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OFICINA
EDUCAÇÃO DO CAMPO – 
ALTERNATIVA 
METODOLÓGICA

ENCAMINHAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO 
DA OFICINA

Caro(a) mediador(a),

O curso de Formação em Ação do 1º 
semestre de 2016, proposto pelo Departamento 
da Diversidade/ Coordenação da Educação do 
Campo para as Escolas do Campo, tem como 
objetivo trazer uma sugestão, uma alternativa metodológica 
para as nossas escolas.

Para lhe auxiliar na condução desta oficina, elaboramos um conjunto de 
slides de apoio, onde já inserimos os materiais que fundamentam as nossas ações.

Para sua realização, você necessitará, além deste roteiro e dos slides supracitados, 
providenciar os seguintes materiais:

• TV pendrive ou um multimídia;
• Caixa de som;
• Papel bobina ou cartolina;
• Giz de cera, lápis de cor, caneta hidrográfica, pincel atômico, etc.;
• Papel sulfite;
• Livros didáticos das disciplinas curriculares;
• Revistas diversas (opcional).

OFICINA: EDUCAÇÃO DO CAMPO – ALTERNATIVA METODOLÓGICA

MANHÃ

1º MOMENTO - APRESENTAÇÃO DA OFICINA (5’)
Colega, sugerimos que, ao apresentar a oficina aos/as participantes, eles/elas sejam 

informados/as de que se trata de uma alternativa metodológica pensada para as escolas do 
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campo, valorizando a identidade dos sujeitos que nelas se inserem e, ao mesmo tempo em 
que preserva sua cultura e tradições, busca estabelecer relações entre elas e os conteúdos 
curriculares. Essa proposta, já foi apresentada, como oficina, do VIII Interilhas, realizado 
pelo NRE de Paranaguá para a formação dos professores das ilhas do litoral paranaense, 
cujas escolas possuem matriz curricular por área de conhecimentos.

2º MOMENTO - MOTIVAÇÃO (55’)
Para a motivação, indicamos que seja feita a assistência de trecho do vídeo 

institucional “Educação do Campo 2010”, chamando a atenção dos professores para o 
depoimento do aluno Caio C. Correa Fazoli e de seus pais, que ocorre entre 2:26’ e 2:57’.

Na sequência, deverão ser apresentados os fragmentos da música Construtores 
do Futuro, de Gilvan Santos, apresentados no quadro abaixo. 

[...]

Eu quero uma escola do campo
Onde o saber não seja limitado
Que a gente possa ver o todo
E possa compreender os lados.

Eu quero uma escola do campo
Onde esteja o símbolo da nossa semeia
Que seja como a nossa casa
Que não seja como a casa alheia.
 
Eu quero uma escola do campo
Que não tenha cercas que não tenha muros
Onde iremos aprender 
A sermos construtores do futuro. (bis)

[...]
Construtores do Futuro (fragmentos)

http://goo.gl/9MJwKn
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Sugerimos que você acompanhe a leitura desses fragmentos com a audição da 
música, que você poderá pesquisar e baixar da internet. Solicitamos que nesse momento, 
você apresenta apenas o trecho, compreendido entre 1:15’ a 2:15’, pois ela será ouvida na 
íntegra ao final da nossa oficina.

Você poderá apresentar esse trecho (1:15’ a 2:15’) mais de uma vez, convidando os/
as participantes a cantarem junto.

Após a leitura da letra da música, sua audição e canto, você deverá solicitar que os/
as integrantes da oficina, pensem sobre o depoimento do aluno e os fragmentos da música 
que foram lidos e cantados, observando as relações existentes.

Após essa fala, você apresentará um pensamento de Bernardo Massano Fernandes, 
pedindo que um/uma dos/as participantes faça a leitura dele, já os/as instigando à reflexão.

O campo é lugar de vida, onde as pessoas podem morar, trabalhar, estudar com dignidade 
de quem tem o seu lugar, a sua identidade cultural. O campo não é só lugar da produção 
agropecuária e agroindustrial, do latifúndio e da grilagem de terras. O campo é espaço e 
território dos camponeses e dos quilombolas. É no campo que estão as florestas onde vivem 
diversas nações indígenas. Por tudo isso, o campo é lugar de vida e sobretudo educação 
(grifo nosso). 

Bernardo Massano Fernandes

Após a audição da música e leitura do texto, deverão ser promovidas reflexões 
junto ao grupo, a partir do depoimento do aluno, da letra da música e do texto de reflexão, 
levando os/as integrantes da oficina a constatarem a importância da educação do campo, 
no campo, para o campo, que leve a uma percepção crítica da relevância da aprendizagem 
contextualizada, inter, trans e pluridiscipinar, como agente libertador, tendo em vista que 
é nos processos educativos, que o estudante brasileiro tem a oportunidade de garantir uma 
inserção ativa e crítica na sociedade. (adaptado. DCE_LP, p.38. 2008). 

SUGESTÃO DE QUESTIONAMENTOS REFLEXIVOS:

1. Para você, que significado possui a primeira estrofe apresentada de Construtores do 
Futuro? Justifique sua resposta. 

2. A escola do campo tem, efetivamente, ofertado à sua comunidade escolar uma “escola 
do campo onde esteja o símbolo da semeia desta comunidade, que seja como sua 
casa, que não seja como a casa alheia”? Justifique sua resposta. 
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3. O que precisamos fazer para, realmente, ofertar aos nossos educandos uma escola 
“onde o saber não seja limitado e eles possam ver o todo e compreender o lado”?

4. Justifique a afirmação de Fernandes: “Por tudo isso, o campo é lugar de vida e, 
sobretudo, educação”.

Obs.: As reflexões feitas pelos integrantes deverão ser sistematizadas por meio de palavras-
chaves, em cartolinas/papel bobina e deverão ser afixadas nas paredes da sala, por meio de 
um varal.

3º MOMENTO
LEITURA E DEBATE SOBRE O TEXTO: 
FUNDAMENTOS PARA A OFICINA (1h30min)

O texto que fundamenta essa oficina, esta apresentado em anexo e é constituído de 
trechos das Diretrizes Curriculares para a Educação do Campo, produzidas pelas SEED. 
São trechos relevantes para a compreensão e fundamentação de uma prática pedagógica 
diferenciada, contextualizada, trans, multi e pluridisciplinar.

Essa leitura poderá ser realizada individualmente ou em pequenos grupos, que 
deverão destacar do texto aspectos relevantes para compor a justificativa da atividade a ser 
realizada durante a tarde. 

4º MOMENTO
APRESENTAÇÃO DO EXEMPLO DE PTD POR 
ÁREA DE CONHECIMENTO (1h)

Entrega do PTD (PTD exemplo, em anexo) elaborado para a oficina do VIII Interilhas 
e apresentação de um passo a passo para a elaboração de PTD por área de conhecimento/ 
interdisciplinar, seguida da apresentação de um trecho da oficina, para exemplificar a 
atividade que será solicitada, no período da tarde aos/às participantes

Obs.: Durante a apresentação do PTD, sugerimos que seja chamada a atenção dos/
das participantes para a importância da pesquisa que foi realizada pelo/a professor/a, pois 
ela subsidiou toda a elaboração do PTD, permitindo-lhe realizar inferência e inter-relações 
entre as identidades, culturas e territórios apresentados.
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Essa prática fundamenta-se na proposta de educação freireana, que pode ser 
resumida por meio de sua assertiva “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo”. (FREIRE, 1987, p. 68). 

No momento da apresentação do slide com essa frase, você poderá discorrer um 
pouco sobre a necessidade do/da professor/a ser um/a eterno/a aprendiz.

Depois da apresentação do slide seguinte, deverá ser aberto espaço e tempo para 
que o grupo teça considerações que deverão ser sistematizadas por você no quadro ou em 
papel bobina/cartolina).

Obs.: Além das imagens apresentadas nos slides, para ilustrar a oficina, você 
poderá buscar outras, que considerar significativas para ilustrar seu trabalho, como as dos 
instrumentos musicais focados: okulelê e rabeca. Também, poderá utilizar os materiais 
referenciados na bibliografia.

TARDE

5º MOMENTO
ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE PTD 
PARA A EDUCAÇÃO DO CAMPO (2h)

Para essa atividade, a turma deverá ser dividida, novamente, em grupos (poderão 
ser os formados para a leitura do texto que fundamenta a oficina). Entregue o modelo 
de PTD (em anexo) e solicite a cada um deles a elaboração de proposta de PTD para a 
Educação do Campo (uma sequência de 2 a 3 aulas), de acordo com o modelo entregue 
pela manhã.

Nesse momento, você deverá convidar os grupos a realizarem a atividade em outros 
espaços da escola, como a biblioteca ou o laboratório de informática, pois os professores 
deverão colocar essa proposta em papel bobina ou em power point, para a apresentação aos 
colegas. 

Obs.: As propostas deverão ser digitadas pelos grupos, conforme o modelo 
apresentado, e enviadas à/ao técnica/o da Educação do Campo/Diversidade de seu NRE, 
para serem encaminhadas à Coordenação da Educação do Campo.
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6º MOMENTO
APRESENTAÇÃO DOS PTD AO GRANDE GRUPO 
(1h30min)

Cada grupo deverá apresentar o sua proposta aos colegas, focando nas relações 
entre os conteúdos escolares e o contexto social e cultural da comunidade escolar (EIXOS).

Após as apresentações, deverá ser aberto espaço ao grande grupo para que possam 
tecer considerações sobre as propostas apresentadas.

7º MOMENTO
FINAL
 Após as apresentações dos grupos e considerações sobre as propostas apresentadas, 
você poderá concluir a oficina levando os/as participantes à percepção de que 
desenvolveram uma práxis pedagógica diferenciada, que parte da observação da realidade 
socioeconômica e cultural da comunidade, respeitando sua identidade, para os conteúdos 
curriculares, oportunizando aos educandos uma aprendizagem significativa, reflexiva e 
crítica, realmente transformadora. 

Para encerrar, sugerimos que seja apresentada a música “Construtores do Futuro”, 
na íntegra, interpretada por Gilvan Santos. 

REFERÊNCIAS
COSTA, Cláudio Manuel. Poemas. Disponível em: http://www.jornaldepoesia.jor.br/
PoemasCMC.pdf. 

FERNANDES, Bernardo Mançano. MST: formação e territorialização. 2.ed. São Paulo: 
Hucitec, 1999.

Letra da música Somewhere over the rainbow. Disponível em: http://www.vagalume.com.
br/israel-kamawiwoole/somewhere-over-the-rainbow-traducao.html 
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Letra da versão em português, Além do arco-íris. Disponível em:
http://www.vagalume.com.br/luiza-possi/alem-do-arco-iris.html

Letra da música Não deixe de sonhar. Disponível em: 
https://www.letras.mus.br/chimarruts/1100739/

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Estaduais da 
Educação Básica - Língua Portuguesa. Curitiba, 2008. 

PARANÁ. Secretaria de Estado da Educação. Diretrizes Curriculares Estaduais da 
Educação Básica – Língua Estrangeira Moderna. Inglês. 2008. 

Vídeo Somewhere over the Rainbow, na versão de Israel “IZ” Kamakawiwo’ole Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=w_DKWlrA24k 

Video Somewhere over the rainbow – Judy Garland. Disponível em: https://www.youtube.
com/watch?v=1HRa4X07jdE 

Vídeo Ofícios - Aorélio, o Luthier. Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.
br/modules/video/showVideo.php?video=16242

Vídeo VIAJE COMIGO 81 | HAVAÍ - OAHU | FAMÍLIA GOLDSCHMIDT. Disponível 
em: https://www.youtube.com/watch?v=VEjTvOxegSo

Vídeo Ilha dos Valadares, Paranaguá - Meu Paraná, RPC - 12/02/2011. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=qik0Hbr6XP8
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