) para que os recursos da computação possam ser usados nas ações
educacionais, todo o corpo docente precisa ser capacitado e, para tanto, deve ter sua
resistência ao novo vencida (2008, p. 32).

Portanto, o computador apenas parece ser um recurso mecânico, técnico,
com hardwares e softwares todos prontos em que basta observar os procedimentos para
aprender a manuseá-los. Na verdade, a aprendizagem de como “gerenciá-los” não é apenas
um ato mecânico, requer pensamento e ação para que os procedimentos saiam corretos.
A contribuição da tecnologia para a construção do conhecimento matemático
Hoje o computador é uma ferramenta, quase que indispensável para as
realizações humanas, e esse fato além de atingir o cotidiano das pessoas também é
considerável no que tange ao processo de aprendizagem. Essa ferramenta tecnológica tornouse, nas últimas décadas, num instrumento essencial na investigação, em praticamente em
todas as áreas científicas. Por várias razões, essa mudança não se deu ainda na aprendizagem
da matemática. Para ROCHA e RODRIGUES (2005),
(...) a forma de se comunicar ou ensinar a Matemática também vem passando
por transformações; e uma das causas dessas transformações é o início das
primeiras experiências com o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), quando o computador foi trazido para a sala de aula (ROCHA e
RODRIGUES, 2005, p. 21).

Importante destacar que a utilização da tecnologia não se destina, simplesmente,
a "facilitar” os cálculos ou as medidas, ela permite transformar os processos de pensamento
e os processos de construção do conhecimento.
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Portanto, a tecnologia pode ser usada como recursos didático- pedagógicos,
os professores buscam no mercado especializado softwares que melhor se adaptem a
sua proposta de ensino, visando atingir os objetivos educacionais e a formação dos alunos.
Sabemos que uma das maiores dificuldades encontrada pelo docente de matemática é
a escolha de softwares adequados para seus conteúdos, uma vez que os softwares existentes e
necessitam de uma análise rigorosa antes de serem adquiridos pela escola (BORBA, 2002, p.
132).
O sentido principal nos processos de ensinar e aprender são as oportunidades
de experimentar a construção do conhecimento. A forma como esta construção se dá
depende do modo como o conteúdo é apresentado, da metodologia adotada para o ensino e
dos recursos disponíveis no momento da aprendizagem que possam vir a contribuir para que
os assuntos da matemática sejam compreendidos pelos alunos. Para essa compreensão
é importante que o aluno produza significado ao que lhe está sendo apresentado.
Eu gosto de pensar que a informática não melhora e nem piora o ensino,
ela transforma o ensino e transforma a aprendizagem e ela transforma a forma
como as pessoas produzem conhecimento. A gente vê que a utilização da
informática possibilita que argumentos visuais sejam utilizados com muito mais
frequência, porque é uma característica da mídia informática (BORBA, 2002, p.
135).

Tornar a aprendizagem um processo dinâmico em que a experimentação,
o levantamento de hipóteses, a busca por conjecturas e pela validação do percebido
podem levar o aluno a construir um modo de pensar matemática que lhe seja significativo.
Para Borba (2002), esse é um dos caminhos possíveis para desenvolver a autonomia, e tornar
o aprendiz sujeito ativo e responsável pela construção do seu conhecimento. A
participação ativa do aluno pode ser favorecida pelas tecnologias na informática.
As aprendizagens da matemática em ambientes informatizados apresentam
recursos em consonância com processo de aprendizagem construtivista, o qual tem como
princípio básico que o conhecimento se constrói a partir das ações do sujeito (ROCHA;
RODRIGUES, 2005, p. 23).
Assim,
as
tecnologias
podem
proporcionar
novas
formas
de
aprendizagem, modificando as relações entre professores e alunos, ou entre alunos e alunos e
entre alunos e conhecimento. Aliando aplicativos do computador com a matemática,
descobre-se como aplicar os conceitos, ou ampliar essa capacidade, dominando assim, a
linguagem matemática. O desafio é garantir algumas formas de pensar. Compor e decompor
são ações mentais constantes no trabalho matemático, seja na escrita dos números, na
manipulação de expressões algébricas ou nos cálculos de áreas.
Não se pode deixar de conhecer e de tratar as questões específicas
destas possibilidades e suas inter-relações. Este nível de compreensão é que dá mobilidade
para o profissional lidar com o inusitado de forma criativa, reflexiva, crítica e construtiva,
rompendo com isso a aplicação de soluções prontas ou práticas padronizadas para os diversos
campos da Matemática. Tais soluções e práticas não encontram eco no paradigma atual, no
qual se torna evidente a necessidade de integração entre o conhecimento clássico sempre
visto dentro de nossas salas de aula e da inovação que as novas tecnologias nos proporcionam
em nosso dia a dia. O pensamento-ação exigido precisa considerar o movimento e a
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articulação entre o clássico e o inovador assim para contribuir para o processo, teoria e
prática, ensino e aprendizagem dos nossos alunos (ROCHA & RODRIGUES, 2005).
Visto que a matemática busca também estabelecer as conexões com as
demais disciplinas, ampliando a oportunidade de compreender e utilizar conceitos, o trabalho
em grupo ou em duplas é um grande aliado, já que permite discutir as diversas formas
de solucionar problemas e questionar as estratégias. E, aliados às tecnologias, esse
processo favorece a autonomia, propicia a interlocução, dá condições de o aluno fazer
conjecturas e testá-las, enfim, ela dá condições de o aluno ‘verificar’ suas hipóteses, testá-las
e reorganizar o seu pensamento, reelaborar as conjecturas, buscar novos caminhos,
testar novamente num processo de busca pela validação do que é construído.
Mídias para o apoio ao ensino de Matemática
Sabe-se que antes de a criança chegar à escola, ela já tem passado por processos
de educação importantes, o familiar e o da mídia. No ambiente familiar, mais ou menos
rico cultural e emocionalmente, a criança vai desenvolvendo as suas conexões cerebrais,
seus roteiros mentais, emocionais e suas linguagens. Quanto à mídia, através desta a
criança aprende a informar- se, a conhecer, a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo,
ouvindo, desenvolvendo a partir daí vários outros sentimentos (Moran, 2011).
A relação com a mídia é prazerosa, ninguém obriga que ela ocorra; é uma
relação feita através da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da narrativa. Durante o
período escolar, a mídia mostra o mundo de outra forma, mais fácil, mais agradável,
compacta, sem precisar fazer esforço. Ela fala do cotidiano, dos sentimentos, das novidades.
A mídia continua educando como contraponto à educação convencional, educa enquanto
estamos entretidos.
Referindo-se ao ensino da Matemática, de acordo com Moran (2011) são
muitas mídias que podem favorecer o processo de ensino, e refletir numa aprendizagem
mais prazerosa e efetiva. Destaca-se aí a televisão, que desenvolve formas
sofisticadas multidimensionais de comunicação sensorial, emocional e racional, superpondo
linguagens e mensagens que facilitam a interação com o público/alunos. Ela combina a
dimensão espacial com a cinestésica, onde o ritmo torna-se cada vez mais alucinante, como
nos videoclipes. Sendo assim, os vídeos estabelecem uma conexão aparentemente lógica
entre mostrar e demonstrar, visto que a força da imagem e dos sons é tão evidente que se
torna difícil não fazer “prender” a atenção e associar as informações ao conhecimento,
e, consequentemente, à aprendizagem.
O computador é uma ferramenta poderosa em recursos, velocidade, programas
e comunicação, permitindo pesquisar, simular situações, testar conhecimentos
específicos, descobrir novos conceitos, lugares, ideias. Os professores e alunos podem se
utilizar desta ferramenta e criar, por exemplo, páginas na internet, como espaço virtual de
encontro e divulgação de referência, um espaço de visibilização virtual. Muitos
softwares disponibilizados pela rede mundial de computadores permitem que o professor
disponibilize as matérias, oriente as atividades dos alunos, promova pesquisas em grupo,
discutam assuntos em fóruns e chats. Portanto, o professor de Matemática que tem uma
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visão pedagógica aberta pode se utilizar destes softwares simples da internet para melhorar
a interação presencial-virtual entre todos.
Em relação à internet, os alunos precisam ter o domínio das ferramentas da
WEB, aprendendo e navegando, tendo email. Essas ações vão ajudar o professor a
estabelecer uma conexão virtual permanente com os alunos, levando informações
importantes, orientações bibliográficas, pesquisas, esclarecimento de dúvidas, enviar
trabalhos, etc.
Muitos são os softwares que podem ser utilizados de maneira favorável
em Matemática. A exercitação é uma proposta de programa que tem por objetivo
oferecer treinamento certas habilidades. O programa possibilita decorar terminologia
matemática, por exemplo, treinar e resolver problemas que envolvem as quatro operações,
especificamente.
Os programas tutoriais são compostos por blocos de informações de
modo pedagogicamente organizado, como se fosse um livro animado, um vídeo ou um
professor eletrônico. Os aplicativos são programas voltados para funções especificas, como
planilhas eletrônicas, processadores de textos, gerenciadores de bancos de dados, de acordo
com Seabra (1994).
Os editores de textos são softwares que permitem que o aluno escreva, copie,
ajuste, transfira, recorte, modifique, etc., todos os textos passados em sala de aula. Outros
programas de apresentação também podem ser explorados com fins didáticos nas aulas de
matemática. Trata-se do uso do power point que possibilita a confecção de slides que
contemplam textos, imagens e gráficos, e que podem ser projetados num Datashow ou
equipamento semelhante.
Os jogos são oferecidos com a finalidade de lazer. Podem vir a permitir a
utilização com o uso educacional, integrados às atividades propostas pelo professor. Na área
da matemática são muitos os jogos disponíveis, sendo que estes exploram o raciocínio
lógico, quatro operações, análise de gráficos, resolução de problemas, entre outras varias
ações.
O uso da internet com critério pode tornar-se um instrumento significativo para
o processo educativo na disciplina de Matemática. Ela possibilita o uso de
materiais diversificados, sons, imagens e vídeo que subsidiam a produção do conhecimento.
Além disso, propicia a criação de ambientes ricos, motivadores, interativos, colaborativos
e cooperativos (Moran, 2011).
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa em que foi utilizado o método de revisão bibliográfica,
que é desenvolvida com base em um material formado, geralmente, por livros, sites
oficiais, publicações periódicas e artigos científicos. As principais publicações periódicas são
jornais e revistas. Essas, juntamente, com os artigos científicos, possibilitam uma cobertura
de conteúdo mais ampla e diversificada em comparação a pesquisa direta, sendo assim,
há vantagem nesse método para um maior agrupamento de informação sobre o tema
escolhido.
Dessa forma, tem-se a estrutura bibliográfica em total relevância para o
conhecimento e aprendizagem de novas informações, haja vista que, por muitas vezes, é um
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dos principais meios de estudo para o pesquisador. Sabendo disso, a pesquisa bibliográfica é
um impulsionamento na área de coleta de dados e conceitos já testados, possibilitando
a aquisição de novos conhecimentos e construção da autonomia crítica e metodologia sobre
o que foi apresentado no estudo.
A presente pesquisa se utilizou de diversas literaturas encontradas nos recursos
da revisão bibliográfica, em que se procurou compreender sobre o uso das Tecnologias
de Informação e Educação como ferramenta de ensino-aprendizagem em sala de aula.
Os artigos utilizados para o embasamento dessa pesquisa foram encontrados na
base de dados Scielo, considerou-se artigos científicos de livre acesso, em língua portuguesa,
nos últimos 05 anos. A pesquisa teve duração de, aproximadamente, dois meses e
meio, correspondendo as datas de 01 de novembro e 15 de dezembro de 2020. Para o
processo de pesquisa, foram utilizadas palavras chaves como: tecnologias, ensino de
matemática, aprendizagem.
Considerando o tema deste estudo “O uso da tecnologia como ferramenta de ensino
aprendizagem no ensino de matemática", objetivou-se promover o ensino da
Matemática através do uso da tecnologia disponível como aliada para a construção da
efetiva aprendizagem.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As discussões sobre formação inicial e continuada de professores vêm ganhando espaço
nos últimos anos. O artigo apresenta uma reflexão sobre essa formação de professores e a
utilização de recursos tecnológicos no processo de ensino e de aprendizagem matemática. E
políticas públicas que fomentam essa exploração no ambiente educacional nos dias
atuais, bem como, a estrutura das escolas para os Laboratórios de Informática e atuação
dos professores que fazem parte da pesquisa.
A pesquisa encontra-se na fase de testagem dos instrumentos de coleta de dados, mas, a
partir da aplicação do piloto já foi possível identificar que as escolas têm acesso aos
recursos e que possivelmente, um bom número de professores busca formação continuada na
área. Com isso, vale destacar que um trabalho desse porte, muito colaborará no sentido
de apresentar um diagnóstico da realidade local, abordando assim, necessidades e
possibilidades de ação no contexto escolar tendo em vista alcançar as escolas públicas e
professores de matemática.
Além, de contribuir significativamente com as escolas envolvidas a
partir principalmente da devolutiva da pesquisa, que contemplará a exploração de atividades
e do material pedagógico, que servirá de ponto de partida para elaborar outras atividades,
com outros enfoques a partir da utilização do mesmo recurso.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DE QUÍMICA: CONTEXTUALIZAÇÃO
EM ESCOLAS DE ENSINO PÚBLICO
ENVIRONMENTAL EDUCATION IN CHEMISTRY TEACHING:
CONTEXTUALIZATION IN PUBLIC SCHOOLS
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA: LA
CONTEXTUALIZACIÓN EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS
Andrei Alon Narcizo
NARCIZO, Andrei Alon. Educação ambiental no ensino de química: Contextualização em escolas
de ensino público. Revista International Integralize Scientific. Ed.04, n.1, p. 51-57, Outubro/2021.
ISSN/2675-5203
RESUMO
Os PCN e as Orientações Curriculares para o Ensino Médio destacam que a contextualização sócia
histórica é um fator importante para o ensino de Química preocupado com a formação para a
cidadania. Alguns autores apontam que um viés para essa contextualização é a Educação Ambiental
que é fundamentada na formação cidadã e que proporciona aos alunos desenvolverem a capacidade de
julgar, para alcançarem uma participação democrática na sua vida em sociedade. Porém, fazer uma
abordagem sobre Educação Ambiental em aulas de Química vai muito além da contextualização da
ciência propriamente dita e deve-se buscar meios de entender e como cooperar para a preservação
ambiental. Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo verificar se a contextualização da Educação
Ambiental está presente no ensino de Química com turmas de ensino médio em duas escolas de Ponta
Grossa-PR .Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário nas escolas, aqui
denominadas de A e B. 178 alunos participaram da pesquisa, sendo 86 da Escola A e 92 da Escola B.
A partir da análise dos resultados obtidos `por meio do questionário, observou-se que a
contextualização no ensino de Química com um viés para a Educação Ambiental esteve presente em
21% na Escola A e 34% na Escola B, segundo respostas dos alunos da disciplina de Química. Concluise que existe a necessidade de uma maior investida desse tema nas aulas de Química, devido à grande
colaboração que esta abordagem pode fornecer a formação cidadã dos alunos, como prescrito na LDB.
Palavras-Chave: Ensino de Química. Educação Ambiental. Contextualização.
ABSTRACT
The PCN and the Curricular Guidelines for Secondary Education emphasize that the historical social
context is an important factor for the teaching of Chemistry concerned with the formation for
citizenship. Some authors point out that a bias for this contextualization is Environmental Education,
which is based on citizen training and which provides students with the ability to judge, to achieve
democratic participation in their life in society. However, taking an approach to Environmental
Education in Chemistry classes goes far beyond the contextualization of science itself and one must
seek ways to understand and how to cooperate for environmental preservation. Therefore, this research
aims to verify whether the contextualization of Environmental Education is present in the teaching of
Chemistry with high school classes in two schools in Ponta Grossa. As a data collection instrument, a
questionnaire was applied to schools, here called A and B. 178 students participated in the research, 86
from School A and 92 from School B. From the analysis of the results obtained `through the
questionnaire, it was observed that the contextualization in the teaching of Chemistry with a bias for
Environmental Education was present in 21% at School A and 34% at School B, according to
responses from students in the Chemistry discipline. It is concluded that there is a need for a greater
investment of this theme in Chemistry classes, due to the great collaboration that this approach can
provide to citizens' education of students, as prescribed in the LDB.
Keywords: Chemistry teaching. Environmental education. Contextualization
ABSTRACTO
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El PCN y los Lineamientos Curriculares para Bachillerato enfatizan que el contexto social histórico es
un factor importante para la enseñanza de la Química relacionada con la formación para la ciudadanía.
Algunos autores señalan que un sesgo para esta contextualización es la Educación Ambiental, que se
basa en la educación ciudadana y que brinda a los estudiantes la capacidad de juzgar, para lograr una
participación democrática en su vida en sociedad. Sin embargo, abordar las clases de Educación
Ambiental en Química va mucho más allá del contexto de la ciencia misma y uno debe buscar formas
de entender y cooperar para la preservación del medio ambiente. Por tanto, esta investigación tiene
como objetivo verificar si la contextualización de la Educación Ambiental está presente en la
enseñanza de la Química con aulas de bachillerato en dos escuelas de Ponta Grossa-PR. Como
instrumento de recolección de datos se aplicó un cuestionario en las escuelas, aquí llamado de A y B.
178 estudiantes participaron de la investigación, 86 de la Escuela A y 92 de la Escuela B. Del análisis
de los resultados obtenidos a través del cuestionario, se observó que la contextualización en la
enseñanza de la Química con un sesgo hacia la Educación Ambiental estuvo presente en 21% en la
Escuela A y 34% en la Escuela B, según las respuestas de los estudiantes de la disciplina de Química.
Se concluye que existe la necesidad de una mayor inversión en este tema en las clases de Química,
debido a la gran colaboración que este enfoque puede brindar para la educación ciudadana de los
estudiantes, según lo prescrito en la LDB.
Palabras clave: Enseñanza de la química. Educación ambiental. Contextualización.
INTRODUÇÃO
Atualmente, a sociedade presencia diversas consequências da atuação antrópica no meio
ambiente, que antigamente eram percebidas apenas numa escala local, entretanto, esses limites locais
foram superados, causando problemas socioambientais com repercussões globais. Diante disso
destacamos as constantes interações existentes entre economia, natureza, sociedade, ciência e
tecnologia, assim como seus problemas e soluções que surgem ao longo dos anos.
A Educação Ambiental (EA) surge neste cenário, diante de um período de turbulência e
questionamento social, motivado pelo questionamento decorrente dos impactos ambientais causados
pelos avanços da Ciência e Tecnologia. No Brasil, a EA tornou-se um tema relevante no cenário
nacional a partir da década de 1980 quando a legislação brasileira passou a evidenciar esse aspecto.
Em 1981, a Lei n° 6.938 dispôs sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, determinando e
estendendo a EA à todos os níveis, inclusive a educação da comunidade. Em 1988, a Constituição
Federal incluiu no artigo 225 a necessidade de promover a educação ambiental em todos os níveis. Em
1998, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ministério da Educação estabeleceram o “meio
ambiente” como tema transversal, com abordagem multidisciplinar.
Em 1999, a Lei n° 9.795, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, descreve a
EA como “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 nãoformal”. Finalmente, em 2012, a Lei n° 12.608 incluiu a EA na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB). A necessidade de abordagem multidisciplinar da EA também se encontra materializada na Lei
n° 12.608, de 2012, que altera a Lei n° 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação),
estabelecendo que “os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da
proteção e defesa civil e a EA de forma integrada aos conteúdos obrigatórios”. A recomendação do
Ministério do Meio Ambiente brasileiro destaca que:
A educação ambiental com enfoque interdisciplinar de caráter escolar e extraescolar
deve abarcar todos os níveis de ensino e que seja dirigido ao público em geral,
especialmente ao cidadão que vive nas áreas rurais e urbanas, ao jovem e ao adulto
indistintamente, para lhes ensinar medidas que dentro de suas possibilidades,
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possam assumir para ordenar e controlar seu meio ambiente (BRASIL MMA 2014).

Porém, autores como Loureiro (2007, 2008), Guimarães (2004), Morin (1999), Leff (2001), e
outros destacam, uma grave crise socioambiental que também se visualiza na sociedade moderna. Esta
é caracterizada, entre outros aspectos, pelo uso intensivo de recursos naturais, extrema desigualdade
social, processo produtivo altamente impactante e diminuição da diversidade biológica e cultural, que
acabam gerando muitos impactos ao meio ambiente, daí a necessidade de se contextualizar essa EA no
ensino de ciências, para assim promover formação de cidadãos mais críticos e conscientes com o meio
ambiente. Ainda nesse contexto educacional, ressalta-se a importância da educação em ciências em
sua interlocução com a educação ambiental crítica, por entender que, para que os cidadãos possam
discutir e se engajar no enfrentamento dos desafios socioambientais, precisam estar cientificamente
letrados e politicamente conscientes. (VASCONCELLOS; GUIMARÃES, 2006).
Vasconcellos et al. (2005) afirmam que o atual desenvolvimento da ciência e da tecnologia e
seus impactos socioambientais reforçam a importância de se adotar a perspectiva crítica na educação.
Para eles:
A pedagogia crítico-social dos conteúdos está atenta ao fato de que o saber científico
é produzido pelo trabalho humano e por isto surge em um determinado momento
histórico de uma dada sociedade, transformando-se em idéias e práticas
convenientes aos interesses das classes dominantes desta sociedade. Este saber é
divulgado às demais classes após ser traduzido em conteúdos escolares, prestando-se
nas sociedades capitalistas à manutenção da concentração da riqueza (...). Apesar de
reconhecer este aspecto, os autores desta abordagem acreditam na reapropriação
deste saber científico pelas classes menos favorecidas economicamente, desde que
seus integrantes trabalhem com ele, procurando modos de colocá-lo a seu serviço.
Por trás desta crença está a ideia da existência de um núcleo científico, objetivo e
universal no saber institucionalizado. (VASCONCELLOS et al., 2005, p.3)

No campo da educação em ciências, o chamado currículo com ênfase no movimento ciência,
tecnologia e sociedade (CTS) (SANTOS; MORTIMER, 2002, p.3), se aproxima da perspectiva
histórico-crítica como definida por Saviani (2003), à medida que identifica a importância da escola
como instrumento de formação para a cidadania (TEIXEIRA, 2003) e que compreende a ciência como
atividade humana voltada para atender fins socialmente determinados (SANTOS; MORTIMER,
2002).
Em consonância com o enfoque CTS, a perspectiva crítica da educação ambiental parte da
premissa de que os conhecimentos e verdades são historicamente constituídos e que a origem dos
chamados problemas ambientais está no modo como socialmente nos organizamos, produzimos
cultura e intervimos no mundo por meio da técnica (LOUREIRO, 2007), visando, em seu processo
educativo, saber criticar tais processos sociais e “romper com visões simplistas e reducionistas que
olham para os fenômenos buscando interpretá-los encaixando em uma lógica mecanicista e linear”
(VASCONCELLOS et al., 2005, p.6). Os autores sugerem como prática educacional movimentos
dialógicos de conscientização que incorporem informação, compreensão e intervenção na realidade,
entendida em sua complexidade.
Uma intervenção educacional crítica e emancipatória assume sua dimensão política.
É uma educação ambiental comprometida com a transformação da realidade rumo à
sustentabilidade socioambiental, e percebe o ambiente educativo como movimento,
mas um movimento aderido ao da realidade socioambiental, onde se contextualiza.
(VASCONCELLOS et al.; 2005 p.7)

Sobre o ensino da disciplina de Química, Teixeira (2003) afirma que o perfil do trabalho de
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sala de aula é marcado pelo conteudismo. Apesar da polissemia deste conceito, a crítica remete ao
questionamento a uma excessiva exigência de memorização de algoritmos e terminologias no processo
de aprendizagem, que se apresenta descontextualizado e carente de articulação entre as disciplinas do
currículo. O autor considera que “[...] a ciência que é ensinada nas escolas sustenta uma imagem
idealizada e distante da realidade do trabalho dos cientistas, omitindo antagonismos, conflitos e lutas
que são travadas por grupos responsáveis pelo progresso científico” (TEIXEIRA, 2003, p.2).
As pesquisas de Amaral (1998) e Oliveira e Ferreira (2007) apontam para uma possível
interface entre a perspectiva CTS e a educação ambiental na medida em que agregam ao ensino de
ciências uma visão de ciência como atividade historicamente determinada e, também, questões
socioambientais. Especialmente no caso das autoras que investigaram práticas de educação ambiental
no ensino de ciências é visível esta incorporação, o que também pode ser verifi cado pelo já razoável
volume de pesquisas enfatizando a produtividade de um ensino de ciências numa perspectiva CTS –
ou, mais apropriadamente, CTSA (ciências, tecnologia, sociedade e ambiente, que reforça a ligação
entre a CTS e o ambiente) para uma educação crítica.
Diante disso os PCN (BRASIL, 1999; 2002) e as Orientações Curriculares para o Ensino
Médio (BRASIL, 2006) destacam a contextualização sócio histórica e ambiental como um fator
importante para o ensino de Química preocupado com a formação para a cidadania.
Um viés para essa contextualização é a EA que é fundamentada na formação cidadã e que
proporciona aos alunos desenvolverem a capacidade de julgar, para alcançarem uma participação
democrática na sua vida em sociedade (SANTOS; SCHNETZLER, 2000). Porém, fazer uma
abordagem sobre Educação Ambiental em aulas de química vai muito além da contextualização da
ciência propriamente dita, procura buscar meios de entender e como cooperar para a preservação
ambiental.
OBJETIVOS
Diante dos desafios existentes para o ensino de ciências, em especial para o ensino de Química, e
mediante algumas diretrizes e orientações que constam nos PCN e LDB com intuito de promover uma
formação para a cidadania, o presente trabalho apresenta-se com o objetivo de investigar a presença de
uma contextualização da Educação Ambiental no ensino de Química em escolas da rede pública de
ensino.
METODOLOGIA
Trata-se de uma pesquisa em que foi utilizado o método de revisão bibliográfica, que é
desenvolvida com base em um material formado, geralmente, por livros, sites oficiais, publicações
periódicas e artigos científicos. As principais publicações periódicas são jornais e revistas. Essas,
juntamente, com os artigos científicos, possibilitam uma cobertura de conteúdo mais ampla e
diversificada em comparação a pesquisa direta, sendo assim, há vantagem nesse método para um
maior agrupamento de informação sobre o tema escolhido.
Dessa forma, tem-se a estrutura bibliográfica em total relevância para o conhecimento e
aprendizagem de novas informações, haja vista que, por muitas vezes, é um dos principais meios de
estudo para o pesquisador. Sabendo disso, a pesquisa bibliográfica é um impulsionamento na área de
coleta de dados e conceitos já testados, possibilitando a aquisição de novos conhecimentos e
construção da autonomia crítica e metodologia sobre o que foi apresentado no estudo.
A presente pesquisa se utilizou de diversas literaturas encontradas nos recursos da revisão
bibliográfica, em que procurou-se investigar a presença de uma contextualização da Educação
Ambiental no ensino de Química em escolas da rede pública de ensino. Os artigos utilizados para o
embasamento dessa pesquisa foram encontrados na base de dados Scielo, considerou-se artigos
científicos de livre acesso, em língua portuguesa, nos últimos 05 anos. A pesquisa teve duração de,
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aproximadamente, dois resultados o processo de pesquisa, foram utilizadas palavras chaves como:
educação ambiental; ensino de química; Escolas Públicas.
Como instrumento de coleta de dados foi elaborado um questionário direcionado à obtenção
da presença ou não da Educação Ambiental como forma contextualização no ensino de Química. Em
seguida, este questionário foi aplicado em turmas de Ensino Médio (1º, 2º e 3º ano) de duas escolas da
rede pública de ensino, localizadas na cidade de Ponta Grossa, no estado da Paraná. Essas escolas são
denominadas neste trabalho, como Escola A e Escola B. No total, uma amostra de 178 alunos
participou da pesquisa, distribuídos em 86 alunos da Escola A e 92 alunos da Escola B.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise dos resultados obtidos pelo questionário da Escola A estão apresentados na Figura 1,
mostrando a resposta percentual dos alunos em relação à presença da contextualização da EA no
ensino de Química.
Figura 1. Resposta percentual dos alunos da escola A referente a presença da EA contextualizada no ensino de
Química.

Conforme os resultados, apenas 21% dos alunos da escola A, afirmam que a contextualização
da EA está presente no ensino de Química.
Os resultados da escola B referente ao percentual das respostas dos alunos, estão apresentados
na Figura 2 a seguir.

Figura 2. Resposta percentual dos alunos da escola A referente a presença da EA contextualizada no ensino de
Química.
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De acordo com os resultados da escola B, a contextualização da Educação Ambiental no
ensino de Química, é obtida como presente para 34% dos alunos.
Apesar de não constar exigências de taxas numéricas nas diretrizes e orientações dos PCN e
LDB quanto à contextualização da Educação Ambiental no ensino de ciências para a formação cidadã,
é notório que tanto a escola A quanto a B apresentam taxas muito baixas.
Nas escolas que
participaram da pesquisa, as taxas de desenvolvimento da contextualização da EA no ensino de
química foram baixas e segundo estudo realizado pelo Instituto Nacional de estudos e e Pesquisas
(INEP) por meio de um censo escolar, a EA pode ser desenvolvida nas escolas a partir de três
modalidades: projetos, disciplinas especiais e inserção da temática ambiental nas disciplinas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da análise dos resultados obtidos por meio do questionário, observou-se que a
contextualização no ensino de Química com um viés para a EA esteve presente em 21% na Escola A e
34% na Escola B, segundo respostas dos alunos da disciplina de Química. Conclui-se que existe a
necessidade de uma maior investida desse tema nas aulas de Química, devido à grande colaboração
que esta abordagem pode fornecer a formação cidadã dos alunos, como prescrito na LDB (2012) e nos
PCN (BRASIL, 1999; 2002) e ainda ressaltada por Teixeira (2003), Santos e Mortimer (2002).
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