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RESUMO
O presente trabalho trata de um Curso de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no âmbito do
Ensino Médio, realizado em assentamentos-polo do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), localizados no interior do estado de Santa Catarina. Esta análise pretende
compreender o seguinte questionamento: “A educação química realizada na EJA, no âmbito
do Ensino Médio, em curso ou escola do campo dialoga com os saberes culturais dos
educandos Sem Terra?”, além de analisar como são os diálogos estabelecidos entre o
educador e os educandos na aula de química; compreender como os diálogos se iniciam e
como se desenvolvem e analisar quais são os assuntos envolvidos nos mesmos. O estudo
envolveu a observação de um educador químico e ciquenta e sete educandos, jovens e adultos,
com idades situadas entre dezesseis e sessenta e dois anos, que participaram da quarta etapa
de aulas do Curso de EJA em questão. Ao se problematizar e ampliar discussões sobre as
temáticas de educação do campo, EJA e educação química, objetiva-se destacar a riqueza e
variedade dos saberes culturais trazidos pelos sujeitos do campo, que podem ser utilizados
para facilitar a aprendizagem dos conceitos químicos trabalhados em sala de aula. Para
contemplar os objetivos propostos e responder à questão central desta pesquisa, foram feitos
estudos de aprofundamento teórico, pesquisa documental e pesquisa empírica. O estudo
teórico está alinhado à etnometodologia (COULON, 1995) e alguns de seus conceitos
principais, tais como “prática/realização”, “indicialidade”, “reflexividade”, “relatabilidade
(accountability)” e “membro”. São registrados ainda os diálogos que ocorreram nas aulas de
química do referido Curso de EJA e suas respectivas análises. Este trabalho expõe o ponto de
vista de que a utilização da etnometodologia, como suporte teórico-metodológico para a
investigação das aulas de química do Curso de EJA do Campo, seja um viés inovador e
diferencial e potencialmente apropriado a este tipo de estudo que envolve a cognição e as
ações dos sujeitos.

Palavras-chave: EJA; Educação do Campo; Educação Química; Etnometodologia.
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ABSTRACT
The following research is about a Course of 'Education for Young and Adults' (EJA) in the
scope of high school, held in settlements hub of the Landless Rural Workers’ Movement
(MST), located in the state of Santa Catarina. This analysis aims to understand the following
question: "Does the chemical education held in the EJA project, in the scope of high school in
class or in rural school, dialogues with the cultural knowledge of Landless students?",
besides analyzing how are the dialogues established between the educator and the students in
chemistry classes, comprehending how those dialogues are initiated and developed and to
analyze what are the themes involved in it. The study involves observation of a chemical
educator and fifty seven students, young and adults, with ages between sixteen and sixty two
years old, who participated on the fourth stage of the said EJA Course. Through
problematizing and enlarging the discussion about the thematic of rural education, education
for young and adults, and chemical education we intent to highlight the richness and the
variety of the cultural knowledge brought by people who live in the rural field, those which
can be used to facilitate the learning of the concepts about chemistry showed in class. To
contemplate the purposed objectives and to answer to the main question of this research, a
theoretical deepening has been made, besides a documental search, and an empirical search.
The theoretic study is aligned with the ethnomethodology (COULON, 1995) and to some of
its

main

concepts,

such

as

'practice/accomplishment',

'indexicality',

'reflexicality',

'accountability', and 'membership'. The episodes involving dialogues which have occurred in
the chemistry classes of the course are also registered with its respective analysis. This work
exposes the point of view that the using of ethnomethodology as a theoretic and
methodological support to the chemistry classes of the rural Course of EJA are an innovative
and differential bias, potentially suitable for this kind of study which involves cognition and
the subjects' actions.

Keywords: EJA; Rural Education; Chemical Education; Ethnomethodology.
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INTRODUÇÃO

O interesse em aprofundar meus estudos sobre a educação de jovens e adultos
sobreveio da experiência proveniente do trabalho de monitoria e docência no Cursinho PréVestibular Popular DCE da Universidade Federal de Viçosa (UFV), na cidade de Viçosa/MG.
O contato com essa modalidade de ensino ocorreu, de forma acentuada, durante os anos de
2007 a 2009. O cursinho em questão diz respeito a um projeto que na época era vinculado à
instituição em pauta e coordenado por graduandos de diversas áreas da UFV e caracterizava–
se pelo atendimento à população com condições socioeconômicas desfavorecidas da cidade de
Viçosa e região. O seu propósito não era somente propiciar maiores chances de ingresso ao
Ensino Superior, mas, sobretudo, assegurar atividades de formação intelectual e de cidadania.
No referido período, o cursinho era formado por um grupo de dezoito educadores

em

formação (graduandos de diversas áreas da UFV) e quatro coordenadores pedagógicos, em
que todos aspiravam por um mesmo objetivo: a formação de sujeitos críticos a partir da
educação popular. Essa era uma característica que em muitos aspectos se distanciava e
contrastava com a realidade dos cursinhos convencionais, uma vez que, no Cursinho Popular
DCE/UFV os educadores partiam do princípio de que os educandos, em sua maioria, eram
trabalhadores, pais e mães de família, que haviam parado de estudar há muito tempo, e que
não contaram com um ensino de boa qualidade, ou até mesmo que não tiveram contato com a
maior parte dos conteúdos previstos nos programas de vestibulares. Com base nesse contexto,
buscava-se trabalhar de maneira diferenciada tendo sempre como perspectiva a formação do
educando. Desse modo, considerávamos que o processo de aprendizagem dos conteúdos da
programação dos vestibulares deveria ocorrer no ‘cursinho’, pois a grande maioria dos nossos
educandos não tinha tempo para estudar em casa. Por isso, as aulas do nosso ‘cursinho’ não se
caracterizavam como aulas de revisão de conteúdos, mas como aulas em que havia ensino
efetivo desses conteúdos, para que pudéssemos contemplar de forma mais expressiva os
nossos educandos.
Foi devido a essa vivência de educadora de química no Cursinho Pré-Vestibular
Popular DCE/UFV e pelas as observações registradas durante minha graduação no curso de
Licenciatura em Química, que surgiu, a princípio, o interesse pela problemática da educação
de jovens e adultos e pela formação inicial dos professores de química. Logo no início das
atividades do mestrado tive o prazer de ser convidada para participar do projeto “Práticas em
14

Educação de Jovens e Adultos, Letramento e Alternâncias Educativas”, financiado pelo
Programa Observatório da Educação do Campo da CAPES, que teve por meta realizar uma
pesquisa articulada em rede (Universidade Federal de Viçosa/UFV, Universidade Federal de
São João del-Rei/UFSJ e Universidade do Estado de Minas Gerais/UEMG), possibilitando o
levantamento sistemático e a produção de dados e análises sobre as experiências de EJA
presentes no meio rural. Para participar desse projeto, minha proposta inicial de pesquisa no
mestrado deveria ser adequada à proposta deste projeto na direção de conhecer e entender um
pouco mais sobre a educação do campo desenvolvida pelo Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). Despois do levantamento e estudo bibliográfico sobre as temáticas:
“Educação do Campo”, “Educação de Jovens e Adultos” e “Educação Química”, observei que
havia pouquíssimos trabalhos que abordavam de forma conjunta esses assuntos. Com a
escassez de pesquisas nessa área, pensei uma forma de conjugar as três temáticas nesta
pesquisa. Após algumas leituras e reflexões sucedeu-se o seguinte questionamento: “O
educador de química, que atua na EJA - Ensino Médio estabelece diálogo entre os saberes
químicos escolares e os saberes culturais dos educandos Sem Terra?”. Tal questionamento
norteou a elaboração do novo pré-projeto de pesquisa, mostrando os tipos de dados que
deveriam ser coletados e o tipo de estudo que deveria ser desenvolvido.
Despois do pré-projeto reelaborado de acordo com a proposta do Observatório da
Educação do Campo, a preocupação passou a ser o local de desenvolvimento da pesquisa. O
intuito inicial era realizar a pesquisa com educandos jovens e adultos, que estivessem
cursando o Ensino Médio em uma escola ou curso que seguisse os princípios da educação do
campo no estado de Minas Gerais. Dessa forma, primeiramente foi realizado um
levantamento pela internet, além da busca de informações junto aos responsáveis pelo Setor
de Educação do MST no estado de Minas Gerais. Segundo as informações que obtive, não
havia, em Minas Gerais, nenhum curso ou escola do campo realizando a EJA no âmbito do
Ensino Médio. Em virtude disso, a busca foi estendida por outros estados brasileiros. Foi
então encontrada uma página eletrônica na internet com informações sobre um curso de
Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos, desenvolvido em assentamentos do MST no
interior do estado de Santa Catarina, dentro do sítio da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). Houve interesse pelo curso e pela busca de mais detalhes sobre o mesmo.
Foi estabelecido contato com os responsáveis pela realização do curso, que cordialmente nos
forneceram maiores esclarecimentos. Esse curso é resultado de uma parceria estabelecida
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entre o MST, o PRONERA, o Centro de Ciências da Educação (CED) e o Colégio de
Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e teve o objetivo de assegurar o
direito à educação e promover a escolarização dos jovens e adultos assentados da Reforma
Agrária, residentes no Estado de Santa Catarina. Depois de algumas conversas com os
responsáveis pelo curso, foi concedida a autorização para realização da pesquisa. No mês de
agosto de 2011 embarquei para Florianópolis e de lá segui com os bolsistas do projeto
(estudantes da UFSC) para os assentamentos-polo onde acontecia o Curso de EJA. Durante
uma semana tive a oportunidade de conhecer e vivenciar a educação do campo realizada com
integrantes do MST, movimento social de grande importância no cenário nacional. Nesse
período vivi uma experiência peculiar e de grande expressividade para minha vida pessoal e
profissional. A segui relato o percurso e o desenvolvimento da pesquisa, o referencial teóricometodológico e a análise dos dados coletados durante o período que estive participando do
Curso de EJA do Campo - Ensino Médio.
A pesquisa se desenvolveu na quarta etapa do Curso de Educação de Jovens e Adultos
do Campo - Ensino Médio, onde foi abordada a temática: “Produção de Alimentos e
Organização Coletiva”. Essa etapa aconteceu entre os dias primeiro e vinte e um de agosto de
dois mil e onze, em assentamentos-polo do MST, nos municípios catarinenses de Abelardo
Luz, Catanduvas e Campos Novos. O estudo envolveu o educador químico do curso e
cinquenta e sete educandos, jovens e adultos, com idades entre dezesseis e sessenta e dois
anos. As aulas de química foram observadas e registradas em vídeo e os diálogos
estabelecidos entre o educador e os educandos foram transcritos e analisados.
Através da abordagem dessa temática e o desenvolvimento deste estudo, objetiva-se
responder a questão central dessa pesquisa: “A educação química realizada na EJA, no
âmbito do Ensino Médio, em curso ou escola do campo, dialoga com os saberes culturais dos
educandos Sem Terra?”. Nesse sentido, a presente pesquisa tem por desígnio compreender e
analisar os diálogos estabelecidos entre educador químico e educandos, em uma “escola” do
campo, a fim de investigar a construção do saber científico a partir do saber cultural daqueles
educandos assentados e acampados da Reforma Agrária. Estima especificamente analisar
como são os diálogos estabelecidos entre o educador e os educandos na aula de química, além
de compreender como esses diálogos se iniciam e como se desenvolvem, bem como analisar
quais são os assuntos envolvidos nos mesmos.
Para contemplar os objetivos propostos e responder à questão central desta pesquisa,
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foram feitos estudos de aprofundamento teórico, pesquisa documental e pesquisa empírica. O
estudo teórico está alinhado à Etnometodologia (COULON, 1995) e alguns de seus conceitos
principais, tais como: “prática/realização”, “indicialidade”, “reflexividade”, “relatabilidade
(accountability)” e “membro” (COULON, 1995, p. 29). Na pesquisa documental foram
utilizados os documentos legais relativos à educação do campo, à educação de jovens e
adultos e documentos específicos do curso em questão, como por exemplo, a proposta
curricular, a mim apresentada por bolsistas-monitores e pela coordenadora do Curso de EJA.
Tal pesquisa foi realizada, a fim de ponderar documentos que se constituem de dados ricos e
estáveis, que contribuíram de sobremodo para o refinamento dos dados obtidos na pesquisa de
campo. Já a pesquisa empírica foi realizada em assentamentos-polo do MST, nos municípios
de Campos Novos, Catanduvas e Abelardo Luz, em Santa Catarina, e consistiu na observação
da vida cotidiana da comunidade e da “escola” com registro das observações e dos eventos
por meio de diário de campo, filmadora e máquina fotográfica.
Esta dissertação está dividida em três partes principais: Educação do Campo e Ensino
de Química, Enquadramento teórico-metodológico da Etnometodologia e o Estudo empírico.
A organização textual deste estudo encontra-se dividida em quatros capítulos, concluídos
pelas considerações finais.
O primeiro capítulo, Educação do Campo no Brasil, expõe a minha leitura em relação
a tal assunto e está dividido em dois tópicos: Educação do Campo: resgate histórico e
perspectivas e Educação do Campo do MST: uma política nacional. Na primeira parte,
apresento um breve panorama das lutas travadas durante o desenvolvimento e consolidação da
Educação do Campo no Brasil, além da definição da expressão “Educação do Campo” que
surge em oposição ao conceito de “Educação Rural”. Em um segundo momento, ainda nesse
capítulo, ressalto alguns aspectos relevantes sobre a proposta pedagógica e a educação do
campo pretendida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Por fim,
exponho algumas ponderações sobre o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA), sobre a proposta pedagógica da Pedagogia da Alternância e sobre as
especificidade da modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
O segundo capítulo foi dedicado à educação química no contexto da educação de
jovens e adultos do campo. Nele ressalto os principais objetivos do ensino de química,
destaco as orientações, para o desenvolvimento desta disciplina, apresentadas nos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNEM), na Proposta Curricular do Estado de Minas Gerais e na
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Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina. Com também, enfatizo as contribuições do
saber químico escolar para a reelaboração do saber cultural, em especial na educação de
jovens e adultos do campo.
No terceiro capítulo exponho a descrição e análise dos dados da pesquisa. Ele
encontra-se dividido em dois tópicos: Referencial Teórico-Metodológico, tópico dedicado à
descrição do pressuposto teórico-metodológico utilizado como estratégia de investigação e
análise dos dados; e O Contexto da Coleta de Dados, que foi subdividido em duas partes: na
primeira apresento o Curso de EJA do Campo-Ensino Médio, descrevo os objetivos, a
metodologia, as características do público alvo e o plano de trabalho do referido curso. No segundo
subtópico registro as Observações sobre as aulas de química do Curso de EJA do Campo-

Ensino Médio nos assentamentos-polo do MST em Abelardo Luz, Catanduvas e Campos
Novos. Nele explicito as características dos locais onde aconteceram as aulas; aponto detalhes
sobre o desenvolvimento e dinâmica das aulas de química ocorridas em cada um dos
assentamentos-polo, como também, ressalto algumas peculiaridades sobre a vida e o trabalho
dos educandos que atuaram como sujeitos deste estudo.
Nos Resultados e Discussões, quarto capítulo desta pesquisa, apresento as transcrições
dos diálogos entre o educador químico e os educandos do Curso de EJA do Campo-Ensino
Médio, a descrição do contexto da aula em que eles tiveram início, como também as
respectivas análises realizadas à luz das ideias de Alan Coulon sobre a etnometodologia.
Nas Considerações Finais, por sua vez, apresento algumas reflexões realizadas neste
estudo a partir das análises dos diálogos estabelecidos entre o educador químico e os
educandos assentados e acampados da Reforma Agrária. Na sequência, exibo as Referências
Bibliográficas e algumas imagens dos assentamentos-polo e das aulas de química do Curso de
EJA (Apêndice).
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1 CAPÍTULO I

EDUCAÇÃO DO CAMPO NO BRASIL

Fonte: http://www.portalctb.org.br/site/component/content/article/11212

“A educação do campo do povo agricultor
Precisa de uma enxada, de um lápis e de um trator
Precisa do educador pra trocar conhecimento
O maior ensinamento é a vida e o seu valor.
Dessa história nós os sujeitos
Lutamos pela vida, pelo o que é de direito
As nossas marcas se espalham pelo chão
A nossa escola, ela vem do coração.
Se a humanidade produz tanto saber
o rádio, a ciência e a cartilha do ABC
mas falta empreender a solidariedade
Soletrar essa verdade está faltando acontecer”
(A Educação do Campo/ Letra: Gilvan Santos)
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1.1 Educação do Campo: resgate histórico e perspectivas

Um princípio fundamental da educação contemporânea é que ela seja estendida a
todos os cidadãos. Por esse motivo, a busca por educação básica de qualidade para o campo
vem sendo, desde meados da década de 1990, motivo de manifestações organizadas por
diversos movimentos sociais, sindicais e algumas pastorais, que se articulam em prol da
criação de políticas públicas específicas que garantam o acesso à educação e à melhoria da
qualidade de vida dos sujeitos que vivem e trabalham no campo. Nesse contexto, os
movimentos sociais tornaram-se sujeitos da ação política e buscaram (e ainda buscam)
soluções concretas para a exploração social e outros problemas da classe trabalhadora do
campo.
O resultado inicial dessa articulação entre as organizações sociais do campo foi a
realização do I Encontro Nacional de Educadoras e Educadores da Reforma Agrária
(ENERA). O Encontro realizou-se em julho de 1997, na Universidade de Brasília (UnB) e foi
considerado o ponto de partida do Movimento de Educação do Campo no Brasil. Nesse
encontro, a educação do campo foi debatida publicamente e foram colocadas em pauta as
reflexões e as práticas pedagógicas possíveis para o meio rural (CALDART, 2002, p. 22). O
grande desafio nesse momento foi pensar a educação para os sujeitos do campo sob uma nova
perspectiva, considerando-se o contexto cultural, social, político e econômico no qual viviam.
Daí veio a necessidade de uma conferência nacional para discutir a luta popular pela
ampliação do acesso, permanência e direito à escola pública de qualidade no campo.
A I Conferência Nacional “Por uma Educação Básica do Campo” aconteceu no ano de
1998, em Luziânia (GO), e tornou-se um marco, por permitir a participação de populares na
elaboração de ideias que influenciaram as políticas educacionais específicas. Nessa ocasião, o
conceito de Educação do Campo (e não mais Educação Rural) foi incorporado ao contexto
dos debates sobre a escola pública brasileira, através de sua inserção no documento das
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (Parecer no 36/2001 e
Resolução 1/2002 do Conselho Nacional de Educação) e a identidade das escolas do campo
foi definida
[...] pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, ancorando-se
na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que
sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e
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nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país (art.
2°, parágrafo único CNE/CEB. BRASIL, 2002, p. 22).

Ainda no ano de 1998, através da Portaria nº 10/98 foi criado o Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA), que visa ampliar os níveis de escolarização
formal dos trabalhadores rurais assentados através de metodologias específicas. A criação
desse programa significou uma forma de estreitar o compromisso entre o governo federal, as
instituições de ensino, os movimentos sociais, os sindicatos de trabalhadores rurais e os
governos estaduais e municipais (BRASIL, 2004).
Devido à necessidade de prosseguir o trabalho e a mobilização iniciados na I
Conferência, aconteceu em 2004 a II Conferência Nacional “Por uma Educação do Campo”,
também em Luziânia (GO). Nessa conferência, firmou-se uma nova agenda política, definida
na Carta de Luziânia, onde o Campo e a Educação foram recolocados em discussão. Definiuse, ainda, a ampliação de novas frentes de luta para a Educação do Campo, abalizando a
consolidação de um projeto de educação, gerido e organizado pelos sujeitos do campo, através
do diálogo entre os movimentos e organizações sociais, movimentos sindicais e as esferas
federal, estadual e municipal. Na oportunidade, o Ministério da Educação, signatário da
conferência, criou a Coordenação-Geral de Educação do Campo, com o objetivo de elaborar e
conduzir uma Política Nacional de Educação na área. Essa Coordenação ficou responsável por
institucionalizar o Grupo Permanente de Trabalho da Educação do Campo (GPT) e por
incentivar a criação de Comitês/Fóruns e Coordenações Municipais e Estaduais de Educação
do Campo, para atuar na divulgação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas
Escolas do Campo. Ainda em 2004, foi criado o II Plano Nacional de Reforma Agrária
(PNRA) visando o processo dos assentamentos e o acesso a direitos fundamentais como
educação, saúde, energia e saneamento básico aos sujeitos do campo.
Em 2005, o MEC e o MDA organizaram o I Encontro Nacional de Pesquisa em
Educação do Campo, onde estavam reunidos 70 pesquisadores, em média, vinculados às
instituições de ensino superior de todo Brasil e/ou a movimentos sociais do campo com a
finalidade de dialogar e aprofundar as reflexões sobre a educação do campo (MOLINA, 2006,
p. 11). Três anos mais tarde, em 2008, aconteceu o II Encontro Nacional de Pesquisa em
Educação do Campo, em que foram socializados os resultados das pesquisas realizadas no
país. Também no ano de 2008, foram estabelecidas as “diretrizes complementares, normas e
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princípios para o desenvolvimento de políticas públicas para a Educação Básica do Campo”,
através da Resolução n° 2, de 28 de abril do referido ano. Nessa Resolução, no artigo 1°,
encontra-se definido, claramente, o que é e a quem se destina a educação do campo:
A Educação do Campo compreende a Educação Básica em suas etapas de
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação
Profissional Técnica de nível médio integrada com o Ensino Médio e
destina-se ao atendimento às populações rurais em suas mais variadas
formas de produção da vida - agricultores familiares, extrativistas,
pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados da Reforma
Agrária, quilombolas, caiçaras, indígenas e outros (Resolução CNE/CEB nº
2, de 28 de abril de 2008. BRASIL, 2008, p. 1).

O III Encontro Nacional de Pesquisa em Educação do Campo aconteceu em agosto de
2010, contando com a participação de pesquisadores, educadores, representantes de órgãos
públicos e movimentos sociais de todo Brasil. Também em 2010, sobreveio a criação do
Fórum Nacional de Educação do Campo (FONEC). Este fórum é uma articulação permanente
dos movimentos e organizações sociais e sindicais do campo, universidades e institutos
federais de educação e tem a finalidade de “[...] primar, antes de tudo, pelo cumprimento do
direito humano inalienável e indivisível à educação de qualidade, a todos que vivem no e do
campo [...]” (Carta de Criação do Fórum Nacional de Educação do Campo, 2010, p. 2). O
FONEC marcou um período de reorganização e discussão sobre a educação no campo e
trouxe como destaque toda a trajetória e as necessidades dos movimentos sociais em relação
às demandas educacionais. Recentemente, em março de 2012, uma conquista dos
movimentos sociais e sindicais do campo foi a criação do Programa Nacional de Educação do
Campo (Pronacampo). Este programa foi lançado pelo Governo Federal e tem por objetivo
oferecer recursos técnicos e financeiros aos estados e municípios para implementação de
políticas de educação do campo, a fim de proporcionar a formação de agricultores em nível
técnico ou de graduação.
Apesar das conquistas citadas, permanece o problema do analfabetismo, sobretudo nas
áreas rurais.

Dados do censo populacional 2010 (IBGE, 2010), indicam que a taxa de

analfabetismo nessas áreas é de 23,2% contra 7,3% nas áreas urbanas. Entre a população
assentada da Reforma Agrária a taxa de analfabetismo também é alta. No ano de 2011, a taxa
estava em torno dos 15,58% e o acesso ao nível básico de ensino era restrito, como revelam os
seguintes números: 42,27% dos assentados cursou somente até o quinto ano do Ensino
Fundamental, 27,27% concluiu o Ensino Fundamental, 5% têm nível médio completo e
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somente 1% dessa parcela da população teve acesso ao Ensino Superior (PRONERA, Manual
de Operações, 2011, p. 17).
Infelizmente, esses índices são resultados de um conjunto de fatores que vem, há anos,
preterindo a educação do campo. Entre eles podemos citar: a falta de escolas no campo (de
acordo com o INEP/MEC - 2009, no ano de 2002 havia 107.432 escolas no campo, já em
2009 esse número caiu para 83.036 estabelecimentos de ensino em áreas rurais em todo o
Brasil); a falta de educadores com formação pedagógica adequada (dos professores que atuam
no Ensino Fundamental apenas 21,6% apresentam formação superior e 3,4% possui formação
inferior ao Ensino Médio. Atuando no Ensino Médio, tem-se 88,7% dos docentes com
formação superior e 11,3% com formação em nível de Ensino Médio, ou seja, atuando no
mesmo nível de ensino que a sua escolaridade - INEP/MEC, 2007); as dificuldades
apresentadas pelas crianças, jovens e adultos em frequentar escolas nos centros urbanos,
devido à distância e falta de transporte (segundo a PNERA – 2005, em média, 69,9% dos
educandos brasileiros costumam ir a pé para a escola no campo); a dificuldade em conciliar
trabalho no campo com o período escolar (em 2004, somente 1,3% das modalidades de ensino
desenvolvidos no campo era semi-presencial ou de presença flexível - combinando meios
presenciais e à distância e 1,2% em regime de alternância - integrando tempo na escola e
tempo na comunidade - PNERA, 2005, p. 27); a falta de livros didáticos com conteúdos
vinculados as especificidades do campo e a inadequação das bases culturais dos currículos,
das organização escolar e das práticas pedagógicas às específicas dos sujeitos do campo e
suas realidades. Conforme a PNERA (2005, p. 53), somente 46,8% das escolas do campo
possuem currículo ou metodologia adequados ao contexto do campo.
Analisando esses dados vemos que a temática da educação do campo continua
recebendo pouca atenção por parte dos órgãos responsáveis pelo sistema educacional
brasileiro. Além disso, ainda hoje prevalece aquela visão “arcaica” de que a escola do campo
tem que ser “escolinha” apenas para atender a parte burocrática das legislações e que o sujeito
do campo só precisa aprender a “ler e escrever”.
É imprescindível ressaltar, aponta Molina (2004 apud AMARAL, 2010, p. 75), que o
conceito de Educação do Campo não pode ser comparado com o de Educação Rural, pois
cada uma tem suas particularidades. A educação rural acena àquela educação que ocorre na
zona rural, mas com padrões e práticas peculiares das escolas urbanas. Exemplo disso é que,
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muitas vezes, os professores que trabalham nessas escolas residem nas áreas urbanas, o que de
certa maneira dificulta o enraizamento cultural e o reconhecimento das especificidades,
formas de produção, dinâmica política e social e as lutas dos sujeitos do campo (ARROYO,
2010). Na maioria das vezes, o ensino desenvolvido nessas escolas estava ligado aos afazeres
comuns e à lida cotidiana dos trabalhadores da roça (plantio e colheita de alimentos, ordenhar
vacas, manuseio de enxada e outros instrumentos de trabalho) com pequena ênfase nos
conteúdos teóricos. Essa educação foi criada como uma estratégia para amenizar o êxodo
rural, que estava transformando-se em um grave problema social para as cidades, e como uma
forma de manter os trabalhadores vinculados ao serviço braçal nas lavouras dos grandes
latifúndios. Leite (2002) nos explica que,
A Educação Rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi
relegada a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo
acentuado do processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a
interpretação política ideológica da oligarquia agrária, conhecida
popularmente na expressão: “gente da roça não carece de estudos. Isto é
coisa de gente da cidade” (LEITE, 2002, p. 14).

Constata-se, pela reflexão de Leite, que na educação rural as correntes são mais
conservadoras, sua origem está no pensamento latifundiário empresarial e não consideram as
peculiaridades dos sujeitos envolvidos, desvinculando-se da cultura e familiaridade que esses
possuem com a natureza e com os outros seres humanos. Neste sentido, aponta Fernandes
(2006, p. 37) que “a Educação do Campo está contida nos princípios do paradigma da questão
agrária, enquanto a Educação Rural está contida nos princípios do paradigma do capitalismo
agrário”.
Já a educação do campo, nasce como uma reivindicação dos movimentos sociais e de
outras organizações (MAB, MMC, MPA, CONTAG, RESAB e CPT)1 pelo direito a uma
política educacional específica para os sujeitos do campo. A educação do campo deveria ser
instalada por e para diferentes sujeitos, práticas sociais e identidades culturais que compõem a
diversidade do campo. Essa educação seria compreendida como um espaço de direito e
preocupada com a maneira de educar, de formar e transformar a realidade de homens e
mulheres do campo. De acordo, com Caldart:
Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a identidade deste
1

MAB: Movimento dos Atingidos pelas Barragens; MMC: Movimento das Mulheres Camponesas; MPA:
Movimento dos Pequenos Agricultores; CONTAG: Confederação dos Trabalhadores da Agricultura; RESAB:
Rede de Educação do Semi-Árido Brasileiro e CPT: Comissão Pastoral da Terra.
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movimento por uma educação do campo é a luta do povo do campo por
políticas públicas que garantam o seu direito à educação e a uma educação que
seja no e do campo. No: o povo tem direito a ser educado no lugar onde vive;
Do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com a sua
participação, vinculada à sua cultura e às necessidades humanas e sociais
(CALDART, 2002, p. 18).

Nesse sentido, a autora nos esclarece ainda que
A Educação do Campo nasceu como mobilização/pressão de movimentos
sociais por uma política educacional para comunidades camponesas: nasceu
da combinação das lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas
nas áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de inúmeras
organizações e comunidades camponesas para não perder suas escolas, suas
experiências de educação, suas comunidades, seu território, sua identidade
(CALDART, 2008, p. 71).

Na compreensão de Caldart, os sujeitos que vivem no campo possuem uma relação
peculiar com a natureza de onde tiram seu sustento, com os resultados de seus trabalhos e com
o próprio modo de produção. Pensar uma educação voltada para esses sujeitos significa
reconhecer e incorporar nos projetos político-pedagógicos das escolas as especificidades, a
realidade local, a cultura, as experiências e os saberes desses povos do campo. Não basta ter
escolas localizadas no espaço rural, é preciso que essas tenham um projeto político
pedagógico vinculado às necessidades, aos desafios, as motivações políticas e às culturas dos
sujeitos que vivem e trabalham no campo. É preciso que a educação estabeleça sentidos na
vida dessas pessoas, estando voltada à realidade das mesmas e sendo pensada em um contexto
expressivo e contributivo para o desenvolvimento dos cidadãos, enquanto sujeitos que fazem
parte do campo. Ou seja, a educação do campo passa a ser uma abstração se não for
considerada no contexto em que é desenvolvida, nas relações que a suportam e,
principalmente, se não for compreendida no contexto da luta de classes, que se expressa no
campo e na cidade (VENDRAMINI, 2008, p. 4 - 5).
Essa discussão tem respaldo junto à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB N°
9.394/96) que indica que
Art. 1º: A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na
vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino
e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas
manifestações culturais (BRASIL, 1996, p. 1).
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O artigo 28 da referida lei também apresenta medidas de adaptação da escola à vida do
campo e a diferença entre a educação do campo e da cidade:
Art. 28: Na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas de
ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação às
peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente:
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades
e interesses dos alunos da zona rural;
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar
às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas;
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural (BRASIL, 1996, p. 12).

Embora, naquele momento, a LDB representasse um avanço para a educação no meio
rural, ainda se fazia necessária a criação de políticas públicas que fossem construídas junto
aos sujeitos do campo, com características desse meio e que garantissem o que estava sendo
proposto. É nesse contexto que surgiram experiências alternativas de educação no meio rural,
através de lutas organizadas pelos movimentos sociais, as quais reivindicavam de forma
sistematizada uma escola e uma proposta educacional direcionada à realidade, aos saberes e
especificidades dos povos do campo. Essa escola deveria apresentar uma proposta
educacional que atendesse aos interesses desses sujeitos, além de estar ligada aos desafios,
sonhos, história e cultura dos mesmos, pois, assim, eles serão capazes de pensar o mundo a
partir da realidade em que vivem e da terra onde pisam.
Nas considerações acima, percebe-se que há alguns anos as organizações sociais
vinculados às causas do campo têm lutado por um projeto político educacional que colabore
para a mudança social ampla e emancipatória dos sujeitos que vivem no e do campo. A
educação ganha novo sentido quando integrada a um movimento social, uma vez que as
práticas educativas propostas e desenvolvidas por esses movimentos objetivam a
transformação da realidade de opressão e de exploração, o fortalecimento da cultura e dos
valores, a emancipação dos sujeitos e o desenvolvimento autossustentável das comunidades
camponesas.
Entre todos os movimentos sociais envolvidos com a educação do campo (MST,
MAB, CONTAG, FETRAF, MPA e Movimentos de Mulheres Trabalhadoras Rurais)2, o que
2

MST: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra; MAB: Movimento dos Atingidos pelas Barragens;
CONTAG: Confederação dos Trabalhadores da Agricultura; FETRAF: Federação Nacional dos Trabalhadores e
Trabalhadoras na Agricultura Familiar e MPA: Movimento dos Pequenos Agricultores.
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mais de se destaca é o MST, que desde a sua fundação tem se preocupado com as questões da
educação dos povos do campo. O MST, juntamente com o sujeito sociocultural Sem Terra3,
vem desenvolvendo uma proposta pedagógica original onde os conteúdos escolares estão
associados à realidade e ao tipo de sujeitos que pretende formar. A obra educativa do
Movimento é perpassada por três dimensões principais:
i) o resgate da dignidade a milhares de famílias que voltam a ter raiz e
projeto.
ii) a construção de uma identidade coletiva, que vai além de cada pessoa,
família, assentamento.
iii) a construção de um projeto educativo das diferentes gerações da família
Sem Terra que combina escolarização com preocupações mais amplas de
formação humana e de capacitação de militantes (CALDART, 2003, p. 51).

Essa obra surgiu da necessidade de contornar as dificuldades da produção agrícola e o
analfabetismo da militância. A escola, idealizada pelo Movimento, passa a ser vista então,
como uma possibilidade de transformar as relações de produção e as relações sociais no
campo.
A seguir, relato alguns aspectos relevantes sobre a educação do campo desenvolvida
pelo MST, a proposta pedagógica do Movimento, a parceria estabelecida entre o MST e o
PRONERA e entre outros fatores que jugo relevante.

3

“Quando o indivíduo entra no MST, e não possui nenhuma propriedade rural, é chamado sem-terra, na medida
em que ele vai participando da vivência do Movimento, junto com as demais pessoas ali inseridas, e assim vai
adquirindo uma série de princípios, valores, conhecimentos, que compartilha com os demais sujeitos na
construção e efetivação de um projeto de sociedade que vise a superação da diferenciação de classes, se torna o
Sem Terra. Esse Sem Terra pode ser muitas vezes alguém que compartilhe dos mesmos ideais e que encontrou
no MST espaço para sua luta, sem nunca ter sido um sem-terra, por isso, é comum encontrarmos dentro do MST,
pessoas que se dedicam as mais diversas áreas, agrônomos, pedagogos, advogados, economistas etc, e que são
também Sem Terra” (GALLERT, 2005, p. 2).
27

1.2 Educação do Campo do MST: uma política nacional

FIGURA 1: Bandeira do MST

Fonte: http://www.mst.org.br/

“Vem teçamos a nossa liberdade
braços fortes que rasgam o chão
sob a sombra de nossa valentia
desfraldemos a nossa rebeldia
e plantemos nesta terra como irmãos!
Vem, lutemos punho erguido
Nossa Força nos leva a edificar
Nossa Pátria livre e forte
Construída pelo poder popular
Braços erguidos ditemos nossa história
sufocando com força os opressores
hasteemos a bandeira colorida
despertemos esta pátria adormecida
o amanhã pertence a nós trabalhadores!
Vem, lutemos punho erguido
Nossa Força nos leva a edificar
Nossa Pátria livre e forte
Construída pelo poder popular
Nossa Força regatada pela chama
da esperança no triunfo que virá
forjaremos desta luta com certeza
pátria livre operária camponesa
nossa estrela enfim triunfará!
Vem, lutemos punho erguido
Nossa Força nos leva a edificar
Nossa Pátria livre e forte
Construída pelo poder popular.”
(Hino do MST. Letra: Ademar Bogo / Musica: Willy C. de Oliveira)
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O MST foi criado formalmente em 1984 e é, sem dúvida, o movimento social e
organização social de massas de maior expressividade na atualidade brasileira. O
Movimento está organizado em torno de três objetivos principais: lutar pela terra, lutar
pela Reforma Agrária e lutar por uma sociedade mais justa e fraterna. No entanto, os
Sem Terras perceberam que somente a conquista da terra não era o bastante. Estava
faltando-lhes o instrumento fundamental para prosseguir na luta: o conhecimento. Era
preciso conhecimento prático de como lidar com a terra e com os animais,
conhecimento sobre financiamentos bancários e aplicações tecnológicas, conhecimento
político, econômico e social (MORISSAWA, 2001, p. 239). Foi por esse motivo que o
MST, em parceria com outras entidades, passou a reivindicar uma política pública e um
projeto educativo específico, uma vez que era evidente que muitos dos conhecimentos
necessários para o desenvolvimento das atividades do Movimento somente seriam
alcançados por meio de uma educação de qualidade.
Assim sendo, constata-se que desde sua origem o MST tem incluído em sua
pauta de reivindicações o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade para as
crianças, jovens e adultos que habitam seus acampamentos e assentamentos. Para o
Movimento, “a democratização do conhecimento é considerada tão importante quanto a
Reforma Agrária no processo de consolidação da democracia” (MST, 2012). Dessa
maneira, a inquietação com a questão da educação surge simultaneamente à sua
fundação. Muitas eram as famílias, acampadas e assentadas, que tinham crianças em
idade escolar e idade entre zero a seis anos que precisavam ser educadas e zeladas,
enquanto seus responsáveis ausentavam-se para o trabalho no campo ou para a
participação em atividades do próprio Movimento. Nesse momento, as ações para a
conquista da escola, nos assentamentos e acampamentos, aconteceram de forma isolada
e contou, a princípio, especialmente com a iniciativa e sensibilidade de algumas
professoras e mães. Mais tarde, muitos pais e algumas lideranças do Movimento
também se mobilizaram com a causa, nascendo daí o trabalho do MST em prol da
educação (CALDART, 1997).
O MST assumiu a tarefa de organizar e articular a mobilização pela “conquista”
das escolas, de elaborar uma proposta pedagógica específica para as mesmas e de
formar e capacitar educadores para trabalhar à formação dos sujeitos do campo
(BENJAMIN; CALDART, 2000, p. 26). Nessa perspectiva, as atividades educacionais
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desenvolvidas nas escolas vinculadas ao MST deveriam atender as especificidades
geográficas e culturais dos sujeitos do campo, fazer diferença na vida presente e futura
dos mesmos e ir além da simples transmissão de conhecimento e de conteúdos isolados.
No início, as experiências pedagógicas se deram por meio da prática do próprio
Movimento e, posteriormente, foram avançando para o conceito de Educação do
Campo. Esta educação é defensora do princípio de que a população do campo tem
direito de se educar “a partir do que faz e do lugar onde vive” (MST, 2004. p. 12).
A proposta de educação do MST seguiu, a princípio, dois eixos principais: a
luta pelo direito a educação e a construção de uma pedagogia diferenciada, visando
fortalecer práticas, atitudes e sentimentos dos integrantes do Movimento. A educação
extrapolaria os limites da escola tradicional, que deixaria de ser um local de repasse de
conteúdos e passaria a ter grande influência no processo formativo dos integrantes do
MST. Caldart enfatiza a importância, o lugar e o cunho humanista da educação do MST:
Sujeitos não se formam somente na escola. Há outras vivências que
produzem aprendizados até mais fortes. A Pedagogia do Movimento
não cabe na escola, porque o Movimento não cabe na escola, e porque
a formação humana também não cabe nela. Mas a escola cabe no
Movimento e em sua pedagogia; cabe tanto que historicamente o MST
vem lutando tenazmente para que todos os Sem Terra tenham acesso a
ela. A escola que cabe na Pedagogia do Movimento é aquela que
reassume sua tarefa de origem: participar do processo de formação
humana (CALDART, 2003, p. 57 - 58).

Outra autora reforça a concepção ampla de educação no MST:

[...] no MST o conceito de educação não se confunde com o conceito
de escola. Educação é prática social. Essa concepção supõe entender o
ato educativo como coisa viva, é o seu acontecer; não se dicotomiza
trabalho e vida, mas o trabalho é tomado como vida e vice-versa.
Portanto, essa prática não se dá apenas no espaço da escola
(SAVELLI, 2000, p. 29).

Nesse sentido, o Movimento pretende que a sala de aula não seja o único local
do processo de ensino-aprendizagem. Espera-se que nas escolas do MST o processo
educativo aconteça a partir da vida prática, das necessidades concretas dos sujeitos e das
vivências cotidianas dentro do Movimento (ocupação de terras, formação e vivência nos
acampamento, organização do assentamento e etc) onde educador e educando têm o
desafio de serem investigadores críticos da realidade, começando pela realidade mais
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próxima dos assentamentos e acampamentos e indo para a realidade mais distante.
“Somente as escolas construídas política e pedagogicamente pelos sujeitos do campo,
conseguem ter o jeito do campo, e incorporar neste jeito as formas de organização e de
trabalho dos povos do campo” (BENJAMIN; CALDART, 2000, p. 37).
Essas ações pedagógicas do MST são iluminadas pelas ideias de Paulo Freire e
sua Pedagogia Libertadora. Assim como Paulo Freire, o MST e os Sem Terras confiam
no poder transformador da educação e acreditam que a mesma sirva como um
mecanismo de conscientização do sujeito oprimido, em favor de sua própria libertação e
de sua liberdade. Liberdade para compreender o mundo que o rodeia, de atuar nele e ter
consciência crítica sobre os acontecimentos cotidianos, podendo decidir o que lhe for
conveniente, a fim de superar sua condição de oprimido e de opressor. De acordo com
Costa e Pereira, “[...] a educação libertadora é, portanto, aquela que entende a educação
dos Trabalhadores Sem-Terra não como uma concessão, mas como direito conquistado
na luta diária daqueles que atuam no campo” (2010, p. 49).
As reflexões do Movimento sobre o tipo de escola e de educação que seriam
convenientes aos sujeitos do campo culminaram em uma forma peculiar de fazer
educação. Dessa maneira, o MST buscou desenvolver “uma práxis de como se educam
as pessoas, de como se faz a formação humana” (CALDART, 2003, p. 51). A
sistematização dessa práxis educacional (prática e teoria combinadas) possibilitou a
elaboração de uma pedagogia específica, que tem como objetivo “a formação humana e
a conscientização do cidadão mediante análise de sua própria prática social” (SANTOS
e SOUZA, 2007, p. 216). Segundo Savelli (2000), o MST conseguiu preparar sua
proposta pedagógica de educação devido a dois fatores principais: os seus sujeitos
vivem uma diversidade de processos educativos no dia-a-dia e o Movimento consegue
sensibilizar outros setores da sociedade para a sua luta, entre os quais estão os
profissionais ligados à Educação. Portanto, fica claro que, teoricamente,
O MST tem uma pedagogia. A pedagogia do MST é o jeito através do
qual o Movimento historicamente vem formando o sujeito social de
nome Sem Terra, e que no dia a dia educa as pessoas que dele fazem
parte. E o princípio educativo principal desta pedagogia é o próprio
movimento. Olhar para esta pedagogia, para este movimento
pedagógico, nos ajuda a compreender e a fazer avançar nossas
experiências de educação e de escola vinculadas ao MST (MST,
1999).
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Esse jeito peculiar de fazer educação é chamado Pedagogia do Movimento.
Nesta pedagogia, os sujeitos educativos são os Sem Terra e, o MST, o sujeito da
intencionalidade pedagógica, responsável pela tarefa de fazer educação (BENJAMIN;
CALDART, 2000, p. 30). Essa proposta encontra seus alicerces na proposta de Paulo
Freire, no movimento pedagógico da Educação Popular, nas experiências de escolas
alternativas do campo e da cidade e em vários autores da pedagogia, da sociologia, da
psicologia social e da pedagogia baseada no materialismo histórico dialético, que
articula trabalho, educação, produção e auto-organização, tais como: Nadedja
Krupskaya, Anton Makarenko, Moisey Pistrak e José Martí (GALLERT, 2005, p. 7).
O Setor Nacional de Educação do MST, formalizado em 1987, ficou incumbido
de colocar em prática essa proposta de educação, sendo responsável por tratar das
questões do direito a educação e à escola. Esse setor é coordenado pelo Coletivo
Nacional de Educação e se ocupa desde a formação dos educadores até a sistematização
da prática pedagógica
A Pedagogia do Movimento, de acordo Benjamin e Caldart (2000, p. 30 - 34),
não é uma nova pedagogia, mas sim um jeito novo de lidar com matrizes pedagógicas
ou com pedagogias já construídas. Na organização dos princípios dessa pedagogia, o
MST procurou colocar várias pedagogias em movimento, de acordo com as necessidades
educativas específicas em cada situação. Vale mencionar aqui algumas das pedagogias
que dão corpo às práticas pedagógicas do Movimento: Pedagogia da Luta Social (educar
para uma postura diante da vida); Pedagogia da Organização Coletiva (educar para a
cooperação e não para o individualismo); Pedagogia da Terra (educar para o cultivo e o
cuidado com a terra); Pedagogia do Trabalho e da Produção (educar para o trabalho e
pelo trabalho); Pedagogia da Cultura (educar pelo modo de vida produzido e cultivado
pelo Movimento); Pedagogia da Escolha (educar para a escolha, a fim de aprender a
cultivar valores e a refletir sobre eles); Pedagogia da História (educar para conhecer e
compreender a história e seu movimento) e Pedagogia da Alternância (educar a partir da
integração da escola com a família e a comunidade), onde a escola atua em regime de
alternância de tempos na escola e tempos na comunidade. Nesse sentido, “O MST é o
grande educador Sem Terra. E o MST educa os Sem Terra inserindo-os no movimento
da história. É este movimento que vem fazendo do trabalhador sem (a) terra um lutador
do povo” (MST, 2005, p. 235 - 236).
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As reflexões acerca da Pedagogia do Movimento são socializadas com os
educadores das escolas dos assentamentos e acampamentos através dos materiais
produzidos pelo Setor de Educação. O Dossiê MST Escola é um exemplo de material
produzido por esse setor. Nesse Dossiê são estabelecidos os princípios filosóficos e
pedagógicos, fundamentados em valores socialistas e humanistas, que devem ser pontos
de partida para as ações educacionais do Movimento:
a) Princípios Filosóficos:
1. Educação para a transformação social;
2. Educação para o trabalho e a cooperação;
3. Educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana;
4. Educação com/para valores humanistas e socialistas;
5. Educação como processo permanente de formação e transformação
humana.
b) Princípios Pedagógicos:
1. Relação entre teoria e prática;
2.Combinação metodológica entre processos de ensino e de
capacitação;
3. A realidade como base da produção do conhecimento;
4. Conteúdos formativos socialmente úteis;
5. Educação para o trabalho e pelo trabalho;
6. Vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos;
7.Vínculo orgânico entre processos educativos e processos
econômicos;
8. Vínculo orgânico entre educação e cultura;
9. Gestão democrática;
10. Auto-organização dos/as estudantes;
11.Criação de coletivos pedagógicos e formação permanente dos
educadores/ das educadoras;
12. Atitude e habilidade de pesquisa;
13. Combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais
(MST, 2005, p. 161 - 177).

Através desses princípios, o Movimento busca a formação omnilateral, ou seja,
formação e desenvolvimento integral dos sujeitos através da “formação políticoideológica, formação organizativa, formação técnico-profissional, formação do caráter
ou moral, formação cultural e estética, formação afetiva e formação religiosa”
(GALLERT, 2005, p. 12). Para o MST, esse tipo de formação só é possível pela
educação dialógica e participativa, uma vez que a mesma é vista como um meio de
mudança social e de luta pelo processo de democratização dos direitos. Entretanto,
refletindo junto com D’Agostini (2009), nota-se que muitas vezes os princípios
humanistas e socialistas da Pedagogia do Movimento não se materializam devido às
condições objetivas do jeito de produzir a vida que é estabelecida pelo capital e regulada
pelo Estado. Dessa maneira, percebe-se que há uma contradição na educação do MST,
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que se pretende revolucionária, mas que se encontra dentro dos marcos do Estado
burguês, logo, sujeita à regulação do Estado para a sustentação da relação trabalho e
capital estabelecida no regime social capitalista (D’AGOSTINI, 2009, p. 144).
O princípio da educação dialógica não é citado explicitamente nos princípios da
página anterior, mas é possível verificar sua pulsação nas ações propostas. Ele está
presente na organicidade do Movimento e sugere a troca de saberes, estimula a
formação atuante e crítica onde os sujeitos tornam-se conscientes da realidade que os
cercam, permite uma leitura crítica do mundo e considera que todos os sujeitos têm
conhecimentos e que podem aprender juntos, ouvindo uns aos outros de forma
respeitosa. Nesse sentido, “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não
é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a
significação dos significados” (FREIRE, 1979, p. 69). Na educação desenvolvida com
tal finalidade, “[...] ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si
mesmo: os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE,
1975, p. 79). Por isso, o processo de ensino-aprendizagem nas escolas do MST não
pode estar preso às ‘grades’ curriculares fixas e pré-determinadas ou somente aos
conhecimentos formais, de natureza intelectual, mas sim deve estar atrelado às ações
cotidianas do movimento social e de seus sujeitos, aberto para o mundo e para o novo,
voltado para ação, pautado na luta pela terra, no trabalho, na produção cooperativa,
coletiva e socialmente útil; desenvolvendo todas as modalidades de ensino e
valorizando todos os tipos de inteligências. Por meio desse comprometimento com
ideais pedagógicos humanizadores e libertários, o MST trata as práticas de humanização
dos sujeitos do campo como uma obra educativa. Educar é humanizar, é respeitar os
saberes, a vivência e a realidade dos sujeitos, é reconhecer o ser humano em suas
múltiplas dimensões.
O compromisso do MST em promover educação do campo com qualidade e
equidade, vem, há alguns anos, sendo colocado em prática e está organizado em todas
as regiões do país. Dados da Pesquisa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PNERA, 2005), apresentados na tabela abaixo, apontam a conquista de uma
porcentagem significativa de escolas do campo em todas as regiões do Brasil. Notamos
que em 2004 a porcentagem de escolas que funcionavam nos assentamentos é maior do
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que as escolas situadas em seu entorno: 89,7 % na região Norte, 76,9 % no Nordeste,
65,7 % no Sudeste, 58,6 % na região Sul e 83,9 % na região Centro-Oeste.

TABELA 1. Distribuição das escolas que atendem assentados, segundo a localização em relação ao assentamento –
Brasil e Grandes Regiões 2004 (em %)
Localização da Escola

Norte

Nordeste

Sudeste

Sul

CentroOeste

Brasil

Dentro do assentamento na agrovila/centro
comunitário

45,4

66,3

41,8

37,1

40,4

54,3

Dentro do assentamento, mas fora da
agrovila/centro comunitário

44,3

10,6

23,9

21,5

43,5

25,0

Fora do assentamento/no entorno

10,3

23,1

34,2

41,3

16,0

20,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
Fonte: MEC. Inep – PNERA, 2005.

Apreende-se, ainda, que a região Nordeste se destaca, entre as demais regiões,
por apresenta a maior porcentagem de escolas localizadas dentro das agrovilas/centros
comunitários (66,3%). O norte do Brasil lidera em relação às escolas localizadas foras
das agrovilas/centros comunitários (44,3%). Já a região Sul, se destaca, entre as outras
regiões, por possuir o maior índice de escolas fora dos assentamentos (41,3%), o que
indica que boa parte dos assentados, dessa região, precisa deslocar-se para ter acesso à
‘escola’. Esses dados revelam que apesar de toda dificuldade, o MST, através do Setor
de Educação, vem possibilitando aos povos do campo o acesso à educação formal no
próprio campo, o que estimula e facilita a formação dos sujeitos ligados a essa
realidade.
O MST conta com aproximadamente duas mil escolas públicas, dez mil
educadores e trezentos mil educandos. Dessas escolas, duzentos e cinquenta (12,5%)
oferecem o Ensino Fundamental completo (do primeiro ao nono ano) e cinquenta
(4,3%) o Ensino Médio. As demais (84,1%) oferecem o Ensino Fundamental até o
quinto ano (antiga 4ª série). Em nível de graduação, especialização e curso técnico
integrado são trinta e dois cursos. Ou seja, a luta por escolas do campo e a reflexão
pedagógica do MST perpassam todas as modalidades de ensino da Educação Básica à
formação de Nível Superior - graduação e especialização (PNERA, 2005). O gráfico, a
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seguir, ilustra a porcentagem de escolas que atendem os assentados, considerando todas
as modalidades de ensino.
GRÁFICO 1: Proporção de escolas que atendem assentados, segundo
modalidades de ensino – Brasil 2004 (em %)

Fonte: MEC. Inep – PNERA, 2005 (http://www.lepel.ufba.br/PNERA.pdf).
Elaboração: DIEESE. Obs.: O respondente pode assinalar mais de um nível ou modalidade de
ensino

Para conseguir ofertar satisfatoriamente todas as modalidades de ensino
destacadas no gráfico, o MST vem estabelecendo várias parcerias. Entre elas podemos
citar a estabelecida com o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária
(PRONERA). Este programa foi criado no ano de 1998, por meio da Portaria Nº 10/98,
do Ministério Extraordinário de Política Fundiária, com o intuito de melhorar a vida dos
sujeitos do campo através da implementação de políticas públicas educacionais voltadas
especialmente para os jovens e adultos assentados da Reforma Agrária. O programa é
vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e tem como mediador financeiro
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Pelas informações
fornecidas pelo II Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), verifica-se que até o
ano de 2004,
O PRONERA contabiliza parcerias com 30 universidades públicas,
federais e estaduais, que executam 50 convênios, estando matriculadas
41.990 pessoas nos cursos de jovens e adultos, 1.406 nos cursos de
nível médio e técnicos profissionalizantes e 750 nos cursos de nível
superior (PNRA, 2005).
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Já no ano de 2011, 13 anos após a implantação do PRONERA, observamos que
o número de alunos atendidos, de convênios firmados e universidades parceiras
aumentou significativamente, sendo que,
[...] 400 mil trabalhadores rurais se escolarizaram nos diferentes níveis
de ensino: da alfabetização à conclusão do ensino fundamental e
médio, aos cursos técnicos e profissionalizantes e aos cursos
superiores. Foram mais de 60 universidades parceiras, e mais de 200
convênios firmados nesse período (MDA/INCRA, 2011, p. 36).

O PRONERA surgiu em resposta às reivindicações dos sindicatos dos
trabalhadores rurais e movimentos sociais. Tem como objetivo implementar ações
educativas e promover acesso à educação formal (Alfabetização, Ensino Fundamental
e Médio, EJA, Cursos Profissionalizantes de Nível Médio, Cursos Superiores e Cursos
de Especialização) utilizando metodologias voltadas às especificidades dos povos do
campo, em especial para os assentados e acampados da Reforma Agrária. E ainda,
contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável, promover a capacitação e
escolarização de educadores e a produção, edição e organização de materiais didáticopedagógicos para execução das atividades do programa. Esse programa é regido por um
Manual de Operações e tem por princípios o diálogo, a práxis e a transdisciplinaridade:
 Princípio do Diálogo: dinâmica de aprendizagem-ensino que
assegure o respeito à cultura do grupo, a valorização dos
diferentes saberes e a produção coletiva do conhecimento.
 Princípio da Práxis: tem por base o movimento ação-reflexão-ação, a
perspectiva de transformação da realidade; uma dinâmica de
aprendizagem-ensino que ao mesmo tempo valorize e provoque o
envolvimento dos educandos/educandas em ações sociais concretas, e
ajude na interpretação crítica e no aprofundamento teórico necessário
a uma atuação transformadora.

 Princípio da Transdisciplinaridade: a articulação de todos os
conteúdos e saberes locais, regionais e globais garantindo livre
trânsito entre um campo de saber e outro (PRONERA, Manual de
Operações, 2004. p. 27).

A finalidade desses princípios é assegurar o envolvimento das comunidades
onde os trabalhadores do campo residem, colaborando para o desenvolvimento
sustentável dos assentamentos. Tais indicações se encontram alicerçados na diversidade
cultural, nos processos de interação e transformação do campo, na gestão democrática e
no acesso ao avanço científico e tecnológico voltados para o desenvolvimento das áreas
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de Reforma Agrária. Segundo Silva et al. (2004, p. 2), o PRONERA enfatiza o uso de
instrumentos didático-pedagógicos que priorizem a educação problematizadora,
dialógica e participativa, fazendo uso de “um conjunto inovador de práticas pedagógicas
que, valorize efetivamente, a história, a cultura e a cidadania dos homens e mulheres do
meio rural”.
O desenvolvimento do PRONERA aconteceu por meio de uma construção
coletiva em que os movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais, o INCRA, as
instituições públicas de ensino, as instituições comunitárias de ensino sem fins lucrativo
e os governos municipais e estaduais estiveram envolvidos na elaboração,
acompanhamento e avaliação dos projetos desenvolvidos com os assentados e/ou
acampados da Reforma Agrária. No período de 1998 a 2010 o Programa foi responsável
pela escolarização e formação de cerca quatrocentos mil jovens e adultos assentados e
acampados da Reforma Agrária (Manual de Operações, 2011, p. 14).
Apesar do comprometimento com todos os níveis de ensino, a educação de
jovens e adultos é a modalidade prioritária do PRONERA.

Esta prioridade foi

estabelecida devido ao alto índice de analfabetismo e baixo nível de escolarização entre
a população jovem e adulto assentada da Reforma Agrária. Dados da Pesquisa de
Avaliação da Qualidade dos Assentamentos de Reforma Agrária (PQRA), realizada em
2010 pelo INCRA, demostram que 32,7% dos jovens e adultos assentados da Reforma
Agrária são analfabetos e que apenas 6% concluíram o Ensino Médio, dos quais, menos
de 1% teve acesso ao Ensino Superior.
A finalidade da educação de jovens e adultos é proporcionar acesso aos diversos
saberes e a formação profissional “àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, p. 15). A
EJA torna-se uma possibilidade de resgatar os sujeitos que foram excluídos durante o
processo escolar, mostrando-lhes que podem ir além dos primeiros anos do Ensino
Fundamental e que são capazes tanto de aprender como de ensinar. De acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos,
os termos “jovens e adultos” indicam que, em todas as idades e em
todas as épocas da vida, é possível se formar, se desenvolver e
constituir conhecimentos, habilidades, competências e valores que
transcendam os espaços formais da escolaridade e conduzam à
realização de si e ao reconhecimento do outro como sujeito (BRASIL,
2000, p. 229).
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Diante disso, a EJA tem como meta compreender as especificidades e
diversidades dos educandos (faixa etária, escolaridade anterior, gênero, raça, etnia) para
que estas não sirvam de entraves à vivência educativa, mas que ao contrário, sejam
potencializadoras de trocas solidárias, do diálogo e do entendimento das diferenças
como expressões da riqueza cultural que caracteriza a classe trabalhadora. A educação
de jovens e adultos, especialmente aquela realizada no campo, deve ser vista de maneira
peculiar, uma vez que os povos do campo têm uma cultura própria, um jeito de viver e
de trabalhar próprio e um jeito de viver e de organizar a família, a comunidade, o
trabalho e a educação.
Entender as particularidades da EJA e de seus educandos, sejam eles sujeitos do
campo ou da cidade, constitui o primeiro passo do processo educativo, em que o
principal desafio é fazer com que a educação contribua para que os educandos se
apropriem do conhecimento para conseguir aproveitar toda a sua potencialidade e ver o
mundo de outra forma. É imprescindível proporcionar um percurso formativo centrado
nas relações e inter-relações com a vida concreta dos jovens e adultos, partindo e
dialogando com conhecimentos trazidos pelos mesmos para a reflexão sobre a realidade
na qual estão inseridos (BARBARA; MIYASHIRO; GARCIA, 2004).
O desenvolvimento dos projetos de EJA, atendidos pelo PRONERA, devem
seguir a metodologia da alternância (Pedagogia da Alternância): “tempo de estudo
desenvolvido nos centros de formação (Tempo Escola – 70% da carga horária do curso)
e o tempo de estudo desenvolvido na comunidade (Tempo Comunidade – 30% da carga
horária do curso)” (Manual de Operações do PRONERA, 2011, p. 62). Essa experiência
educacional emergiu da ação organizada de movimentos sociais de caráter religioso,
político e sindical e do trabalho dos agricultores familiares franceses e brasileiros, que
tinham por objetivo assegurar princípios, concepções e práticas de uma educação e de
uma escola que estivessem centradas no sujeito e no desenvolvimento do seu meio,
nesse caso o campo.
O regime de alternância teve origem na França em 1935. Foi criada para atender
às famílias dos agricultores da sociedade francesa por meio de uma educação vinculada
ao cotidiano rural. A experiência brasileira com a Pedagogia da Alternância começou
em 1969, por meio da ação do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo
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(MEPES), no estado do Espírito Santo, onde foram construídas as três primeiras escolas
que adotaram essa pedagogia.
A proposta pedagógica da Pedagogia da Alternância é respaldada pela resolução
CNE/CEB 1, de 3 de abril de 2002, que institui diretrizes operacionais para a educação
básica nas Escolas do Campo. No inciso 2° do artigo 7 temos:
As atividades constantes das propostas pedagógicas das escolas,
preservadas as finalidades de cada etapa da educação básica e da
modalidade de ensino previstas, poderão ser organizadas e
desenvolvidas em diferentes espaços pedagógicos, sempre que o
exercício do direito à educação escolar e o desenvolvimento da
capacidade dos alunos de aprender e de continuar aprendendo assim
exigirem (BRASIL, 2002, p. 2).

Esses diferentes tempos e espaços pedagógicos, mencionados na resolução,
correspondem ao “Tempo Escola” e ao “Tempo Comunidade” na Pedagogia da
Alternância. Esses Tempos são espaços formativos privilegiados de articulação dos
saberes. A vivência dos educandos no período do Tempo Escola se dá no sistema de
internato ou semi-internato e constitui um princípio original da Pedagogia da
Alternância, em que o distanciamento do meio de vida é visto como estratégia
educativa, visando estimular uma nova visão do contexto familiar e das questões
cotidianas presentes no meio socioeconômico, além de situá-los como sujeitos de suas
formações, que aprendem pesquisando e construindo.
O modelo educativo da Pedagogia da Alternância, segundo Dias (2006, p. 124),
se fundamenta no aprender a conhecer, relacionar e integrar os elementos da cultura ao
conhecimento técnico-científico; aprender a fazer e desenvolver habilidades para
enfrentar problemas, solucionar conflitos e adquirir qualificação profissional; aprender a
viver com os outros para realizar projetos comuns, compreendendo o outro e
fortalecendo as relações dentro da comunidade e aprender a ser sujeito e cidadão,
agindo com autonomia e estabelecendo relações entre sujeito, escola, comunidade e
propriedade, desenvolvendo assim uma formação integral, social, profissional, pessoal e
humanista. Nessa perspectiva, a Pedagogia da Alternância assemelha-se, em alguns
aspectos, à visão de Paulo Freire (1975), pois revela um ponto de vista voltado para a
transformação da realidade dos sujeitos e por sugerir que a aprendizagem aconteça a
partir de situações concretas e existenciais dos educandos, possibilitando respostas
práticas e concretas para os desafios cotidianos.
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A pedagogia da Alternância, em sua práxis pretende-se uma educação
libertadora. Isso ocorre, entre outros momentos, quando o instrumento
“diálogo” é intencionalmente utilizado para a construção de novos
conhecimentos, de uma nova realidade em que os educadores não são
os detentores do saber, nele há um processo de investigação
continuada compartilhando com o educando (CESCON et al., 2005,
p. 4).

A educação no campo, por meio da Pedagogia da Alternância, se apresenta com
caráter mais flexível quanto à possibilidade de se conciliar as aulas com o trabalho na
lavoura. As experiências de formação em alternância têm buscado nos seus diferentes
contextos e sob diferentes finalidades, implementar uma pedagogia adaptada e
específica à formação dos sujeitos que vivem e trabalham no campo. Visa ainda à
construção de uma escola e educação em que os valores, as concepções e os modos de
vida desses sujeitos sejam contemplados no processo de formação, além de servir de
auxílio à permanência dos agricultores na terra e no campo (SILVA, 2003). Enfim, uma
escola e uma educação que colaborem para a formação humana, emancipadora e
criativa dos sujeitos orientados por princípios de justiça e solidariedade.
Por meio das observações e reflexões feitas acima, entendemos que o legado que
o MST tem deixado para seus integrantes é bem maior do que um pedaço de chão. No
Movimento e pelo Movimento, os sujeitos têm a chance de se humanizarem e de se
tornaren sujeitos sociais no próprio contexto de luta que estão inseridos. Através de sua
proposta pedagógica diferenciada, o MST vem tentando desenvolver uma educação
adequada às especificidades do campo e voltada para os interesses dos camponeses, pois
acredita que o acesso à educação formal ajude a promover o avanço das forças
produtivas e da consciência social dos sujeitos. Desse modo, o MST defende uma
educação vinculada à realidade do meio rural como sendo aquela que auxilia na
resolução de problemas que vão surgindo no cotidiano dos assentamentos e dos
acampamentos e aquela que qualifica os trabalhadores para o serviço no campo,
ajudando a construir reais alternativas de permanência no campo e melhor qualidade de
vida para esta população (MST, 2005, p. 163).
Ressalto, que as considerações foram restritas à proposta de educação do MST,
pois o Curso de Educação de Jovens e Adultos do Campo – Ensino Médio, que foi
investigado, envolveu educandos assentados e acampados desse Movimento.

O

movimento social, em questão, é um dos mais atuantes na sociedade brasileira, que há
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mais tempo vem lutando pela causa educacional e o que, atualmente, disponibiliza
maior quantidade de informações sobre a educação do campo no Brasil.
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2

CAPÍTULO II

“A CONSTRUÇÃO DO SABER QUÍMICO ESCOLAR A PARTIR DO
SABER CULTURAL”

Fonte: http://educador.brasilescola.com/estrategias-ensino/desfazendo-conceitos-equivocados-negativossobre-quimica.htm

Há escolas que são gaiolas e há escolas que são asas.
Escolas que são gaiolas existem para que os pássaros desaprendam a arte do vôo.
Pássaros engaiolados são pássaros sob controle.
Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser.
Pássaros engaiolados sempre têm um dono.
Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo.
Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados.
O que elas amam são pássaros em vôo.
Existem para dar aos pássaros coragem para voar.
Ensinar o vôo, isso elas não podem fazer, porque o vôo já nasce dentro dos pássaros.
O vôo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado.
Rubem Alves
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A química está relacionada às necessidades básicas dos seres humanos. Por isso,
um dos desafios atuais no processo de ensino e aprendizagem dessa ciência é que o
aluno compreenda os processos químicos em estreita relação com suas necessidades e
aplicações tecnológicas, ambientais e sociais.
Compreender alguns dos conceitos básicos de química torna-se fundamental
para que os sujeitos interpretem o mundo através das ferramentas dessa ciência e
exerçam de forma satisfatória sua cidadania, atuando de maneira consciente e crítica no
meio em que vivem. Dessa maneira, a vinculação dos conteúdos teóricos aos contextos
sociais dos alunos, estabelecida através da aproximação dos conhecimentos4 escolares e
experiências pessoais e culturais dos mesmos, mostra que o ensino dessa disciplina pode
ajudar a desenvolver a tomada de decisão, implicando na formação de cidadãos mais
autônomos, atuantes, responsáveis e éticos. Nesse sentido,
A Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia
os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o
conhecimento químico for promovido como um dos meios de
interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como
ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e como
construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e
aos muitos aspectos da vida em sociedade (PCN+. BRASIL, 2002, p.
87).

Refletindo juntamente com Santos e Schnetzler, é possível perceber que
[...] o objetivo central do ensino de Química para formar o cidadão é
preparar o indivíduo para que ele compreenda e faça uso das
informações químicas básicas necessárias para sua participação
efetiva na sociedade tecnológica em que vive. O ensino de Química
precisa ser centrado na inter-relação de dois componentes básicos: a
informação química e o contexto social, pois, para o cidadão participar
da sociedade, ele precisa não só compreender a química, mas a
sociedade em que está inserido (SANTOS; SCHNETZLER, 2003, p.
93).

Entretanto, para que o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos químicos
aconteça satisfatoriamente, faz-se necessário que o educador investigue, através do
diálogo, os conhecimentos prévios de seus educandos, com o claro objetivo de
transformá-los em conhecimentos novos ou mais complexos. Essa metodologia de
4

“Há autores que entendem que os termos saber e conhecimento soam distintos e atribuem um sentido
mais amplo ao termo saber do que ao termo conhecimento, como é o caso de Foucault e Lyotard (apud
LOPES, 1999, p. 94)”. Nesta pesquisa, optei por não diferenciar os dois termos, uma vez que, muitas
vezes, os termos saber e conhecimento são usados indistintamente, “sendo, do ponto de vista filosófico,
considerados sinônimos” (JAPIASSU; MARCONDES, 1996, p. 240).
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ensino contribui para o processo de construção e de reconstrução do conhecimento, uma
vez que a articulação entre o conteúdo químico, que faz parte do currículo escolar, e o
saber cultural, trazido pelos estudantes, conduz a um novo patamar de compreensão da
realidade estudada, possibilitando e realizando o desenvolvimento do educando, para
que o mesmo passe, de modo gradativo, a caminhar autonomamente.
Os saberes situados nas experiências de vida, que os sujeitos jovens e adultos
trazem consigo foram aqui denominados de “saberes culturais”. De acordo com Henn
(2009, p. 88) os conhecimentos adquiridos ao longo da vida (na área profissional, nas
relações familiares, na participação nos movimentos sindicais e sociais, na vida da
comunidade e em tantos outros espaços) se compõem das aprendizagens construídas no
cotidiano a partir dos desafios e das necessidades que estes encontram para viver e
compreender o mundo. No entanto, esses conhecimentos ultrapassam o senso comum,
pois, muitas vezes

são re-construídos dentro dos diversos critérios e narrativas

constituídas nos tempos e espaços nos quais os sujeitos interagem.
Pinheiro (2007), em sua tese de doutorado, intitulada: “A interação de uma sala
de aula de química de nível médio com o hipermídia etnográfico sobre o sabão de
cinzas vista através de uma abordagem sócio(trans)cultural de pesquisa”, também
relaciona o saber cultural com o saber químico escolar. Segundo esse autor, tanto o
conhecimento das produtoras do sabão de cinzas, envolvidos na instrução dos alunos,
quanto o conhecimento de química explorados nas aulas dessa disciplina, compreendem
um “saber cultural”, já que ambos conhecimentos envolvem “normas, valores,
expectativas e ações convencionais” específicos e compartilhados por cada grupo em
questão (PINHEIRO, 2007, p. 743).
Esse trabalho educativo torna-se mais eficiente quando o educador adota uma
postura dialógica no processo educacional. Nesse processo, o diálogo é considerado
fundamental, pois ajuda a diminuir o distanciamento entre educadores e educandos,
estimulando a troca de saberes, os questionamentos, debates, discussões e a participação
ativa no desenvolvimento das atividades. Segundo Freire,
o diálogo estabelecido na relação educativa possibilita a construção de
um ambiente favorável à produção do conhecimento, onde o medo do
professor e o mito que se cria em torno dele sejam quebrados
estabelecendo desta forma uma relação de respeito e confiança entre
as peças fundamentais do espaço pedagógico (FREIRE, 1997, p. 4).
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Nesse pressuposto, compreende-se que, através do diálogo, o educador torna-se
um mediador, ou seja, alguém capaz de

associar as experiências trazidas pelos

educandos aos conhecimentos científicos específicos, bem como a problemas sociais e
ambientais. Essa mediação contribui de forma significativa para que o educando
construa seu conhecimento e atue na sociedade de forma crítica, consciente, participante
e transformadora. Desse modo, “o educador e o educando são sujeitos do processo
educativo” (FREIRE, 1975).
Para que a formação do estudante aconteça de forma integral é fundamental que
o educador selecione e organize os temas químicos a partir de sua relevância social,
ambiental e tecnológica. No entanto, muitas vezes o ensino de química baseia-se na
simples transmissão de conhecimentos, na aprendizagem mecânica, na memorização de
fórmulas e equações e na aplicação de regras desvinculadas de seu real entendimento, o
que torna difícil o envolvimento ativo do aluno no processo de construção do
conhecimento. Nesse contexto, com o objetivo de auxiliar os educadores na reflexão
sobre a prática diária em sala de aula e de servir como apoio ao planejamento de aulas e
ao desenvolvimento dos currículos escolares foram elaborados os Parâmetros
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM, 1999). Este documento foi
dividido em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza,
Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, organizadas de
modo a agregar os conhecimentos que compartilham objetos de estudo.
Nos PCNEM encontramos o embasamento teórico de cada área, além de
orientações quanto à escolha de conteúdos, metodologias a serem desenvolvidas em
cada disciplina e as habilidades e competências que os educandos devem desenvolver ao
longo do Ensino Médio. Considerando a área de Ciências da Natureza verificamos que
através da aprendizagem dessa ciência o educando deve tornar-se capaz de tomar suas
próprias decisões em situações problemáticas, contribuindo assim para seu
desenvolvimento como pessoa humana e como cidadão.
As orientações para o ensino de química encontram-se alicerçadas nas
competências indicadas na Base Nacional Comum, correspondentes à área de Ciências
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Segundo essas orientações, o ensino de
química deve ser abordado de modo que possibilite a compreensão do mundo físico e
que contribua para a ampliação do conhecimento e construção da cidadania. Para que
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isso se realize, é necessário que o ensino dessa ciência aborde temáticas que sejam
integradas à vida dos educandos e que sejam socialmente relevantes. Assim, o ensino de
química deve acontecer de forma que os educandos
[...] compreendam as transformações químicas que ocorrem no mundo
físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com
fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e
da própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto
indivíduos e cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a
compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da
construção de um conhecimento científico em estreita relação com as
aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais,
políticas e econômicas (BRASIL, 1999, p. 31).

Além dos PCNEM, uma proposta de abrangência nacional, é preciso destacar a
Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina. Esse destaque faz-se necessário uma
vez que a pesquisa empírica do presente estudo foi realizada no estado em questão. Tal
documento é compatível com os Parâmetros Curriculares Nacionais e se inspira em
algumas das proposições explicitadas nos mesmos. Nele, encontramos a abordagem
teórica e metodológica das disciplinas curriculares e os fundamentos que devem
embasar a prática pedagógica dos educadores daquele estado.
Analisando as orientações contidas na Proposta Curricular do Estado de Santa
Catarina, referentes ao ensino de química, é possível observar que tal proposta sugere
que o ensino dessa disciplina deva possibilitar aos educandos uma compreensão dos
processos químicos e uma reflexão de sua relação com o social, para que assim os
mesmos sejam capazes de realizar abstrações e interações de maneira reflexiva e
consciente (SANTA CATARINA, 1998, p. 146). Para que isso aconteça é preciso que
o educador faça a mediação entre o conhecimento químico e os saberes culturais, que os
educandos trazem para a sala de aula.
Trago ainda para comparação a Proposta Curricular do Estado de Minas Gerais,
que também é coerente com a proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o
Ensino Médio (PCNEM). Essa proposta foi destacada devido à minha maior
proximidade com o sistema de educação de Minas Gerais. Nela são encontradas
orientações para o ensino de química, na qual constam os conteúdos que devem ser
ensinados e as habilidades a serem adquiridas pelos educandos durante o Ensino Médio.
Ela foi organizada em torno de três eixos temáticos: Materiais, Modelos e Energia,
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estruturados em temas e tópicos com definição das habilidades a serem desenvolvidas.
Nessa proposta encontram-se os focos conceituais adotados no primeiro nível médio de
ensino: constituição, propriedades e transformação de materiais - FIGURA 2. Já as
formas de abordagem podem ocorrer segundo três enfoques: fenomenológico, teórico e
representacional - FIGURA 3 (MINAS GERAIS, 2007, p. 16 - 17).

FIGURA 2: Focos conceituais da química

FIGURA 3: Formas de abordagens do conhecimento químico

Fonte: Minas Gerais, SEEMG, 1998

Considerando as formas de abordagem do conhecimento químico, representada
pela FIGURA 3, e as orientações da Proposta Curricular do Estado de Minas Gerais,
compreende-se que a abordagem do conhecimento na perspectiva fenomenológica está
relacionada aos fenômenos que são concretos e visíveis, como também àqueles que não
podem ser vistos. O enfoque teórico envolve as informações de natureza atômicomolecular. Abrange esclarecimentos baseados em modelos abstratos que envolvem
entidades como átomos, moléculas, íons, elétrons, entre outros. Já o aspecto
representacional refere-se aos conteúdos químicos de natureza simbólica e inclui as
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informações inerentes à linguagem química: fórmulas e equações químicas,
representações dos modelos, gráficos e equações matemáticas (MINAS GERAIS, 1998,
p. 15-17).
Ponderando essas duas propostas de ensino, nota-se que ambas trazem
orientações pedagógicas e metodológicas que ajudam a nortear o trabalho dos
educadores no desenvolvimento do ensino de química, nos diferentes contextos
culturais, de forma a responder às necessidades sociais e culturais da sociedade
contemporânea.
Analisando os conteúdos químicos a serem tratados durante o Ensino Médio,
previstos nos documentos oficiais anteriormente citados, é possível notar que existem
muitas interfaces entre o conhecimento químico escolar e as demais ciências. A
interação entre esses diferentes tipos de conhecimentos pode ser favorecida por meio de
uma abordagem contextualizada e interdisciplinar. Nesse sentido, esse tipo de
abordagem é considerado uma maneira de ampliar a compreensão do conhecimento
químico e suas inter-relações com outros campos do saber. Assim, a contextualização
do conhecimento tem a finalidade de
[...] estabelecer relações entre saberes culturalmente produzidos dentro
e fora da escola, dentro e fora de cada disciplina, mediante formas de
apropriação/uso de linguagem/significados constituídos como modos
de lidar com situações reais e acontecimentos do cotidiano à luz dos
conhecimentos escolares (ZANON, 2008, p. 255 apud ABREU;
LOPES, 2011, p. 91).

Por intermédio de tais documentos, verifica-se ainda que os conteúdos químicos
mantêm estreitas relações com a vida cotidiana e com o conhecimento do dia a dia dos
educandos e, por isso, devem ser abordados de forma articulada com a prática social
desses sujeitos. Por esse ponto de vista, nota-se que uma das principais funções do
ensino de química é a de relacionar os conhecimentos vinculados aos fenômenos e fatos
do dia a dia dos alunos aos conhecimentos científicos, tornando a aprendizagem mais
expressiva, prazerosa e eficaz. Os PCN+, que são orientações educacionais
complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNEM), ressaltam duas
dessas perspectivas para o ensino da disciplina:
[...] a que considera a vivência individual dos alunos – seus
conhecimentos escolares, suas histórias pessoais, tradições culturais,
relação com os fatos e fenômenos do cotidiano e informações
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veiculadas pela mídia; e a que considera a sociedade em sua interação
com o mundo, evidenciando como os saberes científico e tecnológico
vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente (PCN+.
BRASIL, 2002, p. 93).

Os PCNEM também comungam dessas ideias, conforme menciona o próprio
documento:
Os alunos chegam à escola já trazendo conceitos próprios para as
coisas que observam e modelos elaborados autonomamente para
explicar sua realidade vivida, inclusive para os fatos de interesse
científico. É importante levar em conta tais conhecimentos, no
processo pedagógico, porque o efetivo diálogo pedagógico só se
verifica quando há uma confrontação verdadeira de visões e opiniões;
o aprendizado da ciência é um processo de transição da visão intuitiva,
de senso comum ou de auto-elaboração, pela visão de caráter
científico construída pelo aluno, como produto do embate de visões
(BRASIL, 1999. p. 52).

Desse modo, o processo de ensino-aprendizagem da química deve acontecer a
partir de uma concepção que destaque seu papel social, ou seja, “[...] o ensino da
Química deve ser um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para
permitir que o cidadão possa interagir melhor com o mundo” (CHASSOT, 1990, p. 30).
No entanto, para que a formação de qualquer educando possa acontecer de forma
concreta é importante considerar o grupo social ao qual pertencem os estudantes, bem
como suas experiências, concepções, necessidades e anseios (CHIAPPINI, 2007), além
de se fazer importante buscar no dia a dia do educando os conhecimentos, saberes
práticos, saberes de senso comum e os saberes populares. Essas informações devem ser
valorizadas, exploradas e utilizadas como ferramentas para a formação do conhecimento
escolar e para a leitura do mundo sob a perspectiva da química. Assim, torna-se
imprescindível
[...] resgatar a Química que está inserida na realidade física e social
vivenciada pelos estudantes (ou em outra realidade) e analisar com
eles, de forma dialógica, os diferentes significados atribuídos ao
conhecimento e as diferentes formas de construção deste
conhecimento (CHASSOT, 2000, p. 195-196).

Esse tipo de ação pedagógica, que considera a experiência pessoal e cultural do
educando, ao ser trabalhada eficazmente, amplia e favorece o desenvolvimento de
novos conhecimentos e experiências de vida.

Nesse sentido, os saberes culturais
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constituem-se num complexo material pedagógico, capaz de dar mais sentido,
estabelecer novas significações e engendrar novas possibilidades na construção do saber
escolar (HENN, 2009, p. 88).
As ideias de Paulo Freire corroboram com as ideias aqui discutidas. Segundo a
proposta do autor, o processo de ensino-aprendizagem deve basear-se na realidade dos
educandos, considerando suas experiências, suas opiniões e histórias de vida. Dessa
forma, Freire propõe uma educação pautada no diálogo e considera que todas as
pessoas têm conhecimentos e que é possível aprenderem juntas, ouvindo umas às outras
de forma respeitosa.
Na perspectiva de articulação entre o saber cultural, trazido pelo estudante, e o
saber químico escolar, é imprescindível transformar a linguagem (símbolos, fórmulas,
convenções e códigos) e os conceitos químicos em uma forma de discurso acessível
aos educandos. Assim, uma alternativa viável seria trazer os conteúdos de cada
disciplina para próximo da realidade dos estudantes, uma vez que “os alunos trazem
para a sala de aula diferentes pré-concepções do mundo que influenciam a
aprendizagem e que são muitas vezes originárias dos meios culturais onde vivem”
(PINHEIRO, 2012, p. 1).
Chassot (2000) enumera várias experiências e práticas, que podem ser
vinculadas aos conteúdos químicos, ampliando as possibilidades dos educadores de
conceberem uma educação que valorize os saberes culturais dos educandos. Os
seguintes temas compõem a relação: produção e conservação de alimentos; lavagem de
roupas; tinturarias; derivados do leite; fabrico de cervejas e refrigerantes; medicina
caseira; odorização de ambientes; carvoaria; ferraria; fundição e metalurgia; funilaria;
artesania em couro; prevenção de insetos; melhoramento genético animal e vegetal;
polinização e enxertia; floricultura e jardinagem; maturação e conservação de frutas;
meteorologia e tecnologias alternativas. No entanto, é preciso que os educadores, a
partir da análise desses e de outros temas, busquem uma inter-relação com os saberes
escolares, “trazendo para sala de aula conteúdos que abordem experiências de vida,
interesses e necessidades dos estudantes, propiciando a reflexão e favorecendo a
interação e o diálogo dinâmico” (GONDIM; MÓL, 2008, p. 3).
Através da abordagem de temas de relevância social, ambiental e tecnológica, os
educandos serão capazes de perceber que a química é uma ciência que os ajuda a
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compreender muitos acontecimentos da sociedade e a se posicionarem perante os
mesmos, como cidadãos informados, éticos e atuantes.
Nesse contexto, observa-se que ensinar química de forma eficaz e prazerosa é
considerado, por muitos educadores, como um grande desafio, uma vez que “ensinar
Ciência, no caso da Química, não é simplesmente derramar conhecimentos sobre os
alunos e esperar que eles, num passe de mágica, passem a dominar a matéria”
(CISCATO, 1990, p. 23). Ensinar essa disciplina na modalidade EJA do campo tornase, então, um desafio ainda maior, pois muitas vezes o ensino de química está
simplesmente baseado na transmissão-recepção de conteúdos, no qual o educando é
visto como tábula rasa, não fazendo sentindo algum para a vida do mesmo. Gadotti e
Romão afirmam que o educando da EJA
[...] chega à escola com um saber próprio, elaborado a partir de suas
relações sociais e dos seus mecanismos de sobrevivência. O contexto
cultural do aluno trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o
que a escola pode proporcionar, evitando, assim, o desinteresse, os
conflitos e a expectativa de fracasso que acabam proporcionando um
alto índice de evasão (GADOTTI; ROMÃO, 2001, p. 121).

Portanto, não basta apenas passar informações para os estudantes jovens e
adultos, mas sim capacitá-los para a aquisição de novas competências, preparando-os
para lidar com diferentes linguagens, tecnologias e para responder aos desafios de novas
dinâmicas e processos (PICONEZ, 2002, p.108). Faz-se necessário então a elaboração
de práticas educativas que estabeleçam relações entre os conteúdos abordados e a
bagagem cultural e experiências acumuladas desses educandos, para que a construção
do conhecimento aconteça de forma significativa na vida desses sujeitos.
Considerando o ensino de química na modalidade de EJA, entende-se que é
necessário oferecer um ensino que contribua para a formação cidadã desse educando e
que o mesmo deve ser

preparado para compreender e fazer uso das informações

químicas necessárias para sua participação efetiva na sociedade. Assim, um ensino de
química realizado de forma relevante, tanto na modalidade de EJA quanto no ensino
regular,
Levaria o aluno a compreender os fenômenos químicos mais
diretamente ligados a sua vida cotidiana; a saber manipular as
substâncias com as devidas precauções; a interpretar as informações
químicas transmitidas pelos meios de comunicação; a compreender e
avaliar as aplicações e implicações tecnológicas; a tomar decisões
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frente aos problemas sociais relativos a Química (SANTOS;
SCHNETZLER, 2003, p. 94).

Considerando a Educação de Jovens e Adultos promovida pelo Setor de
Educação do Movimento Sem Terra (MST), é possível observar que o currículo dessa
modalidade de ensino leva em consideração as orientações dos documentos oficiais,
como também as peculiaridades do projeto social do Movimento, o que o torna
diferente dos currículos tradicionais em três aspectos básicos: a sala de aula deixa de ser
o centro do processo de ensino e aprendizagem; os conteúdos passam a ser escolhidos
em função das necessidades que a prática vai criando; e a organização do currículo
passa pelo coletivo do assentamento, formado por educadores, educandos, pais e
lideranças do movimento (MST, 1992). Nesse currículo está incluída a proposta de
trabalho ligada à disciplina química, na qual os conteúdos também devem ser abordados
de modo a ter sentido social para o sujeito. Portanto, nas aulas de química o educador
deve lançar mão de tudo que o educando jovem e adulto do campo conheça: a terra, a
plantação, a criação, vestuários, alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos,
os defensivos e insumos agrícolas, os meios de comunicação etc. Enfim, todas as coisas
que o educador possa utilizar para que o conhecimento químico seja devidamente
construído e para que a aprendizagem tenha significado e relevância na vida do
educando.
Por esses motivos, pode-se considerar o ensino de química como um cenário
propício para que os educandos jovens e adultos reconheçam que o saber químico e
tecnológico é, na verdade, o resultado do trabalho humano construído historicamente, a
fim de desenvolver um espírito crítico quanto ao papel da química e das demais ciências
na solução de problemas gerais relacionados à manutenção da vida do homem e do
planeta.
Para que o desenvolvimento do campo aconteça de modo efetivo é preciso que
as atividades educacionais, em qualquer modalidade, sejam mais amplas e incluam
ações referentes à saúde, às ciências agrárias, às tecnologias sociais, às formas de
comunicação e aos direitos e deveres dos cidadãos. Por sua vez, as atividades
desenvolvidas devem priorizar o trabalho coletivo, as técnicas de comunicação, o
impulso ao estudo, à leitura, à possibilidade de socialização do conhecimento, o
entendimento da rotina e dos conhecimentos científicos que tangem às questões agrárias
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e de formação humana, desenvolvendo nesses sujeitos habilidades de pesquisa e de
reflexão, bem como o avanço das forças produtivas e da consciência social.
Faz-se necessário esclarecer que não há evidências significativas, na literatura,
de um grande número de pesquisas sobre o ensino de química para a modalidade de
EJA do campo ou da cidade. Por essa razão, ao longo do texto não foram feitas
referências a autores específicos da área.
Por meio da abordagem da temática em questão e do desenvolvimento deste
estudo, estima-se responder a questão central dessa pesquisa: “A educação química
realizada na EJA, no âmbito do Ensino Médio, em curso ou escola do campo dialoga
com os saberes culturais dos educandos Sem Terra?”. Nesse sentido, nosso propósito é
compreender e analisar os diálogos estabelecidos entre educador de química e
educandos em uma “escola” do campo a fim de investigar a construção do saber
científico a partir do saber cultural dos educandos assentados e acampados da Reforma
Agrária. Estima-se, especificamente, analisar como são os diálogos estabelecidos entre
o educador e os educandos na aula de química; compreender como os diálogos se
iniciam e como se desenvolvem, além de analisar quais são os assuntos envolvidos nos
mesmos.
Para contemplar os objetivos acima mencionados e responder à questão central
desta pesquisa, realizei estudos de aprofundamento teórico alinhado à Etnometodologia
(COULON, 1995) e utilizei alguns de seus conceitos-chaves (“prática/realização”,
“indicialidade”, “reflexividade” e “etnométodo”) como categorias de análise dos dados
obtidos durante o estudo. À luz de tais conceitos, foram analisadas as situações em que
os atores (educandos assentados e acampados da Reforma Agrária) se encontravam
envolvidos no cotidiano escolar (Curso de EJA do Campo), dando atenção especial ao
componente oral (diálogos estabelecidos entre o educador de química e os educandos).
No capítulo a seguir, serão apresentados o referencial teórico-metodológico, algumas
peculiariadades do Curso de EJA,

bem como a descrição e a análise dos dados

coletados durante a pesquisa de campo realizada no Curso de EJA do Campo - Ensino
Médio.
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3 CAPÍTULO III

DESCREVENDO E ANALISANDO OS DADOS DA PESQUISA

Fonte:http://www.pjr.org.br/teste/index.php?option=com_content&view=category&id=63&laout=blog&It
emid=63
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3.1 Referencial Teórico-Metodológico
O presente estudo desenvolveu-se à luz dos pressupostos da Etnometodologia
(COULON, 1995), devido ao propósito de adentrar as nuances típicas do cotidiano da
escola do campo, sobretudo do Curso de EJA do Campo - Ensino Médio, ministrado por
um grupo de educadores, vinculados à UFSC, junto aos Sem Terra no interior de Santa
Catarina. Essa abordagem tem por princípio compreender como se institui a existência
social, avaliando as práticas comuns no cotidiano, as formas de entendimento do senso
comum e os conhecimentos implícitos situados nas interações sociais.
A Etnometodologia é uma corrente sociológica, de origem americana, nascida
nos anos 1960. Teve a obra Studies in Ethnomethodology, publicada em 1967 por
Harold Garfinkel, como marco inicial dessa abordagem. Apesar de ser uma corrente das
ciências sociais, a importância teórica e epistemológica da abordagem etnometodológica
está atrelada ao fato de realizar uma ruptura radical com modos de pensamento da
sociologia tradicional, devido à uma ampliação do pensamento social. Com isso, alguns
referenciais foram alterados e o que passou a ter importância foi a compreensão dos
fatos, e não mais a explicação dos mesmos, ou a abordagem qualitativa do social e não
mais a explicação quantofrenia5 das antigas pesquisas sociológicas. Nesse contexto, a
etnometodologia tornou-se mais do que teoria constituída, mas uma perspectiva de
pesquisa com nova postura intelectual (COULON, 1995, p. 7).
O termo etnometodologia faz alusão à metodologia de todo dia. Dessa maneira,
etno refere-se aos “sistemas conceituais cotidianos empregados pelos membros de uma
cultura ou de uma sociedade dada” e metodologia são “os procedimentos
implementados pelo senso comum na representação corrente do mundo e da ação”
(ARNAUD, 1999, p. 333; WALLACE; WOLF, 1994, p. 320, apud STAMFORD, 2002,
p. 1). Alain Coulon (1995, p. 30) definiu a etnometodologia como sendo “a pesquisa
empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e ao mesmo tempo
realizar as suas ações de todos os dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar”. Em
outras palavras, essa corrente investigativa se “fundamenta no estudo do raciocínio

5

Termo criado pelo sociólogo americano P. Sorokin
para designar ironicamente a excessiva tendência para introduzir a quantidade e medição nas ciências do e
spírito. (Fonte:http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/quantofrenia)
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prático do cotidiano, buscando evidências para reconstruir uma explicação da realidade
observada” (SILVA; CABRAL, 2010).
A essência dessa abordagem está na análise das interações verbais naturais, as
conversações que ocorrem espontaneamente na vida cotidiana. Nesse sentido, admite-se
que no cotidiano são estabelecidos significados às intenções e palavras empregadas no
convívio social, consequentemente, a comunicação e a convivência entre os membros
do grupo social se torna possível, uma vez ser desnecessária a problematização das
intenções e das palavras utilizadas. Através das manifestações obtidas no transcorrer de
interações verbais naturais e nas conversações, que ocorrem espontaneamente na vida
cotidiana, podemos definir os processos desenvolvidos pelos sujeitos que serão
estudados em seu dia-a-dia. Nesse contexto, o estudo etnometodológico é realizado
como um meio de certificação do conhecimento local, já que
O modo de conhecimento prático é esta faculdade de interpretação que
todo indivíduo, erudito ou comum, possui e aplica na rotina de suas
atividades práticas cotidianas... Procedimento regido pelo senso
comum, a interpretação se põe como indissociável da ação e como
igualmente compartilhada pelo conjunto de atores sociais... O modo
de conhecimento científico não se distingue em nada do modo de
conhecimento prático quando se considera que se acham confrontados
com um problema de elucidação similar: nenhum deles se pode
desenrolar fora do domínio de uma ‘linguagem natural’ e sem aplicar
toda uma série de propriedades indiciais que lhe são aferentes
(COULON, 1995, p. 52 - 53).

Em nossa pesquisa, o educador de química e os educandos do Curso de EJA são
considerados atores sociais e a sala de aula um local onde se desenvolve uma prática
social específica. Nesse sentido, serão analisadas as situações em que esses atores se
encontram envolvidos no cotidiano escolar (Curso de EJA do Campo), dando atenção
ao componente oral, ou seja, aos diálogos estabelecidos entre o educador de química e
os educandos jovens e adultos.
Na etnometodologia, a valorização do ator social, ou do homem comum em seu
cotidiano, tem uma importância fundamental, visto que este tem valores e
conhecimentos que não podem e nem devem ser desfavorecidos pelas ciências.
Portanto, podemos nos valer do olhar dos participantes desta pesquisa para entender o
que eles estão fazendo e apreender de maneira adequada aquilo que eles fazem para
organizar sua existência social. Esse estudo foi desenvolvido dentro dessa perspectiva,
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considerando a dinâmica das aulas de química no curso EJA do Campo – Ensino Médio,
e sua relação com o cotidiano dos Sem Terra, tendo por unidade de análise os diálogos
estabelecidos entre o educador e os educandos.
O estudo etnometodológico privilegia a abordagem microssocial dos fenômenos
e considera que os fatos são construídos conforme a dinâmica cultural e o contexto
social, em questão, sem, no entanto, se desvincular do contexto mais amplo. Através
desse estudo é possível fazer uma leitura interpretativa da realidade, priorizando-se a
compreensão e descrição dos fatos em relação à explicação dos mesmos. Ao optar por
investigar os diálogos estabelecidos entre o educador de química e os educandos,
acredito que as aulas de química configuram um fenômeno microssocial particular no
âmbito do contexto maior de vida dos educandos Sem Terra.
A etnometodologia tem também por objetivo a análise de etnométodos, ou seja,
investiga os métodos que os sujeitos empregam para raciocinar, comunicar-se, tomar
decisões, enfim para realizar as ações de todos os dias. Coulon (1995, p. 113) definiu
etnométodos como os “procedimentos que os membros de uma forma social utilizam
para produzir e reconhecer seu mundo, para o tornar familiar ao mesmo tempo que o
vão construindo”. Em outras palavras, os etnométodos são os meios que os sujeitos
utilizam para descrever, interpretar e construir o mundo social, podendo ser considerado
então como uma lógica do conhecimento cultural dos sujeitos.
Para que este estudo fosse realizado satisfatoriamente, foi necessária minha
inserção, como pesquisadora, na realidade cotidiana dos sujeitos que pretendiamos
estudar. Rivero, nos alerta que, “é preciso que o pesquisador seja testemunha do que se
dispõe a investigar, pois do contrário seu acesso será apenas aos resíduos da ação dos
atores” (RIVERO, 2004, p. 7).

Ainda a esse respeito, Coulon nos mostra que a

indicação metodológica para a realização de uma pesquisa etnometodológica é a
observação de campo, ou seja, a observação dos atores em situação. E acrescenta que
os instrumentos para a coleta de dados podem ser variados: “observação direta nas salas
de aula, observação participante, diálogos, estudos dos dossiês administrativos e
escolares, dos resultados aos testes, gravações em vídeo dos cursos ou das conversações
de orientação [...]” (COULON, 1995, p. 87). Seguindo essas orientações, realizei a
observação direta e a gravação em vídeo das aulas de química, pois seria possível
perceber, com maior propriedade, as várias dimensões que envolvem a prática
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pedagógica e a produção discursiva do educador de química e dos educandos do Curso
de EJA do Campo - Ensino Médio.
Com propósito de aprofundar a discussão e o entendimento sobre essa
abordagem teórico-metodológica, ressalto aqui cinco conceitos-chave para a
investigação etnometodológica, que são as noções de: “prática/realização”, de
“indicialidade”, de “reflexividade”, de “relatabilidade (accountability)” e “membro”
(COULON, 1995, p. 29).

Esses conceitos são importantes, pois auxiliam na

investigação dos objetivos propostos nesta pesquisa. Passemos então a entendê-los.
A etnometodologia aborda as atividades práticas e valoriza o saber do senso
comum desenvolvido pelos atores sociais em interação, em suas atividades do dia-a-dia,
sejam elas simples ou complexas. O conceito de prática/realização está relacionado às
diversas práticas cotidianas e aos “métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido
e ao mesmo tempo realizar as suas ações de todos os dias” (COULON, 1995, p. 30).
Considera-se que a realidade social está em constante criação, transformação e extinção,
não sendo, portanto, um dado preexistente. As ações desenvolvidas pelos atores são
norteadas por seu raciocínio prático, resultante dos momentos específicos vivenciados e
experimentados em cada ato interacional. Baseando-nos nesse conceito, estimamos que
a dinâmica da sala de aula seja uma prática arquitetada no cotidiano dos atores sociais
em cada instituição de ensino.
A base das relações sociais e do entendimento das ações cotidianas, segundo a
etnometodologia, está na linguagem comum estabelecida entre os atores sociais em suas
atividades cotidianas. As expressões utilizadas diariamente por esses sujeitos precisam
estar situada em um determinado contexto para adquirir significado. A linguagem que
interessa aos estudiosos dessa abordagem não é a linguagem culta, mas a linguagem
usada pelo sujeito comum em suas ações cotidianas. Essa linguagem natural é carregada
de expressões indiciais, as quais tiram o seu sentido do próprio contexto, ganhando
significado somente a partir do conhecimento do contexto local onde elas são
produzidas. O sentido de uma palavra ou expressão é sempre local, não tendo
generalizações possíveis. Dessa maneira, a indicialidade pode ser entendida como
“todas as determinações que se ligam a uma palavra, a uma situação”, ou seja, “embora
uma palavra possua uma significação trans-situacional, tem igualmente um significado
distinto em toda situação particular que é usada” (COULON, 1995, p. 33).
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Resumidamente, a indicialidade refere-se ao significado que as frases, as expressões, os
eventos e os objetos assumem em contextos localizados de uso, não necessitando,
portanto, de especificações, pois são produzidos em uma situação reconhecida por todos
os membros da interação.
Vimos que a realidade social é constantemente construída pelos atores sociais e
os sentidos da vida social constituem-se por meio da linguagem. No entanto, segundo a
perspectiva etnometodológica, o entendimento desses sentidos acontece apenas através
do processo de reflexividade, em que os atores conseguem exprimir as significações de
suas ações sociais, ao mesmo tempo em que descrevem e constituem o quadro social.
Quando realizamos nossas ações diárias utilizamos nosso raciocínio lógico, que é
motivado por estímulos internos e externos. Enquanto estamos falando sobre nossas
ações cotidianas, descrevendo-as, estamos, simultaneamente, construindo a realidade da
qual fazemos parte. Descrever uma situação é constituí-la, portanto, a noção de
reflexividade sugere que existe uma correspondência entre “descrever e produzir uma
interação, entre a compreensão e a expressão dessa compreensão” (COULON, 1995, p.
42). A reflexividade não deve ser confundida com reflexão. Coulon (1995, p. 41) nos
lembra que quando dizemos que os sujeitos têm práticas reflexivas, estamos dizendo
que eles refletem sobre aquilo que fazem e não que há reflexividade nesse processo. A
reflexividade é um processo contínuo e automático, que acontece a todo instante,
mesmo sem termos consciência, nos possibilitando demonstrar os sentidos de nossos
atos, de nossos pensamentos e de encontrar motivação e direções para nossas ações
sociais.
No estudo do contexto escolar, as falas do educador e dos educandos remetem à
posição de atores da aula, conforme desempenhada pelos mesmos. Nesse contexto,
esses sujeitos são considerados atores e utilizam do processo de reflexividade para,
simultaneamente, construírem as aulas e descreverem suas realidades conforme os
assuntos abordados nas mesmas. Para a etnometodologia a descrição é uma ferramenta
importante de análise, uma vez que através dela temos a possibilidade de evidenciar os
sentidos atribuídos pelos atores sociais no contexto social, micro e macro, no qual estão
inseridos. Ressalto, que assim com a descrição, a interpretação tem importância
fundamental nesse processo de compreensão dos sentidos atribuidos pelos atores
sociais.
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Analisando o que já foi exposto sobre a abordagem etnometodológica, podemos
considerar os atores sociais, em interações efetivas, como principais fontes de dados
para a análise. Tais atores procuram mostrar a realidade social que produzem e
vivenciam por meio das descrições de suas vivências e da compreensão que tem das
mesmas. Através das descrições pela linguagem, os atores tem a possibilidade de
restituir a realidade de significados e sentidos, tornando-a disponível, ou seja,
descritível, inteligível, relatável e analisável (COULON, 1995, p. 45).
Os etnometodólogos designaram a noção de accountability (relatabilidade)
como a capacidade que os atores sociais têm de se comunicarem e tornarem as
atividades práticas compartilháveis (GUESSER, 2003, p. 162). Através do processo de
accountability (relatabilidade) podemos perceber a reflexividade dos sujeitos, o que faz
de tal processo um fator essencial para a compreensão das atividades sociais. Entretanto,
mais do que simples descrições, a noção de accountability (relatabilidade) demostra que
o mundo está em constante processo de constituição por meio do uso da linguagem, do
senso comum, das realizações cotidianas, das atividades simples, as quais acabam
compondo

os

tecidos

sociais

em

interações

contextualizadas

(OLIVEIRA;

MONTENEGRO, 2012, p. 136).
Os sujeitos que compartilham da construção social, que são ativos na construção
da realidade e que dominam a linguagem natural (utilizada para exteriorizar e relatar a
realidade) e comum de um grupo são denominados de membros. Coulon (1995)
apresenta a seguinte conceituação para a noção de membro, conforme definição do
vocabulário etnometodológico:
Um membro não é portanto apenas uma pessoa que respira e pensa. É
uma pessoa dotada de conjunto de modos de agir, de métodos, de
atividades, de savoir-faire, que a fazem capaz de inventar dispositivos
de adaptação para dar sentido ao mundo que a cerca. É alguém que,
tendo incorporado os etnométodos de um grupo social considerado,
exibe “naturalmente” a competência social que o agrega a esse grupo
e lhe permite fazer-se reconhecer e aceitar (COULON, 1995, p. 48).

Por meio dessa conceituação, apreendemos que membro é aquele sujeito que
divide sua vida com outros sujeitos e juntos estabelecem os procedimentos e os métodos
para criar e dar sentido à realidade social na qual estão inseridos. Esses sujeitos
possuem ainda o domínio da linguagem comum e estão historicamente situados no
mundo que os rodeia. Assim, os educandos do Curso de EJA do Campo, segundo os
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etnometodólogos, podem ser considerados membros, pois se reconhecem e partilham a
linguagem, o modo de agir, os saberes e a construção social daquele determinado grupo.
Desse modo, o educador de química também pode ser reconhecido como membro de
uma categoria profissional que possui regras peculiares de agir e de falar.
O objetivo desta pesquisa é compreender e analisar os diálogos estabelecidos
entre o educador de química e educandos jovens e adultos de um curso que aconteceu
em assentamentos-polos do MST, a fim de investigar a construção do saber científico a
partir do saber cultural dos educandos assentados e acampados da Reforma Agrária.
Nesse sentido, esta pesquisa estima analisar como são os diálogos estabelecidos entre o
educador e os educandos na aula de química; compreender como os diálogos se iniciam
e como se desenvolvem, além de analisar quais são os assuntos envolvidos nos mesmos.
Para atingirmos os objetivos pretendidos, seguindo as orientações da abordagem
etnometodologica, primeiramente precisamos buscar conhecer as circunstâncias dos
enunciados, pois isso nos permitirá atribuir com mais precisão os sentidos às palavras,
uma vez que as expressões que os atores sociais em interação utilizam estão carregadas
de indicialidades, recebendo significado a partir do conhecimento do contexto local no
qual são produzidas. Outro aspecto relevante para a análise é compreender que as ações
desenvolvidas pelos atores são norteadas por seu raciocínio prático, resultante dos
momentos específicos vivenciados e experimentados em cada ato interacional
(prática/realização). Posteriormente, devemos ficamos atentos às descrições da realidade
feitas pelos sujeitos envolvidos na pesquisa, pois os relatos (relatabilidade), que se
tornam possíveis somente a partir da reflexividade dos sujeitos, são explicativos ou
estruturantes da situação de enunciação.
Ainda em conformidade com a abordagem teórico-metodológica aqui proposta,
os dados utilizados para esta pesquisa são interações específicas em situações
particulares (aulas de química do Curso de EJA do Campo - Ensino Médio) que
aconteceram no dia-a-dia, contexto histórico e cultural determinado (período de aulas do
Curso de EJA) dos participantes (educandos membros do MST e educador de química)
sem a minha intervenção como pesquisadora. Por esse motivo não houve manipulação
ou reconstrução dos dados baseados em noções pré-concebidas daquilo que seria
provável ou importante e nem foram criados instrumentos de coleta de dados como
questionários, entrevistas ou experimentos com intervenções.
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Já sabemos que um dos princípios da etnometodologia é investigar as situações
que ocorrem no dia-a-dia, da maneira como elas acontecem, pois “a realidade social é
constantemente criada pelos atores, não é um dado preexistente” (COULON, 1995, p.
31). Para atender satisfatoriamente esse princípio e conseguir captar a maior quantidade
de detalhes das aulas de química do Curso de EJA, das expressões e das falas dos
sujeitos envolvidos no estudo, optei por registrar as aulas de química em vídeo. Em
relação a isso, Coulon nos esclarece que,
[...] a observação atenta e a análise dos processos aplicados nas ações
permitiriam pôr em evidência os modos de proceder pelos quais os
atores interpretam constantemente a realidade social, inventam a vida
em uma permanente bricolagem. Será portanto de importância capital
observar como os atores de senso comum o produzem e tratam a
informação nos seus contatos e como utilizam a linguagem como um
recurso. Em suma, como fabricam um mundo “racional” a fim de nele
poderem viver (COULON, 1995, p. 32).

As observações e as análises realizadas de maneira atenciosa nos possibilita
descobrir o que está implícito nas interações, como também contribui para a presunção
de relações entre os comportamentos observados e estruturas mais gerais. Dessa
maneira, as observações devem acontecer em interação com o meio, buscando sempre o
compartilhamento de sentido, a fim de se construir uma interpretação coletiva da
realidade. Uma das principais tarefas em uma pesquisa etnometodológica é mostrar
(descrever) os meios usados pelos membros para organizar a sua vida social comum
(COULON, 1995, p. 89), por isso, o contexto das aulas, detalhes sobre o Curso de EJA
do Campo - Ensino Médio, características dos assentamentos-polos e peculiaridades
sobre o perfil dos educandos foram aqui descritos no tópico Contexto da Coleta de
Dados.
Após o período da pesquisa de campo, todos os vídeos foram analisados e alguns
trechos das aulas foram selecionados para a análise mais aprofundada.

O critério

utilizado para a essa seleção foi a ocorrência de diálogos entre o educador de química e
os educandos. Os trechos selecionados foram transcritos seguindo um quadro de
convenção (QUADRO 1), adaptado de acordo com o contexto específico desta pesquisa
a fim de sinalizar os diferentes aspectos que permearam os enunciados.
A transcrição possibilitou o contato direto com os dados coletados e funcionou
como um instrumento de percepção, visto que muitos detalhes passariam despercebidos
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em função da simples audição dos registros em vídeo. Schnack, Pisoni & Ostermann em
seu artigo: Transcrição de fala: do evento real à representação escrita, enfatizam
alguns pontos fundamentais para a realização de transcrições de maneira adequada,
entre eles destacam-se:
[...] uma transcrição não se assemelha a um diálogo escrito, pois não
utiliza a forma ortográfica padrão e nem aplica a pontuação utilizada
na forma escrita. Também inclui aspectos não necessariamente ligados
à palavra, mas também a ausência dela, como silêncios, risos,
respiração (SCHNACK, PISONI & OSTERMANN, 2005, p. 1).

Com base nas ideias acima, ressalto que as transcrições foram feitas de forma
fidedigna à realização das falas dos sujeitos envolvidos na pesquisa, respeitando as
marcas linguísticas das identidades dos mesmos, além de ser uma representação, o mais
fiel possível, das realidades observadas.
Por fim, os dados e as informações obtidas durante a pesquisa foram analisados
e interpretados segundo o referencial teórico-metodológico citado, como também de
acordo com aqueles que possibilitaram a produção de uma compreensão a respeito da
Educação do Campo, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação Química.

3. 2 O Contexto da Coleta de Dados
3.2.1 O Curso de EJA do Campo - Ensino Médio
Para contemplar satisfatoriamente os objetivos prospostos (compreender e
analisar as interações entre o educador de química e educandos em uma “escola” do
campo, os diálogos estabelecidos entre esses sujeitos, e a construção do saber científico
a partir do saber cultural dos educandos assentados e acampados da Reforma Agrária) e
responder à questão central dessa pesquisa (“A educação química realizada na EJA, no
âmbito do Ensino Médio, em curso ou escola do campo dialóga com os saberes culturais
dos educandos Sem Terra?”), realizei estudos de aprofundamento teórico, pesquisa
documental e pesquisa empírica. O estudo teórico versou na leitura de autores que
desenvolveram pesquisas que abordam a temática em estudo, como também de
referencial bibliográfico alinhado à Etnometodologia (COULON, 1995). Para a
pesquisa documental foram utilizados os documentos legais relativos à educação do
campo, à educação de jovens e adultos e documentos específicos do curso em questão,
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como por exemplo, a proposta curricular, a mim apresentada por bolsistas-monitores e
pela coordenadora do Curso de EJA. Tais documentos constituíram-se de dados ricos e
estáveis para nosso estudo e contribuíram de sobremaneira para o refinamento dos
dados obtidos na pesquisa de campo. A pesquisa empírica foi realizada em
assentamentos-polos do MST, nos municípios de Campos Novos, Catanduvas e
Abelardo Luz, situados no Estado de Santa Catarina (SC), onde ocorreu a formação de
Jovens e Adultos do Campo no âmbito do Ensino Médio. Esta etapa consistiu na
aproximação com o grupo social em estudo (contexto sociocultural específico),
observação da vida cotidiana da comunidade e da “escola” e registro das observações
em diário de campo, filmagem e fotografias.
De acordo com o cronograma da pesquisa, a primeira tarefa foi mapear os
assentamentos ou escolas vinculados ao MST as quais ofereciam o Ensino Médio e/ou
EJA no âmbito do Ensino Médio. Comecei o levantamento pelo estado de Minas Gerais,
no entanto, não alcancei sucesso, pois de acordo com informações levantadas através do
Setor de Educação do MST/MG, não havia, naquele momento, nenhum assentamento
ou escola ligados ao Movimento oferecendo tais modalidades de ensino. Foi, então, por
meio de muita pesquisa realizada com auxílio da internet, que obtive conhecimento de
um Curso de Educação de Jovens e Adultos do Campo no âmbito do Ensino Médio, que
acontecia em assentamentos do MST no interior do estado de Santa Catarina. Localizei
detalhes sobre o desenvolvimento do Curso em uma página da internet6 dedicada ao
mesmo. Na referida página encontrei o resumo do projeto, o cronograma de trabalho, os
membros da equipe e o material do curso. Entrei em contato com um dos membros da
equipe a fim de conseguir maiores informações. Após algumas conversas, demostrei
meu interesse em ir conhecer o referido Curso de EJA. Nesse momento, foi apresentada,
oficialmente, a proposta de trabalho ao coordenador e solicitada permissão para
acompanhar algumas aulas. Com o aval do mesmo tive a oportunidade de visitar os três
assentamentos-polos onde ocorria o Curso de EJA. Optei por visitar todos os três
assentamentos-polos, pois era necessário conhecer toda a dinâmica de trabalho, todos os
sujeitos envolvidos e as especificidades de cada um deles. Com a permissão do
professor de química do curso, acompanhei suas aulas nos três assentamentos-polos.
Durante o período que lá permaneci, tive acesso a alguns documentos que embasaram a
realização do curso. A partir de informações obtidas nos mesmos, apresento, a seguir,
6

Página do curso: http://www.ced.ufsc.br/pronera/?page_id=3
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uma descrição detalhada dos objetivos, metodologia, público alvo e plano de trabalho
do Curso de EJA do Campo - Ensino Médio.
O subprojeto Curso de Educação de Jovens e Adultos do Campo - Ensino
Médio faz parte do projeto Sujeitos em Interações: Educação do Campo e
Sustentabilidade,

desenvolvido pelo Centro de Ciências da Educação (CED) da

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) - responsável pela execução técnicopedagógica, pelo acompanhamento didático-pedagógico das ações propostas e por
executar a coordenação e direção geral de todo o processo, em parceria com o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) - responsável pelo financiamento
do projeto e pelo acompanhamento da execução das atividades e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por meio do Programa Nacional
de Educação na Reforma Agrária-PRONERA. O Colégio de Aplicação da UFSC foi a
instituição responsável pela matrícula e pela certificação dos educandos, além de
disponibilizar profissionais que colaboraram com as discussões, o planejamento e a
formação continuada de uma equipe de quarenta e oito educadores e dezoito bolsistasmonitores. Esse subprojeto envolveu seis regionais (Extremo Oeste, Oeste I, Oeste II,
Planalto Central, Planalto Norte e Norte) atendidas pelos projetos das áreas de Reforma
Agrária, abrangendo cerca de cem assentamentos rurais localizados em trinta e sete
municípios catarinenses. A principal finalidade desse subprojeto foi assegurar o direito
à educação e promover a escolarização de jovens e adultos assentados da Reforma
Agrária ou adotivos reconhecidos, via certificação do INCRA, residentes no Estado de
Santa Catarina.
O Curso de EJA desenvolveu-se de acordo com metodologia pré-determinada
por seus responsáveis no plano de trabalho. Teve duração de três anos (dezembro de
2009 a dezembro de 2012), com quatro etapas anuais de atividades, que aconteceram
em centros de formação localizados nos assentamentos-polos, situados nos municípios
de Abelardo Luz, Campos Novos e Catanduvas. Atenderam, em média, cento e vinte
educandos, moradores de assentamentos e acampamentos rurais de trinta e sete
municípios do estado de Santa Catarina. O curso aconteceu especialmente nesses três
municípios, pois de acordo com os gráficos do Índice de Desenvolvimento Social (IDS)
e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), no ano de 2000, os municípios em
questão, historicamente, encontravam-se entre as últimas posições ou em situações
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lastimáveis (podem ser apontados como causas de tal situação: a dificuldade de
comunicação, a precariedade das estradas rurais, a inexistência de rede de telefonia e
energia elétrica), considerando a ordem de classificação dos duzentos e noventa e três
municípios catarinenses. Diante desse quadro, a possibilidade de acesso à educação
formal, tornava-se, muitas vezes, impraticável.
Conforme a proposta do Curso de EJA, a organização das turmas deveria
acontecer de forma diferente das escolas convencionais. Dessa maneira, as turmas
foram constituídas somente por trabalhadores do campo, visando o desenvolvimento de
atividades direcionadas às questões locais e cotidianas, facilitando a conjugação das
ações realizadas na sala de aula ao dia-a-dia dos educandos. A grade horária também
era peculiar a este Curso, uma vez que os horários eram mais flexíveis para que os
educandos pudessem conciliar as aulas com o trabalho na agricultura.
A estrutura político pedagógica deste subprojeto estava baseada na Pedagogia
da Alternância, que alterna períodos de tempo na escola e na comunidade. Nesse caso,
1600 horas de aula foram reservadas para o Tempo Escola (TE) e 480 horas para o
Tempo Comunidade (TC). As etapas do Tempo Escola tiveram duração média de 15
dias e acorriam simultaneamente nos três referidos municípios catarinenses. As
disciplinas lecionadas no TE são àquelas previstas no Plano Nacional de Educação
(PNE) para o Ensino Médio, além da disciplina de Agroecologia. Estas disciplinas
foram articuladas pela equipe do CED/PRONERA através da Teoria dos Complexos de
Mosey Pistrak, que tem como princípios básicos a relação com a realidade e a autoorganização dos educandos, em que ciência, realidade e trabalho são articulados para a
formação de sujeitos completos. As atividades do TE foram realizadas em períodos
concentrados, contemplando dois ou três turnos diários (em média, quatro horas no
período matutino, quatro horas no período vespertino e duas horas no período noturno),
num total de 10 horas de aula de cada disciplina por dia, ou seja, cada dia do Curso era
dedicado a uma disciplina, como explicitado nas tabelas abaixo, as quais apresentam o
cronograma das aulas em cada assentamento-polo (fornecida pelo bolsista-monitor
responsável pelo planejamento da carga horária do Curso em cada etapa). Tal carga
horária se tornou possível pelo fato dos educandos permanecerem nos centros de
formação em regime de internato ou semi-internato.
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TABELA 2: Grade horária das aulas no assentamento-polo de Campos Novos

Fonte: Curso de EJA do Campo- Ensino Médio

TABELA 3: Grade horária das aulas no assentamento-polo Catanduvas

Fonte: Curso de EJA do Campo- Ensino Médio

TABELA 4: Grade horaria das aulas assentamento-polo de Aberlado Luz

Fonte: Curso de EJA do Campo- Ensino Médio

Já as atividades do Tempo Comunidade intercalavam-se entre as do Tempo
Escola. Os Tempos Comunidade duravam, em média, 60 dias e era o período em que os
educandos estavam em seus assentamentos e acampamentos, partilhando o
conhecimento e experiências adquiridas no TE com suas famílias e comunidades, como
também, realizando atividades relacionadas aos conteúdos escolares. As atividades
realizadas pelos educandos, no período em que se encontram no TC, eram orientadas
pela equipe de educadores e bolsistas-monitores, com o intuito de que estes colocassem
em prática, em suas comunidades, aquilo que aprenderam durante o TE.
O processo avaliativo do Curso de EJA, segundo seu plano de trabalho,
consistiria em um instrumento diagnóstico do processo educacional como um todo, a
fim de qualificar e replanejar o mesmo. Nesse sentido, a avaliação deveria abranger
todos os sujeitos envolvidos no processo, se utilizar de diversos espaços e instrumentos
e acontecer de forma permanente e processual, sendo expressada de maneira descritiva
ou qualitativa, comportando ainda a expressão numérica e quantitativa. As avaliações
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aconteceram por meio de pareceres descritivos e de notas. Para isso, tomavam-se como
base as tarefas do Tempo Comunidade, o caderno de parecer descritivo (do bolsistamonitor), o caderno do professor (tendo como elementos básicos: a leitura, a escrita, a
expressão oral, dúvidas e reflexões, posicionamentos e outros), os trabalhos nos núcleos
de base e outros grupos, os trabalhos individuais, a avaliação final de cada etapa
(consistindo de questões pedagógicas que os educandos respondem sobre as
disciplinas), prova escrita, oral e/ou prática e outras atividades realizadas pelos
educandos. Ocorreria também a avaliação de forma global, a qual seria feita de maneira
coletiva nos conselhos de classe, em que cada sujeito seria avaliado como um todo e a
partir de diferentes referências, tendo como horizonte o desenvolvimento integral do ser
humano.
Em cada assentamento-polo havia um bolsista-monitor, aluno de graduação da
UFSC. Eles ajudavam os educandos a conservarem a organização das salas de aulas e
dos espaços comuns (dormitórios, banheiros, cozinha, entre outros) e auxiliavam os
educadores quando necessário.

3.2.2 Observações sobre as aulas de química do Curso de EJA do Campo-Ensino
Médio nos assentamentos-polos do MST em Abelardo Luz, Catanduvas e Campos
Novos
A coleta de dados, para a presente pesquisa, sucedeu-se nas aulas de química da
quarta etapa do Curso de Educação de Jovens e Adultos do Campo-Ensino Médio, que
abordou a temática: “Produção de Alimentos e Organização Coletiva”. Essa etapa
aconteceu entre os dias primeiro e vinte e um de agosto de dois mil e onze, em
assentamentos do MST, nos municípios catarinenses de Abelardo Luz, Catanduvas e
Campos Novos. O estudo envolveu o único educador de química do Curso e cinquenta e
sete educandos jovens e adultos, sendo treze educandos em Abelardo Luz, quinze em
Catanduvas e vinte e nove em Campos Novos, com idades entre dezesseis e sessenta e
dois anos. Interações iniciais foram estabelecidas com o bolsista-monitor e com o
coordenador do Curso de EJA, a fim de apresentar o objetivo da pesquisa e obter
permissão para a realização da mesma. As aulas foram observadas e registradas em
vídeos com auxílio de uma filmadora digital JVC HD Everio GZ-HD10, que ficava
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posicionada no fundo da sala onde aconteciam as aulas. Também foram feitos alguns
registros, de próprio punho, em caderno de campo.
As aulas de química da quarta etapa do Curso aconteceram nos dias seis, oito e
nove de agosto de dois mil e onze, nos assentamentos-polos: “José Maria”, no
município de Abelardo Luz, “25 de Julho” em Catanduvas e “30 de Outubro” em
Campos Novos, respectivamente. O tempo de aula previsto em cada assentamento-polo
era de dez horas por dia, com intervalos para o lanche, de trinta minutos, e para o
almoço e o jantar de duas horas, em média. O tempo total de registro dessas aulas, nos
três assentamentos-polos, foi de dezesseis horas e vinte e seis minutos. Esse tempo foi
inferior às trinta horas (tempo total de aula previsto para os três assentamentos), pois
ocorreram alguns imprevistos, tais como: falta de energia elétrica e intempéries
climáticos. Todas as filmagens foram realizadas com autorização por escrito dos
envolvidos. No entanto, os nomes dos mesmos serão resguardados, para evitar possíveis
constrangimentos.
O contato inicial com o educador de química e com os educandos se deu de
forma amistosa. Todos foram muito cordiais e demostraram estar à vontade com minha
presença e da filmadora. No início de cada aula, o educador concedeu alguns minutos
para que eu falasse sobre mim e a pesquisa. Durante as aulas, eu permanecia no fundo
da sala, onde posicionei a filmadora, e ficava observando e registrando as aulas.
O educador de química estava iniciando suas experiências como educador do
Curso de EJA e não havia tido experiência anterior com a Pedagogia da Alternância e
EJA do campo. Ele graduou-se no curso de Licenciatura em Química em uma
instituição de ensino superior no Rio Grande do Sul, no ano de 1999 e havia, até então,
tido uma experiência de 13 anos com cursos pré-vestibulares e escolas de ensino básico
no mesmo estado.
A aula da primeira turma do Curso de EJA aconteceu no município de Abelardo
Luz, no assentamento-polo “José Maria”. Este assentamento fica a trinta e três
quilômetros da área urbana da cidade. A abertura do Curso foi realizada pelo bolsistamonitor. Nesse momento foram esclarecidas algumas questões relacionadas com a
dinâmica e o desenvolvimento do Curso. Treze educandos participaram da aula de
química, sendo doze mulheres e um homem, com idades situadas entre vinte um e
sessenta e dois anos. Nesse assentamento-polo, os educandos ficam em sistema de semi70

internato, retornando às suas casas no final de cada dia de aula, pois suas residências
situam-se próximas do local onde acontece o Curso de EJA.
IMAGEM 1: Aula de química no assentamento-polo “José Maria”

Fonte: Talita Simonato Santolin, 2011.

De acordo com o Inventário da Realidade da Escola e dos Educandos do Curso
de EJA, elaborado pelos bolsistas-monitores, a maioria dos educandos são adultos,
casados, pais e mães de famílias e trabalham com a agricultura e a criação de vacas para
a produção de leite. Alguns, no entanto, realizam outros tipos de trabalhos para
complementar a renda familiar, tais como o de agente de saúde comunitário e de
servente escolar. Muitos desses educandos estão fora da escola há mais de 10 anos e
pararam de estudar devido à falta de escolas na comunidade rural, à falta de transporte
escolar, ao trabalho na roça e pelo fato de terem se casado e assumido compromissos
com a família.
As aulas aconteceram na sala de um casarão, que foi a casa do antigo dono da
fazenda antes da desapropriação para a Reforma Agrária. A sala é toda feita de madeira
(chão, paredes e teto) e as janelas são de vidro. Há um quadro negro, giz, apagador, uma
bandeira do MST e carteiras para os educandos. Existe outro espaço no casarão onde
ficam os livros didáticos, fornecidos pelo PRONERA, que auxiliam os educadores e
educandos no desenvolvimento das atividades do Tempo Escola e do Tempo
Comunidade; no entanto, os educadores têm a liberdade de prepararem seu próprio
material. O livro didático de química adotado é o do autor Ricardo Feltre, Volumes 1, 2
e 3. Todos os educandos recebem um material de apoio do PRONERA, contendo
caderno, lápis, borracha, canetas e uma mochila.
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IMAGEM 2: Aula de química no assentamento-polo “José Maria”

Fonte: Talita Simonato Santolin, 2011.

A aula de química

da segunda turma do Curso de EJA aconteceu no

assentamento-polo “25 de Julho”, situado a três quilômetros da zona urbana de
Catanduvas. No início da aula de química um educando fez a leitura de uma poesia,
logo em seguida cantaram o hino do MST e proferiram palavras de ordem ligadas à
cultura do Movimento. Quinze educandos participaram dessa aula, sendo sete mulheres
e oito homens com idades situadas entre dezesseis e quarenta e nove anos. A maioria
dos educandos era jovens, vindos de famílias assentadas ou acampadas na região e que
trabalhavam com o cultivo de milho, feijão, arroz, batatinha, produção de gado de leite,
porcos e galinha.
IMAGEM 3: Aula de química no assentamento-polo “25 de Julho”

Fonte: Talita Simonato Santolin, 2011.
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A aula aconteceu em uma grande sala de um casarão, que foi um orfanato onde
crianças abandonadas pelas famílias ficavam alojadas. No entanto, hoje, esse imóvel é
um Centro de Formação, que foi reformado pela associação do EJA - Ensino Médio
(Dados obtidos no Inventário da Realidade do Educandos). Esse casarão é feito de
alvenaria e possui vários cômodos: quartos, cozinha, banheiros, uma grande sala e
refeitório, onde os educandos ficaram alojados em sistema de internato durante todo o
período de aulas do Curso de EJA. Na sala onde aconteceram as aulas há um quadro
negro, giz, apagador, uma bandeira do MST, trabalhos dos educandos expostos em
cartazes e carteiras. Há um pequeno cômodo onde ficavam os livros didáticos, que
também são fornecidos pelo PRONERA e auxiliavam os educadores e educandos no
desenvolvimento das atividades do Tempo Escola e do Tempo Comunidade.
IMAGEM 4: Educandos do Curso de EJA do Campo do assentamento “25 de Julho”

Fonte: Talita Simonato Santolin, 2011.

A terceira aula de química, dessa etapa do Curso de EJA, aconteceu no
assentamento-polo “30 de Outubro” situado às margens da via BR-282 no munícipio de
Campos Novos. Vinte e nove educandos participaram da aula de química, sendo dez
mulheres e dezenove homens com idades situadas entre dezesseis e cinquenta e cinco
anos. Segundo dados do Inventário da Realidade do Educandos, a maioria deles vive de
atividades agrícolas, tais como: cultivo de grãos, hortaliças, frutas e leguminosas, além
da criação de vacas, de abelhas e peixes, como também do beneficiamento de frutas
(vinho de uva, suco de uva, vinagre de uva, geleia de uva e conservas de frutas em
geral) e do beneficiamento do leite (bebida láctea e queijos coloniais), do artesanato
com fios, linhas e pintura. O assentamento “30 de Outubro” é um assentamento
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coletivo, onde várias famílias assentadas vivem no mesmo espaço de terra. Nesse polo
há algumas casinhas feitas de madeira e de alvenaria e um ginásio onde acontecem as
atividades do Curso. Em uma dessas casinhas ocorrem as aulas e há um quadro branco,
pincéis atômicos, apagador, carteiras, várias bandeiras de movimentos sociais, alguns
remédios caseiros à disposição dos educandos e um espaço reservados para os livros
didáticos. Durante todo o período de aulas, os educandos ficam alojados, no
assentamento, em sistema de internato, retornando as suas residências somente no final
do Curso.
IMAGEM 5: Aula de química no assentamento-polo “30 de Outubro”

Fonte: Talita Simonato Santolin, 2011.

Nos três assentamentos-polos, o educador utilizou um material de apoio que ele
mesmo preparou. Neste material constavam os conteúdos que foram abordados durante
a quarta etapa de aulas do Curso, tais como: Tabela Periódica, suas divisões e
propriedades; Ligações Químicas; Polaridade e Geometria Molecular; Forças Atrativas
Intermoleculares; Funções Químicas; Reações Químicas; Cálculo Estequiométrico,
Massas e Cálculos Químicos e uma lista de exercícios.
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4 CAPÍTULO IV

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Fonte: http://vivendocomciencia.blogspot.com.br/2013/04/ensinar.html

Apresento, neste capítulo, as transcrições dos diálogos observados entre o
educador de química e os educandos do Curso de EJA do Campo e o contexto das aulas
em que ocorreram. No final de cada diálogo, segue a sua análise à luz das ideias de Alan
Coulon sobre a Etnometodologia. Foram estabelecidas três categorias principais de
análise (indicialidade, prática/realização e etnométodo), que nós ajudarão na
compreensão e interpretação dos dados.
As transcrições dos diálogos foram feitas de maneira fidedigna às falas dos
sujeitos envolvidos na pesquisa, mantendo as suas características linguísticas
identitárias e uma representação o mais fiel possível das realidades observadas. No
entanto, para resguardar a identidade dos sujeitos envolvidos com a pesquisa,
substituímos os nomes do educador e dos educandos por nomes fictícios.
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A fim de ter uma noção quantitativa, contabilizamos o período de tempo em que
ocorreram os diálogos entres o educador e os educandos nas aulas de química do Curso
de EJA. No município de Campos Novos, foram registradas três horas e trinta minutos
de aulas e os diálogos ocorreram durante nove minutos e seis segundos, ou seja, em
aproximadamente 4,3 % da aula. Em Catanduvas, em cinco horas e oito minutos de aula
registrada, os diálogos ocorreram durante treze minutos e quarenta e um segundos
(4,4% do tempo da aula). Já na cidade de Abelardo Luz, o tempo total de gravação foi
de sete horas quarenta e oito minutos e o tempo de diálogos foi de nove minutos e seis
segundos (2% do tempo da aula). Como ocorreram poucos diálogos durante as aulas,
optamos por transcrever todos eles.
O quadro 1 exibe a convenção adotada na transcrição dos diálogos.
QUADRO 1. Convenção adotada na transcrição dos diálogos
Simbologia

Significado

E

Educador

A1- n

Educandos identificados

Aa - z

Educandos não identificados

M

Bolsista-monitora do Curso de EJA no assentamento-polo em Campos Novos

/

Pausa na fala com menos de 5 segundos

//

Pausa na fala com mais de 5 segundos

( )

Outras reações ou inaudível

(...)

Fala interrompida

...

Fala incompleta
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4.1 Diálogos que ocorreram nas aulas de química no assentamento-polo de Campos
Novos
4.1.1 Primeiro diálogo: “Ah, então é isso, cara?”
Nesta aula, o educador estava apresentando aos educandos a Tabela Periódica,
os elementos químicos e particularidades deles. Enquanto explicava sobre o primeiro
grupo da tabela, também conhecidos como Metais Alcalinos, citou os elementos sódio e
potássio como os mais utilizados no dia a dia e disse que eram empregados na
fabricação de sabões. Comentou ainda sobre o lítio, que é usado em pilhas, o césio, que
é aproveitado para germinação artificial de plantas, o frâncio, que é um elemento
radioativo, e sobre o hidrogênio, que “está à parte”, ou seja, não integra
verdadeiramente o grupo dos Metais Alcalinos. Ao explorar o grupo dos Metais
Alcalinos Terrosos, o educador apontou os elementos cálcio e magnésio e, para
exemplificar onde encontramos esses elementos, citou a “água dura”, que é um tipo de
água muito comum nos assentamentos nos quais os educandos moram. A partir deste
momento, teve início o diálogo abaixo:
(1)E: Pessoal, água dura é uma água que tem esses dois íons aqui (escreve os íons no
quadro) M-G mais dois e C-A mais dois, tá? Ah Carlos tá, que quê tem? Tem! Primeira
coisa: o gosto dela é um pouco diferente. Ela é uma água um pouco alcalina. Ser
alcalina: pH acima de 7. Vamos falar isso depois [rram]. Ela deixa tua pele oleosa,
parece que tá engordurado e quem tem cabelo cumprido, mulher, o cabelo fica armado.
(2) A1: Ah, então é isso, cara?
(3) E: É! (risos de alguns educandos)
(4) E: Tu lava o cabelo com água dura, tá? O cabelo fica armado. Mas isso é pouca
coisa. Qual é o problema da água dura? Quem tem problema de pedra na vesícula ou
pedras nos rins não convém tomar água dura. Ô Carlos, mas eu não vou saber isso aí.
Coisas que tu deves observar: ao tomar banho se notou que a água tá muito oleosa, pode
ser uma água dura e ao tu ferver a água pro chimarrão. O cálcio, ele é um elemento
químico um pouco diferente dos outros quanto à solubilidade. Normalmente quando eu
aqueço qualquer solução eu consigo dissolver mais. O cálcio não. Eu aqueço ele e se
dissolve menos. O que vai acontecer? Onde eu tiver água dura e aquecer pro chimarrão,
vai aparecer pontos brancos na minha chaleira. / Vocês já observaram isso onde tem
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muito cálcio e magnésio? Até eu fui ver uma chaleira lá. A chaleira no fundo fica
esbranquiçada.
(5) Aa: Aqui também.
(6) Ab: A nossa é assim.
(7) E: Ah?
(8) Ab: A água do nosso (inaudível) é assim.
(9) Ac: Também fica oleosa a pele, viu?
(10) E: É. Tem magnésio e cálcio, tá? Ah, se tu não tem problema (inaudível). Ah
Carlos, eu já tenho pedra na vesícula. Então se puder evitar um pouco aquela água ali,
por que a tendência é aumentar a pedrinha, tá?
(11) A2: Ela tem (...). Ela tem problema (...). Alguma coisa a ver com calcificação de
ossos. Coisas assim ou não?
(12) E: Classificação de?
(13) A2: Osso.
(14) Ad: Calcificação.
(15) Ae: Ela calcifica?
(16) E: Ah! Quem tem problema de osteoporose seria interessante tomar uma água
assim (...).
(17) A2: É bom tomar.
(18) E: É até bom tomar uma água com cálcio, tá? No caso ela vira um benefício da
água dura, tá? Ótimo. Mas se tu não tem água dura e tem problema de cálcio tu pode
simplesmente triturar casca de ovo. Tritura casca de ovo. Casca de ovo é rica em
carbonato de cálcio. Tu vai tá absorvendo cálcio pro teu organismo. Pode fazer
tranquilamente! Ou, o pessoal faz uma (...). Tem o nome de uma farinha, também ai
que...
(19) A: (inaudível)
(20) E: Ah?
(21) Af: Multi-mistura.
(22) E: Tá. Não. Mas tem outra. O Fernando falou. Farinha de, de (...).
(23) A1: De ovo. De casca de ovo.
(24) E: É. A de ovo. Tem outra também.
(25) A2: Casca de ostra.
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(26) E: Isso. Casca de ostra. De ovo. De osso também. O pessoal tritura osso, também
dá pra fazer, tá? É bom pra quem tem problema de calcificação, osteoporose.

O diálogo terminou e a aula avançou com o educador explicando sobre os
elementos do grupo 2, também conhecido como Metais Alcalinos Terrosos.

4.1.2 Análise do primeiro diálogo

No início desse diálogo o educador (E) explicou para os educandos a
composição da “água dura”, com o objetivo de ensinar sobre os elementos químicos e a
Tabela Periódica. Nesse diálogo vemos que seu enunciado invocou uma resposta de um
dos educandos (A1) ao mencionar o efeito da água dura nos cabelos. Isso era algo
conhecido para esse educando (prática/realização). Ele disse: “Ah, então é isso,
cara?” (enunciado 2). Esse enunciado mostra que ele percebeu sentido no que E havia
dito e a turma riu do que disse. O enunciado 2 chamou a atenção por indicar que o
educando estava processando seu entendimento, ou seja, os novos conceitos estavam
começando a ser organizados mentalmente pelo sujeito. Isso provavelmente ocorreu
devido a uma vivência do próprio educando, que tem o cabelo comprido, o que explica
o fato de os outros educandos rirem após sua fala.
Nos enunciados 2, 5, 6, 8 e 9 é possível compreender que os educandos
conseguiram reconhecer os fenômenos ligados à "água dura" mencionados pelo
educador: “deixa tua pele oleosa”, “armar” os cabelos, aumentar as “pedras” nos rins e
na vesícula e esbranquiçar as chaleiras de chimarrão. Essa aproximação dos conceitos
químicos à realidade dos educandos certamente favoreceu a aprendizagem dos
conhecimentos sobre a composição da "água dura". Os enunciados 1 e 4, emitidos pelo
educador, estão repletos de relações entre o saber químico e a vida dos educandos. Os
estudantes tiveram, assim, a oportunidade de compreenderem algo importante sob a
ótica do educador: “tem magnésio e cálcio, tá?” (enunciado 10), ou seja, a relação entre
composição e propriedades da “água dura”. É interessante observar também que a pausa
de E, no enunciado 4, sugere sua percepção entre o que estava sendo dito e a relação
com a vida dos educandos.
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No enunciado 10, E voltou a falar da “pedra” na vesícula, reforçando que era
necessário evitar esse tipo de água “por que a tendência é aumentar a pedrinha”. Se
por um lado a "água dura" tem de ser evitada, por outro, o consumo deve ser
estimulado para quem tem osteoporose, conforme questionou o educando no enunciado
11. O educador mencionou ainda o efeito semelhante da ingestão de casca de ovo
triturada, dizendo que “é rica em carbonato de cálcio”. Desse modo, “tu vai tá
absorvendo cálcio pro teu organismo” (enunciado 18). O diálogo seguiu com uma
conversa sobre o uso de uma farinha extraída da casca de ostra e de ossos. Após o
enunciado 26, a aula prosseguiu com o educador explorando outras características dos
elementos químicos da família dos Metais Alcalinos Terrosos.
Com base na relação do que estava sendo dito com a realidade dos educandos,
pode-se observar que os mesmos começaram a compreender o que E estava dizendo.
As palavras ditas pelo educador nos enunciados 1 e 4 estão carregadas de indicialidade,
ou seja, o saber químico ensinado estava sendo significado com base no contexto local
dos "Sem Terra". No enunciado 11, por exemplo, o educando conseguiu relacionar o
que estava sendo falado com a doença osteoporose (causada pela descalcificação dos
ossos), demonstrando compreensão do assunto. Nesse enunciado, verifica-se ainda a
presença do conceito de prática/realização, uma vez que o conhecimento do educando,
a respeito da osteoporose, deve resultar de momentos específicos vivenciados e
experimentados pelo mesmo em seu cotidiano.
É perceptível também, nos enunciados 1, 4 e 10, que o educador fala
recorrentemente consigo mesmo, fazendo perguntas e colocações para si,emitindo como
se fosse a “voz de um educando”. Aparentemente, o educador usa esse jeito de falar
como uma estratégia para estimular a participação de seus alunos. Nesse sentindo,
refletindo de acordo com a etnometodologia (COULON, 1995), pensamos que a
mencionada estratégia se assemelha a um etnométodo que é usado para chamar a
atenção dos educandos. Isso provavelmente está associado com as experiências
anteriores do educador em cursos pré-vestibulares.
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4.1.3 Segundo diálogo: “Ô professor, eu tenho uma pergunta!”
Em sua explicação sobre os metais alcalino terrosos, o educador apresentou a
fórmula de alguns compostos químicos, tais como sulfato de magnésio (componente do
sal amargo), sulfato de cálcio (componente do gesso e do giz), carbonato de cálcio
(componente do calcário), óxido de cálcio (também conhecido como cal) e apontou a
utilização dos mesmos no cotidiano. A partir dai teve início o diálogo seguinte:
(1) E: Só por curiosidade. O estrôncio ele é usado na produção de fogos de artifício. O
estrôncio é um sal [rram] forma um sal (inaudível) cloreto [rram] e você bota ele na
pólvora. Quando queima ele absorve energia e depois solta ela, só que na cor vermelha.
Quem quiser ver fogo de artifício vermelho ou deixar fogo vermelho, pega um sal de
estrôncio. Não sei se alguns viram. Algum dia viram. Esse pessoal estoura, em datas
importantes, fogos de artifício coloridos. Se eu quiser o vermelho eu boto estrôncio, se
eu quiser o verde eu boto cobre, se eu quiser rosa claro eu boto o potássio e assim por
diante, tá?
(2) A2: Por isso que tem de todas as cores?
(3) A1: Ô professor eu tenho uma pergunta!
(4) E: Só um minuto Antônio. Deixa eu ouvir a senhora.
(5) A2: Por isso que os fogos explodem de todas as cores (inaudível)?
(6) E: Isto. Eles colocam sais específicos ali pra ter as cores desejadas. Fala Antônio.
(7) A1: (inaudível) o professor falou lá, que o cal vai sugar toda a água...
(8) E: Desidratante.
(9) A1: É. Pois é. Ele não vai matar os micro-organismos da terra? Se por na terra o
cal?
(10) A2: Se é demais, sim né?
(11) E: É. O cal em excesso mata. É isso mesmo.
(12) A4: Dá pra cortar uma parte da acidez. A acidez (inaudível)...
(13) E: É. Até assim ó. Se tu quer corrigir a acidez do solo (...). Eu, eu tenho a ideia da
prática, da teoria, vocês tem a prática. Eu usaria o calcário, que é mais tranquilo. Se eu
botar o óxido de cálcio e botar em excesso eu ti (...). Eu ti (...). Eu corrijo a acidez, só
que tiro a água da planta e mato a planta.
(14) Ag: Queimo o solo.
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(15) E: Queima o solo. É a mesma coisa que eu já vi, ó pessoal, assim. Ô Carlos, me
disseram que cinza, a cinza do fogo é bom pra botar [rram] nas plantas. Só não vai me
botar cinza de churrasco né, que aí tem sal / o cara mata. Eu já vi isso. Eu botei cinza de
churrasco. Matou tudo. Tava cheio de sal. Aí puxa a água e mata, tá? Cês não botam sal
na carne pra fazer o charque? / Não botam o sal na carne pra fazer o charque? / Não tira
toda água? A carne fica seca? / Vai acontecer com a planta se eu colocar uma cinza com
cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Que botar na planta? É cinza de [rram] lareira,
cinza do fogão a lenha. Não cinza de onde você fez o churrasco, por causa do cloreto de
sódio / tá?
(16) A2: Mas professor pra identificar, por exemplo, tem o cal que a gente compra
(inaudível) da nossa parede, né?
(17) E: Tá.
(18) A2: É um pouco escurinho...
(19) E: Sim.
(20) A2: Tu compra o cal, não sei se é o cal virgem. Não entendo bem...
(21) E: Tá.
(22) A2: Só sei que é um cal bem branco...
(23) E: Sim.
(24) A2: Dizem esse pode ser passado nas cascas de árvore que não estraga e esse outro
(...). Cal fino ele é. Ele mata a planta.
(25) E: Se não me falha a memória é o cal virgem...
(26) Ah: Tem que olhar o pH?
(27) E: Só que aí tu...
(28) A4: Não. O cal pra passar na palmeira, pinta casa, (inaudível)...
(29) E: Sim. Só um minuto. O cal virgem é isso aqui ó. [rram] (escreve a reação no
quadro: CaO + H2O  Ca(OH)2), como é o seu nome?
(30) A2: Penha.
(31) E: Penha. Eu coloco o cal virgem na água e ele forma uma solução esbranquiçada
que é o hidróxido de cálcio, que é usado na produção da argamassa, tá? (escreve as
fórmulas químicas dos compostos no quadro)
(32) A2: Sim.
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(33) E: Essa solução esbranquiçada eu posso jogar (...). Jogar pra pintar uma parede ou
pra pintar tronco de árvore ou até pra matar a fumiga, dá pra usar também o cal virgem
dissolvido em água.
(34) A3: E esse que eles usam pra (inaudível), é a cal virgem?
(35) E: Eu não entendi.
(36) A3: (inaudível) chama técnica agroecológica pra usar nas paredes. Eles fazem um
verderame.
(37) A2: Não. Já é com (inaudível) (...).
(38) E: Verderame é com sulfato de cobre, não é? Um azul. Isso. Eu vou falar nele
também.
(39) A3: É feito com essa cal...
(40) E: Isso. E o sulfato de cobre.
(41) A2: É.
(42) E: Ah tá. Aí sim. Pessoal olha só. Só um minutim.
(43) A2: Isso que eu tenho dúvida. É um outro?
(44) E: É. Esse é o cal virgem (apontando para o quadro). É um pó. Tu dissolve na
água. Aí forma essa solução esbranquiçada. Parece uma água com leite. / Isso aqui que
tu bota em tronco de árvore. É o hidróxido de cálcio/. Normalmente é isso aqui
(apontando para o quadro).
(45) A2: A gente compra bem branquinho. Diz que é aquele (...).
(46) E: Ele é bem branquinho mesmo.
(47) A2: Bem branquinho.
(48) E: O cal virgem é bem branquinho.
(49) A2: Não sei. Aquele que usam pra fazer o tratamento das paredes e dizem que não
prejudica a árvore é um que é bem branco.
(50) E: É o cal virgem.
(51) M: Dona Penha olha só. Eu acho que, assim ó. Ele é (...). Ele é aquele ó (...). O cal,
ali ó (aponta para a reação escrita no quadro), quando ele não tem água. A partir do
momento que botou água ele não é mais aquilo ali ele vira aquilo outro ali (aponta
novamente para o quadro). Entendeu? É outra substância. É isso que ele tá falando.
Aquela pode passar na árvore. Antes de botar na água, não!
(52) A2: Mas, qual a diferença? Quero dizer. Tem dois tipo de cal fino, que eu já vi.
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(53) E: Tá. É que tem um cal agora, que tá vindo com um (...). Uma substância que até
ajuda ele a fixá na parede.
(54) A2: Ele é mais escuro (inaudível)...
(55) E: É. Isso. Ele é mais escuro. Fica acinzentado.
(56) A2: Dizem que aquele pode ser passado nas árvores.
(57) E: Esse é um cal com uso mais exclusivo pra pintura.
(58) A2: Sim.
(59) E: Eu sei que quê é. Cal com tipo de uma, uma, uma (...).
(60) Ai: Uma cola junto.
(61) E: Isso. Tipo de uma cola junto. Esse só pra pintura. Eu quero (...). Tipo assim a
cal virgem é só cal. Intacto. Esse você junta água e forma isso aqui (aponta para o
quadro) que pode passar na planta...
(62) Ai: Esse (inaudível)...
(63) E: O cal virgem é esse aqui (aponta para o quadro).
(Muitos educandos começam a falar ao mesmo tempo)
(64) E: Só, só, só um minutim. O cal é assim (...). O cal tem um monte de nome. Eu vou
falá, já que surgiu um monte de pergunta. O cal virgem é conhecido por cal viva /
(65) Ai: Cal?
(66) E: Cal viva. Cal virgem. Cal ou óxido de cálcio / [rram]. Cal viva por quê? Por que
se eu botar ele na minha pele ele me queima. (inaudível) te queima. E tu pondo água
nele, ele ferve mesmo. Libera calor. Ele ferve mesmo, isso aí.
(67) A1: Se por ela no vidro, por água, chacoalhar e jogar (...). Explode né?
(68) A3: Ah, vai fazer isso... (tom de represaria)
(69) A2: (inaudível) vai fazer bomba... (tom de represaria)
(70) E: É. Também explode. Menos, menos. Bom, então ó: cal virgem, cal viva (aponta
para a fórmula no quadro) ou simplesmente óxido de cálcio, é a mesma coisa. Botou-se
água ele deixa de ser vivo (aponta para a outra fórmula no quadro). Vira cal apagada.
Ele deixa de ser virgem. Ele vira cal extinta / tá? Pode ver ó: cal, cal virgem, cal viva.
Botei água, não é mais viva é apagada / queima menos. Não é mais virgem é extinto.
Não é só cal. É cal hidratada. / (inaudível) quanto tem de nome, tá? Mas o cal que a
senhora é este (aponta para a fórmula no quadro), dissolve em água e forma isto (aponta
para outra fórmula no quadro), que é uma solução. Solução não seria bem a palavra
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correta. É uma mistura de óxido de cálcio com água que dá isso aqui (aponta para outra
fórmula no quadro), a cal hidratada.
(71) A2: (inaudível) cal virgem é aquele?
(72) E: Cal virgem é (inaudível) esse aqui (aponta para outra fórmula no quadro).
Alguma pergunta? /
(73) Aj: Não.
(74) E: Posso avançar?
O diálogo foi concluído e a aula continuou com o educador explicando sobre os
elementos do grupo 18 da tabela periódica, conhecidos também como Gases Nobres.

4.1.4 Análise do segundo diálogo
Nesse diálogo, o educador estava abordando a Tabela Periódica, apontando
elementos químicos que julgava serem comuns no dia a dia dos educandos e ressaltando
suas características. Ele estabeleceu uma relação inicial entre o elemento estrôncio e a
cor vermelha dos fogos de artifício e, depois, mencionou também as cores dos fogos
feitos com cobre e potássio. Pareceu haver certa dificuldade de comunicação, pois havia
tanto a relação entre elementos e cor, como o fato dos elementos estarem na forma de
sais e misturados com pólvora, além da questão da absorção de energia e emissão de luz
visível com cor específica, no caso do estrôncio: “quando queima ele absorve energia e
depois solta ela, só que na cor vermelha” (enunciado 1). Esse enunciado acionou
respostas de dois educandos da turma sendo que um deles, a aluna A2, fez o seguinte
comentário: “Por isso que tem de todas as cores?” (enunciado 2), indicando o
entendimento dos novos conceitos. Enquanto isso, o outro educando, A1, que também
teve resposta acionada pelo enunciado 1, chamou E para lhe fazer uma pergunta,
enquanto o mesmo estava atento à pergunta da educanda A2. Por essa razão, E pediu
que A1 aguardasse.
Os enunciados 2 e 5 estão relacionados com o conceito de prática/realização,
uma vez que os educandos que proferiram tais enunciados possivelmente tiveram a
oportunidade de presenciar uma queima de fogos de artifício. Observamos ainda que o
saber químico pareceu começar a fazer sentido para a educanda A2, pois o educador
mencionou algo conhecido, vivenciado e experimentado no cotidiano da mesma
(queima de fogos de artifício). Possivelmente, isso ajudou toda a turma a compreender o
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que o educador estava dizendo. As palavras ditas por E no enunciado 1 estão carregadas
de indicialidade, quando o saber químico vai adquirindo significado à medida que se
relaciona às palavras e expressões que os educandos conhecem.
No enunciado 7, o educando A1 recoloca sua questão: “o professor falou lá, que
o cal vai sugar toda a água...”. Notamos que ele relacionou o conteúdo que estava
sendo exposto por E, naquele momento, com outro assunto, que havia sido colocado em
outra ocasião. Naquele instante, a associação com outro tema discutido anteriormente
emergiu, demonstrando sua capacidade de reflexão e entendimento.
Nesse episódio, alguns educandos utilizaram expressões como “dá pra cortar
uma parte da acidez” e “queimo o solo”, referindo-se ao uso de cal (óxido de cálcio) no
controle da acidez do solo, como aparece nos enunciados 12 e 14. Certamente, essas
expressões são típicas do vocabulário dos sujeitos que residem e trabalham no campo.
O diálogo entre o educador e os educandos prosseguiu. No entanto, dos
enunciados 16 até o 50 o educador dialogou, quase que exclusivamente, com a
educanda A2, pois esta buscava entender e identificar a diferença existente entre a cal
(óxido de cálcio) e o hidróxido de cálcio a nível fenomenológico. A educanda mostrou
conhecer a diferença entre uma substância e outra ao afirmar que um “é um pouco
escurinho” (enunciado 18) e o outro é “bem branquinho” (enunciado 22), além de
deixar claro que conhecia a utilidade de cada uma delas, uma vez que comentou que
uma pode ser passada nas cascas de árvore sem causar nenhum prejuízo e a outra não
pode, pois irá matar a planta (enunciado 24). Com o intuito de sanar a dúvida de A2, E
tentou demonstrar a diferença química existente entre as substâncias, apresentando as
respectivas fórmulas dos compostos e suas características (enunciados 31 e 33). Porém,
no enunciado 43, é visível que a educanda não conseguiu compreender a linguagem
química de E. O educador persistiu e tentou novamente explicar a diferença entre a cal
(óxido de cálcio) e o hidróxido de cálcio, ressaltando aspectos visuais das substâncias
(“um pó”, “água com leite”, “bem branquinho”), como apresentado nos enunciados a
seguir:
(44) E: É. Esse é o cal virgem (apontando para o quadro). É um pó. Tu dissolve na
água. Ai forma essa solução esbranquiçada. Parece uma água com leite. / Isso aqui que
tu bota em tronco de árvore. É o hidróxido de cálcio/. Normalmente é isso aqui
(apontando para o quadro).
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(45) A2: A gente compra bem branquinho. Diz que é aquele (...)
(46) E: Ele é bem branquinho mesmo.
(47) A2: Bem branquinho.
(48) E: O cal virgem é bem branquinho.
(49)A2: Não sei. Aquele que usam pra fazer o tratamento das paredes e dizem que não
prejudica a árvore é um que é bem branco.
(50) E: É o cal virgem.
(51)M: Dona Penha olha só. Eu acho que, assim ó. Ele é (...). Ele é aquele ó (...). O cal,
ali ó, quando ele não tem água. A partir do momento que botou água ele não é mais
aquilo ali ele vira aquilo outro ali (aponta para o quadro). Entendeu? É outra
substância. É isso que ele tá falando. Aquela pode passar na árvore. Antes de botar na
água, não!
(52) A2: Mas, qual a diferença? Quero dizer. Tem dois tipos de cal fino que eu já vi.
Quimicamente, sabe-se que o óxido de cálcio (CaO), conhecido como cal virgem
ou cal viva, é um composto sólido branco. Normalmente, é utilizado para elaboração
das argamassas com as quais se erguem paredes e muros, bem como na pintura, na
indústria cerâmica, siderúrgica (obtenção do ferro) e farmacêutica (agente branqueador
ou desodorizador). Já o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2)

é produzido pela reação

do óxido de cálcio com água, com o desprendimento de calor (CaO + H2O Ca(OH)2).
Apresenta-se como um sólido branco, pouco solúvel em água e que se decompõe pelo
aquecimento. Esse composto também recebe a denominação de cal hidratada, cal
apagada ou cal extinta, sendo muito utilizado na agricultura, na correção da acidez
de solos, bem como em outras diversas e variadas aplicações.
Os enunciados anteriores levam a induzir que o educador ressaltou aspectos
visuais dessas substâncias com a intenção de aproximar a representação química das
mesmas dos saberes culturais da educanda, a fim de elucidar sua dúvida. No entanto, ela
continuou não entendendo o que estava sendo exposto. Então, a bolsista-monitora (M)
do curso EJA, graduanda em Agronomia na UFSC, interveio dando a sua explicação
(enunciado 51). Apesar dessa tentativa, a educanda prosseguiu sem conseguir distinguir
uma substância da outra (enunciado 52). O diálogo entre o educador e a educanda A2
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seguiu do enunciado 53 ao 63. Na análise desse trecho, a compreensão da linguagem
química pareceu estar acontecendo de forma superficial, uma vez que as dúvidas
continuaram presentes nas falas da educanda. Nota-se que os enunciados 66 e 70 estão
impregnados de indicialidade, pois o educador buscou palavras e expressões que
fossem do cotidiano daqueles educandos, a fim de propiciar o início da compreensão
dos sujeitos e a aproximação entre a linguagem da química e saber cultural dos
educandos. Somente no enunciado 71 foi notado que A2 demonstrou ter conseguido
distinguir uma substância da outra do ponto de vista químico, indicando que a
compreensão do conteúdo químico estava sendo iniciada. A partir desse instante, o
educador conseguiu retomar a aula, explicando sobre os elementos do grupo oito (gases
nobres) da Tabela Periódica.
Nesse episódio parece haver uma tensão entre a compreensão a nível
fenomenológico por parte da educanda (distinguir sensorialmente o hidróxido de cálcio
- cal apagada, do óxido de cálcio - cal virgem) e a compreensão a nível representacional
(fórmulas químicas) desejada pelo educador e pela monitora. Para E e M, a maneira
mais fácil de perceber a distinção parece estar relacionada à equação química, que
explicitava a diferença entre as duas substâncias; também associou-se ao fenômeno de
adicionar água à cal virgem (CaO), formando uma solução esbranquiçada e ocorrendo a
liberação de calor, já que com a cal apagada, tais fenômenos não acontecem, como
infere-se pelos enunciados 31, 33, 44, 51, 61, 66 e 70. No entanto, apesar da educanda
saber que existia uma diferença entre os dois compostos, ela não compreendia o modo
de diferenciação que estava sendo proposto (enunciados 45 e 54), permanecendo em
dúvida.
O diálogo revela haver uma barreira entre a cultura da educanda e a cultura
química. Para ela, interessava saber qual é a diferença entre as substâncias, já que uma
prejudica as plantas e a outra não. Essa distinção, para ela, era fundamental para evitar
acidentes. Para o educador, a diferença estava nas fórmulas químicas representadas na
lousa. Após intensa discussão, a educanda parece ter percebido sobre o que estavam
falando e pode ter ficado claro para ela que a distinção estava na composição e na
colocação de qualquer uma das duas substâncias em contato com a água, que
“neutraliza” a substância perigosa.
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Torna-se evidente, que quando E aproxima a linguagem da química à linguagem
dos educandos, ou quando trata os conteúdos escolares a partir dos saberes culturais
desses sujeitos, a compreensão dos conceitos químicos parece ser iniciada com mais
facilidade.
Observa-se também, assim como no Primeiro Diálogo, que o educador fala
consigo mesmo, fazendo perguntas para si, como se fosse um educando (enunciado 15).
Como explicitado na análise do episódio anterior, provavelmente o educador usa esse
jeito de falar como uma estratégia ou etnométodo para estimular a participação dos
educandos.

4.2 Diálogos que ocorreram nas aulas de química no assentamento-polo de
Catanduvas
4.2.1 Primeiro diálogo: “E depois peguemo esse aí e fizemo. Só dissolvemo na água
e passemo, né.”
Antes do diálogo ser estabelecido, o educador apresentou os três tipos de
ligações químicas aos educandos, com o objetivo dos mesmos serem capazes de
entender, reconhecer e construir as fórmulas químicas das substâncias. Primeiramente, o
educador apresentou o conceito de ligação iônica e as propriedades dos compostos
iônicos, tais como estado físico, temperatura de fusão e de ebulição e solubilidade em
água. Em seguida, escreveu no quadro a fórmula do sulfato de cobre (CuSO4) como
exemplo. O educador disse que esse composto tinha coloração azul e era utilizado no
combate ao fungo de parreiras e no tratamento de piscinas. Ele pediu para que os
educandos reconhecessem a estrutura, identificassem cada elemento e a respectiva
classificação em metal ou ametal dos elementos químicos presentes naquele composto
iônico. Nesse contexto, teve início o diálogo:

(1)E: Ô Carlos, tu quer dizer então que, se eu sei que ele é iônico, eu sei que ele é
sólido? É isso aqui (aponta para a fórmula do sulfato de cobre que estava escrita no
quadro). É um sólido azul. Eu sei também que ele derrete em temperatura elevada? Sim.
I ele é solúvel na água também? Também! Só sabendo isso aqui (aponta para o esquema
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que está escrito no quadro: metal + ametal). Pessoal, é informação extremamente útil.
Se eu não soubesse isso eu não botaria na água. Ah Carlos, se não dissolve eu vou
colocar na água pra que? Mas eu sei que os iônicos, a maioria dissolve / tá? Isso é
importante.
(2) A6: Nós fizemo calda com esse. Com o (...). Com esse azul. O enxofre...
(3) E: Ahm?
(4) A6: Calda bordalesa pras plantas.
(5) E: Fizeram cal pra?
(6) A6: Calda bordalesa.
(7) E: Tá. Pra?
(8) A6: Pra passar no (...). Nós botemo adubo orgânico...
(9) E: Sim.
(10) A6: É pra combatê uma / ferrugem que...
(11) E: Sim.
(12) A6: Que usa o químico os outros tem...
(13) E: Usaram esse aqui (aponta para a fórmula do sulfato de cobre que está escrita no
quadro) com cal?
(14) A6: Aham. É. Primeiro foi o cal virgem...
(15) E: Sim.
(16) A6: E depois peguemo esse aí e fizemo (...). Só dissolvemo na água e passemo, né.
(17) E: Tá.
(18) A6: E peguemo o enxofre...
(19) E: Sim.
(20) A6: E esse outro aí. Como é que chama o?
(21) E: Sim. Sulfato de cobre?
(22) A6: Sulfato de cobre...
(23) E: Aham.
(24) A6: E cozinhemo ele...
(25) E: Sim.
(26) A6: E ficou uma calda, coloca na...
(27) E: Não ficou meio esbranquiçado?
(28) A6: Meio apagadim (confirma que sim fazendo um sinal com a cabeça).
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(29) E: É. Pessoal, olha aqui. Ô José (...). O sulfato de cobre (...). / Eu até me lembrei
de uma coisa agora. Ele é usado para identificar gasolina adulterada. / Sabe por quê? Se
eu pegar o que o José fez, pegar o sulfato de cobre e aquecer ele / sai a água e ele fica
branco.
(30) A6: Aham (concordando com o que o educador está falando).
(31) E: Aí, eu pego esse pó branco e boto na gasolina. Se ele voltar a ser azul é porque a
gasolina tem água.
(32) A11: Ahh.
(33) E: É. Identificação de gasolina adulterada.
(34) A12: Isso aí é o que eles usam nas piscinas também?
(35) E: Isso. Só que já usam o hidratado. Ele é algicida. Mata alga e mata alguns fungos
também. Se [rram], se tu observaste (inaudível). A piscina que tu não trata, ela forma na
volta...
(36) A12: Um limo.
(37) E: Um liminho, né? Um limo. Aquele liminho ali parece que são algas. Até o
Zique que seria a pessoa ideal pra isso. Esse sulfato de cobre evita que forme aquilo ali
(inaudível).
(38) A12: Sei que eles colocam na piscina pra identificar (...). Têm as piscinas grande
com bastante gente...
(39) E: Sim.
(40) A12: Que urina dentro da piscina...
(41) E: Não, não, não! Isso aqui tem função de matar essas algas que se formam na
volta da piscina. Ele é algicida. Tu fores na loja de produto para piscina tu encontra
sulfato de cobre que também mata [rram] fungos, também. Usando como eu falei (...).
Quem tem laranjeira e parreira usa sulfato de cobre. Tu usou para? Que planta era
(inaudível)?
(42) A6: Pepino.
(43) E: Pepino? Tu misturou com cal?
(44) A6: Com cal e também com enxofre. O cal nóis usou dissolvido na água.
(45) E: Sim.
(46) A6: Ele é mais para segurar flor, pra (...) / (inaudível) pra segurar folha (inaudível).
O pepino orgânico não tem nada de veneno.
(47) E: Sim. Sim.
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(48) A6: Usamo (inaudível).
(49) E: Sim.
(50) A6: (inaudível).
(51) E: Sim.
(52) A6: (inaudível) daí pra segurar folha, pra não dá (...). Como repelente. Não dá
alguns fungos. Alguns (inaudível). Nós usamo...
(53) E: O sulfato?
(54) A6: Com cal virgem.
(55) E: Cal virgem.
(56) A6: Mistura água.
(57) E: Tá.
(58) A6: Dissolve um em cada vasilha, separado pra não...
(59) E: Sim.
(60) A6: E depois...
(61) E: Sim.
(62) A6: E depois foi cozinhado que nem um (inaudível).
(63) E: Qual? Isso aqui?
(64) A6: É. Com enxofre, né?
(65) E: Com enxofre?
(66) A6: Daí, pra passar daí na (...). Só que tem que passar né? Ele é muito forte. Tem
que passar ele no final da tarde ou quando o sol já tá caindo.
(67) E: Sim.
(68) A6: Ou passar ele e passar água por cima depois, se não ele queima.
(69) E: Queima sim. É que é assim ó. Que quê é? Pessoal, o que é uma queimadura que
o José tá falando? Uma queimadura é perda de água, tá? Então é assim ó. O que (...). Se
tu quiser evitar que queime, reduz o cal / tá? Mas tu não pode reduzir tanto, porque essa
queimadura que o cal faz (...). Ele tem que [arram] retirar água, então, tipo, ele retira
água do que? Das bactérias, fungos e das (inaudível), então mata elas / tá? Se tu botar
demais vai tirar até da (inaudível).
(70) A6: (inaudível) ela já vem com essa receita pronta né.
(71) E: Ah, sim.
(72) A6: Então precisa disso pra você fazer o certo.
(73) E: Tá.
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(74) A6: Pra você fazer o certo né. Passo aquele, depois que passar (inaudível) não vai
ter orvalho, não vai ter sereno a noite. Nós já passa por cima. Passa uma água, pelo
menos uma água, pra dá uma...
(75) E: Perfeito. E o cal (...). Vocês já ouviram uma expressão que a gente usa [rram]
quando tu (...). Deves conhecer? Cabrum? Já ouviu falá?
(76) A: Aham (alguns educandos concordam).
(77) Aa: É. Dá no gado, né?
(78) E: Pessoal o Cabrum. O uso de Cabrum. Cabrum...
(79) Ab: É Cabrum.
(80) E: É tão forte que se tu caminhar (inaudível) torce o corpo e se tu te deita em cima,
o cara morre também. É horrível.
(81) A4: Até porque ano passado eu perdi uma vaca / lá embaixo, também. E foi
Cabrum por que ninguém, nem os porcos, nada. Ela inchou...
(82) E: Isso. Fica inchadão que nenhum bicho come. É assim ó. Que quê o pessoal fazia
antigamente? Quando tinha morrido, ou por Cabrum ou alguma doença ruim, os cara até
pra pegar tem que cuidar, né?
(83) Ac: É (concordando com o que o educador está falando).
(84) E: Não pode nem tocar [rram]. Enterravam e colocavam cal por cima. Nunca
ouviram a expressão: enterra e põe uma pá de cal por cima, que esse não incomoda mais
ninguém? (risos de alguns educandos).
(85) E: É, ué. No sul o pessoal fazia isso: enterra e põem uma pá de cal por cima. O que
quê acontece? Onde a cal cair, pessoal, a bactéria ou o fungo que matou aquela
(inaudível) é desidratada. Ela fica seca. Ela morre. Então, se acontecer de morrer e você
não sabe o que quê é, é bom nem tocar. Bota o cal por cima que aquela bactéria e fungo
que matou seca tudo aquilo ali, tá? É uma maneira de fazer também. Quer matar? Quer
secar alguma coisa? Coloca cal em cima / tá?

O diálogo teve fim com a fala do educador no enunciado 85. Em seguida, foi
dada continuidade à aula, enfatizando as características físicas e químicas dos
compostos iônicos.
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4.2.2 Análise do primeiro diálogo
Nesse diálogo, no enunciado 1, o educador comentou sobre alguns compostos
iônicos e suas características, tais como estado físico, ponto de fusão e ebulição e
solubilidade. O educando A6, analisando os exemplos de compostos iônicos que o
educador havia escrito no quadro, conseguiu reconhecer um dos elementos químicos
que constitue o sulfato de cobre (CuSO4): “Nós fizemo calda com esse. Com o (...).
Com esse azul. O enxofre...” (enunciado 2). Esse composto é muito comum no cotidiano
dos educandos, por ser um dos componentes usado no preparo de um insumo chamado
calda bordalesa. Essa calda é empregada para o controle de várias doenças causadas por
fungos, tal como a ferrugem e manchas foliares, além de ser muito aproveitada na
agricultura orgânica, porque seus componentes são pouco tóxicos. Dessa maneira,
podemos relacionar o enunciado 2 ao conceito de prática/realização, já que a
elaboração da calda bordalesa está associada às práticas desenvolvidas no contexto
específico do trabalho no campo.
A calda bordalesa é preparada a partir de sulfato de cobre (CuSO4), cal virgem,
também conhecida como óxido de cálcio (CaO), e água (H2O). Para o preparo dessa
calda é preciso dissolver o sulfato de cobre em um balde com água. Em outro balde,
misturam a cal virgem com a água formando um “leite de cal”. Em seguida, colocam a
solução de sulfato de cobre no balde com a solução de “leite de cal” e mexem com
auxílio de uma pá de madeira. Esse procedimento foi descrito pelo educando A6 nos
enunciados 14, 16, 18, 20, 22, 24 e 26. Avaliando o enunciado 5: “Fizeram cal pra?” e
enunciado 7: “Tá. Pra?”, notamos que o educador parecia não conhecer esse insumo.
No entanto, no enunciado 27, quando E disse: “Não ficou meio esbranquiçado?”, intuise que o educador conseguiu entender o que era a calda bordalesa. A razão para que
esse entendimento tenha acontecido teria sido os enunciados de A6, carregados de
expressões indiciais, que fizeram sentido e favoreceram a compreensão do educador.
O educador lembrou que o sulfato de cobre também poderia ser utilizado para a
identificação de gasolina adulterada, como expresso nos enunciados 29 e 31.

Na

sequência, A12 faz o seguinte comentário: “Isso aí é o que eles usam nas piscinas
também?” (enunciado 34). O educador buscou esclarecer a dúvida do educando fazendo
um pequeno comentário, nos enunciados 35 e 37, sobre a utilização do sulfato de cobre
no tratamento da água de piscina (o sulfato de cobre é utilizado como algicida, tanto
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para aniquilar as algas livres como as algas que se fixam nas paredes da piscina). No
entanto, apesar dessa explicação, A12 mencionou que o sulfato de cobre tinha a
finalidade de identificar urina na água da piscina e interrogou o educador a respeito
disso: “Sei que eles colocam na piscina pra identificar (...). Têm as piscinas grande
com bastante gente” (enunciado 38), “Que urina dentro da piscina” (enunciado 40). O
educador advertiu A12 sobre o seu comentário e ressaltou, mais uma vez, a função
algicida do sulfato de cobre (enunciado 41). Nesse mesmo enunciado, E retomou a
conversa sobre a utilização do sulfato de cobre na agricultura e o diálogo com A6. Notase que, dos enunciados 41 a 68, E e A6 dialogaram sobre o preparo e a utilização da
calda bordalesa no cultivo de pepinos orgânicos.
Já no enunciado 69, o educador aproveitou a fala de A6 para explicar o
significado químico da expressão “(...) se não ele queima”, dita pelo mesmo no
enunciado 68. Aqui, E utilizou uma expressão comum do cotidiano dos sujeitos que
residem e trabalham no campo para fazer uma relação com a química. Nesse sentido, o
saber químico foi adquirindo significado à medida que se aproxima das palavras e
expressões que os educandos conheciam. Fica evidente que a expressão utilizada pela
educando: “(...) se não ele queima” está carregada de indicialidade, fazendo sentido
apenas naquele contexto específico em que foi utilizada. A partir da experiência,
adquirida através da prática e do trabalho (prática/realização) constante na agricultura,
os educandos sabem que o uso excessivo de cal virgem (óxido de cálcio) pode provocar
uma “queimadura” na planta. O diálogo prosseguiu dos enunciados 66 ao 74, com A6
enfatizado a necessidade do uso correto da calda bordalesa para evitar “queimaduras”
nas plantas.
O educador usou ainda outro exemplo (enunciado 75 em diante) relacionado ao
cotidiano dos educandos para ilustrar a ação desidratante do uso excessivo de óxido de
cálcio. Nos enunciados 84 e 85 o educador contou para os educandos que, antigamente,
naquela região, quando algum animal morria de uma doença “ruim”, ele era enterrado e
jogava-se uma pá de cal por cima da terra. Segundo ele, esse procedimento era feito
com o intuito de impedir que as bactérias e/ou fungos, que causaram a morte do animal,
se espalhassem pelo solo. Hoje, sabe-se que o óxido de cálcio atua provocando a
desidratação dos fungos e das bactérias e consequentemente a morte dos mesmos.
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Nesse diálogo, assim como nos anteriores, o educador fala consigo mesmo,
fazendo perguntas para si, como se fosse um educando (enunciado 1). Como explicitado
anteriormente, possivelmente o educador usa esse modo de falar como estratégia ou
etnométodo para estimular a participação dos educandos. Analisando esse episódio,
nota-se também que os conhecimentos culturais e expressões comuns no cotidiano dos
educandos foram algumas vezes aproximados da linguagem química. Certamente isso
favoreceu a compreensão dos educandos a respeito dos conceitos químicos escolares
que foram abordados durante a aula.

4.2.3 Segundo diálogo: “Daí, você falou que tendo ácido elimina as bactérias, né?
Elimina as bactérias. Ou eu entendi errado?”
Nessa parte da aula, o educador iniciou a explicação sobre as substâncias ácidas.
Ele disse que os educandos deveriam saber lidar com a acidez das substâncias, além de
entender quais delas eram ácidas e quais não eram (ou seja, as substâncias básicas).
Apresentou exemplos, que julgava ser comuns no dia a dia dos educandos, tais como
refrigerante, limonada e vinagre. Enfatizou que a utilização do vinagre, substância
ácida, em conservas, servia para evitar a proliferação de fungos e bactérias. Ressaltou
que os educandos deveriam tentar relacionar seus conhecimentos práticos e suas
vivências com a teoria que estava sendo abordada na aula. A partir daí, teve início uma
conversa:
(1) E: Alguma pergunta sobre os ácidos? Onde mais eu tenho ácido no meu corpo?
(2) A1: Debaixo do pescoço, né?
(3) E: Debaixo do pescoço também! / A gente libera gases, não libera?
(4) A: Aham. Aham. Sim. / (alguns educandos concordam).
(5) E: Será que quando eu libero um gás ele é ácido ou não é ácido? Ah, Carlos, até lá?
Até lá! (risos de todos os educandos).
(6) A2: Sei que há (...). Há uma contradição, né? Porque daí...
(7) E: Fala...
(8) A2: Quando a gente tem o ácido, né? Tem que tá tomando banho, né? Senão...
(9) E: Isso!
(10) A2: Daí, você falou que tendo ácido elimina as bactérias, né? Elimina as bactérias,
ou eu entendi errado?
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(11) E: Não. Não entendeu, entendeu perfeitamente. Tanto é que europeu fica...
(12) A2: Fica sem tomá banho...
(13) E: Isso moça. Europeu fica sete dias (...). Eu tinha professor de faculdade, o cara
que morava na Itália, italiano. Sete dias sem banho...
(14) A3: Meu Deus!
(15) E: Não Carlos, para não remover aquela camada de gordura...
(16) A2: (inaudível)
(17) E: Ih, ele tinha um cheiro forte. Libera um ácido também.

Que é o ácido

butanóico, que é o que cheira a ranço. Então de certa forma eu me protejo. É verdade
mesmo. Eu me protejo por aquela gordura, pela oleosidade e pelo ácido. Tá certo! Eu
ainda não tinha pensado assim, mas tá certo.

O diálogo terminou e o educador deu sequência à aula, esclarecendo o
questionamento feito pela educanda A2. Explicou também a questão que ele levantou
sobre a acidez da flatulência, apresentando o ácido sulfídrico (H2S), substância ácida
responsável pelo cheiro desagradável, e o gás metano (CH4), que é inflamável. Em
seguida, ele escreveu no quadro algumas características sobre as substâncias ácidas.

4.2.4 Análise do segundo diálogo
O diálogo teve início com o educador instigando os educandos com as seguintes
questões: “Alguma pergunta sobre os ácidos? Onde mais eu tenho ácido no meu
corpo?”. A palavra "mais", presente nesse enunciado, indica que outros comentários
sobre a aplicabilidade das substâncias ácidas já haviam sido feitos. Antes da conversa
ser iniciada, E estava explicando sobre a presença de substâncias ácidas no suor. Pode
ser que a pergunta inicial tenha sido feita a fim de estimular a reflexão dos educandos a
respeito do assunto abordado, além de exemplificar que sua fala dizia respeito a algo
presente em nosso corpo.
Para divertir a aula e despertar o interesse dos educandos, E faz uma piada sobre
o assunto: Será que quando eu libero um gás ele é ácido ou não é ácido? Ah, Carlos,
até lá? Até lá! (enunciado 5). Esse comentário serviu para descontrair a aula,
provocando muitos risos nos educandos, que ficaram um pouco mais empolgados com o
assunto.
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Analisando os enunciados 6, 8 e 10, uma das educandas, A2, levantou uma
questão que tinha sido ressaltada pelo educador antes do diálogo ter sido estabelecido e
que tinha uma direção distinta daquela dada pelo educador em seus enunciados.
(6) A2: Sei que há (...). Há uma contradição, né? Porque daí...
(7) E: Fala...
(8) A2: Quando a gente tem o ácido, né? Tem que tá tomando banho, né? Se não...
(9) E: Isso!
(10) A2: Daí, você falou que tendo ácido elimina as bactérias, né? Elimina as bactérias,
ou eu entendi erado?
Nos enunciados acima, percebe-se que a dúvida da educanda girava em torno da
seguinte questão: o suor possui uma substância ácida responsável pelo odor
desagradável. Para evitar esse cheiro desagradável, é necessária a higienização do
corpo. No entanto, o “ácido elimina as bactérias”. Desse jeito, o ácido do suor ajuda a
eliminar as bactérias que podem proliferar em nosso corpo. Ao tomar banho, retira-se
esse ácido e elimina-se tal proteção. Por esse questionamento, apreendemos um
processo reflexivo, ou seja, a reflexividade de A2 foi estimulada, pois a mesma foi
capaz de atribuir sentido e significado aquele evento relatado pelo educador.
Certamente, a descrição sobre o suor feita por E estava carregada de indicialidade,
assim, o fato de ter usado um acontecimento cotidiano para facilitar a aprendizagem de
um conceito químico provavelmente ajudou A2 a restituir aquele evento, tão comum em
sua vida, de sentidos e significados, facilitando a aprendizagem do conteúdo químico
escolar.
O diálogo prosseguiu com o educador contando um caso sobre seu professor de
faculdade, que era italiano e ficava até sete dias sem tomar banho “para não remover
aquela camada de gordura”. O exemplo foi utilizado para fundamentar a autenticidade
do questionamento feito pela educanda. No final do episódio, no enunciado 17, fica
claro, quando o educador diz: “Tá certo! Eu ainda não tinha pensado assim, mas tá
certo”, que a questão abordada por aquela educanda estava impregnada de
indicialidade, fazendo com que o educador configura-se a sua própria reflexividade
por meio do diálogo. Associando esse fato às ideias de Freire (1975, p. 79), concluímos
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que “ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam
entre si, mediatizados pelo mundo”.
Nos enunciados 5 e 15, o educador fala consigo mesmo, fazendo perguntas para
si, como se fosse um educando. Esse fato já foi observado anteriormente nos outros
episódios analisados. Desse modo, deduz-se, novamente, que o educador usa essa forma
de falar como estratégia ou etnométodo para estimular a participação dos educandos.

4.2.5 Terceiro diálogo: O que vocês usam para corrigir a acidez do solo?

O terceiro diálogo teve início pouco tempo após o término do anterior. Dessa
maneira, o educador ainda estava falando sobre substâncias ácidas. Ele escreveu no
quadro as fórmulas químicas de algumas substâncias ácidas (ácido sulfúrico, ácido
clorídrico, ácido nítrico, ácido fosfórico e ácido acético) para que os educandos
pudessem aprender suas fórmulas. A partir desse momento, começou o diálogo
transcrito a seguir:
(1) E: Pessoal, uma pergunta. O que vocês usam para corrigir a acidez do solo?
(2) Ad: Calcário.
(3) E: Calcário! / (dirige-se ao quadro negro, pega um giz e escreve no quadro).
Calcário é basicamente isso aqui ó (escreve a fórmula do CaCO3 no quadro). Calcário
[rram]. Pessoal, os ácidos são neutralizados pelas bases, só que alguns sais quando
colocados em água apresentam caráter básico. O calcário (...). Como é seu nome?
(aponta para um educando)
(4) A4: Maria.
(5) E: Não. (aponta para outro educando que responde apontando para si). É!
(6) A5: Alaor.
(7) E: Amadeu?
(8) A5: Alaor.
(9) E: Alaor. Alaor [rram]. O carbonato de cálcio, que é basicamente o calcário,
quando colocado na água ele gera uma base e a base neutraliza o ácido, tá? Não, não
usam ureia? Deveriam usar (...)
(10) A6: Ureia para enriquecer de nitrogênio.
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(11) E: Ah?
(12) A6: Ureia vai enriquecer de nitrogênio (...)
(13) E: Enriquece, mas a ureia também tem caráter básico, poderia usá também. Tu usas
para enriquecer o solo de nitrogênio, não é? Beleza [rram]. Ondé que tem isso aqui?
(aponta para o quadro). Vocês têm aí?
(14) A6: Calcário?
(15) E: É!
(16) A6: Temo aqui né, mas não se produz aqui...
(17) E: Tá [rram]. Claro, ceis não vão usar (...). Deve ter muito calcário, mas calcário
tem muito na gema de ovo, gema não, casca de ovo. Casca de ovo é quase só calcário.
Se tu juntasse ovo e triturasse dava uma horta, pra colocar numa horta,
tranquilamente....
(18) A4: Nas frôs...
(19) E: Nas flor também! Calcário [rram]. Até falando de flor, vocês conhecem uma flor
chamada [rram] (...). Ah, tá me faltando o nome agora (tenta lembrar o nome da flor).
Eu já (inaudível). Ah?
(20) A7: (inaudível, fala o nome de uma flor).
(21) E: É uma flor, pessoal, que tem muito no litoral. Dá um (...). Ela dá roxa e dá
branca. / Eu não me lembro o nome...
(22) A2: Tipo uma (inaudível, fala o nome da flor) grande?
(23) E: É!
(24) A7: Margarida?
(25) E: Não! É uma flor, assim ó, dependendo do solo ela dá uma cor. Solo ácido ela dá
uma cor, solo alcalino ela dá outra.
(26) A2: Uh, hortênsia! Não é hortênsia?
(27) E: Eu acho que é hortênsia (olha pra mim e aponta para a educanda que falou).
Isso! Hortência! Muito bom! Na região de Gramado tem muita hortênsia. Dependendo
do solo ela dá meio roxa ou lilás (aponta para o canto do salão). Tipo lá, que tá no canto.
Dependendo da acidez ela dá...
(28) A2: Tem pessoas que, que faz as carreiras i depois, nos pé põe mais calcário e
outros...
(29) E: Isso...
(30) A2: Ela muda a cor.
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(31) E: Muda cor.
(32) A2: Ela é azul, né?
(33) E: Isso! Isso! Isso mesmo!

O diálogo foi finalizado com a fala do educador no enunciado 33. A aula seguiu,
então, com o educador ressaltando a ação dos indicadores de ácidos e bases. Ele
explicou que quando estas substâncias entram em contato com uma substância ácida,
ficam com uma cor e quando entram em contato com uma substância básica, ficam com
outra cor. Para exemplificar o que estava falando, ensinou como preparar um indicador
a partir de um remédio conhecido pelos educandos, utilizado como laxante, que tem
por princípio ativo a fenolftaleína (substância muito usada como indicador ácido-base).
Ele enfatizou que tal procedimento poderia ser realizado pelos educandos para testar a
acidez e a basicidade de algumas soluções comuns no cotidiano.

4.2.6 Análise do terceiro diálogo
O diálogo estabelecido teve início com o educador questionando os educandos
sobre o que eles costumavam utilizar para fazer a correção da acidez do solo.
Certamente, E sabia que os educandos, por serem trabalhadores do campo, utilizavam
algum produto químico para fazer a correção de acidez do solo (prática/realização) e
por isso levantou tal questionamento. Um dos educandos respondeu que utilizava o
calcário. Esta substância é utilizada na agricultura para aumentar o pH do solo ou
neutralizar sua acidez. O educador escreveu no quadro a fórmula química do carbonato
de cálcio (CaCO3), um dos componentes do calcário. A partir daí, explicou para a turma
que alguns sais, tais como o carbonato de cálcio, podem apresentar caráter básico
quando dissolvidos em água, podendo também ser utilizados na correção da acidez do
solo (enunciados 3 e 9).
O diálogo prosseguiu com o educador questionando os educandos sobre o uso da
ureia como corretivo do solo. O educando A6 respondeu, no enunciado 10, que utilizava
tal substância, mas com o objetivo de enriquecer o solo de nitrogênio. O educador
confirmou a ideia de A6 e indicou que a ureia também poderia ser utilizada para corrigir
a acidez do solo, devido ao seu caráter básico (enunciado 13).
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No enunciado 17, o educador lembrou que a casca de ovo é rica em carbonato de
cálcio e, por isso, poderia ser utilizada em hortas. O educando A4 ressaltou que as cascas
de ovos também poderiam ser utilizadas no cultivo de flores. Nesse instante, E lembrouse de uma planta (hortênsia) que tem a coloração de suas flores alterada, dependendo do
pH do solo. A presença dessa planta no solo serve, portanto, como um indicador ácidobase, ou seja, em solo ácido a hortênsia produz flores azuis e em solo básico as flores
são cor de rosa. A intensidade da coloração das flores também depende da acidez do
solo: quanto mais ácido, mais intensa é a coloração azul; quanto mais básico, mais
intenso é o tom de rosa da flor. O educando A2 conhecia essa planta e a forma de cultivo
da mesma: “Tem pessoas que, que faz as carreiras i depois, nos pé põe mais calcário e
outros” (enunciado 28) e “Ela muda a cor” (enunciado 30). Esse exemplo empregado
pelo educador serviu, então, para aproximar o saber cultural dos educandos da
linguagem e conceitos químicos. Seguramente, essa atitude de E levou os educandos a
perceberem que a química está associada a várias situações e atividades realizadas por
eles diariamente.
Fica evidente, pela análise desse diálogo, que houve um esforço de E em dialogar
com a turma, o que certamente favoreceu a troca de saberes entre os mesmos. As
informações tratadas nesse diálogo foram muito relevantes para os educandos, porque
muitos deles trabalham diretamente com a agricultura. Por isso, é importante conhecer e
controlar a acidez do solo, pois algumas plantas se adaptam melhor em solos ácidos e
outras necessitam de solos alcalinos. Vemos, assim, que a maioria dos enunciados de E
estavam impregnadas de indicialidade e que o diálogo estava diretamente relacionado
às atividades cotidianas daqueles educandos (prática/realização). O educador procurou
dialogar com os sujeitos jovens e adultos do campo, pois identificou uma aplicação
daquilo que estava ensinando.

4.2.7 Quarto diálogo: “Samambaia no solo terra tá ácida”
O quarto diálogo aconteceu praticamente após o anterior. Antes de ocorrer, o
educador falou sobre substâncias inorgânicas, enfatizou o uso de substâncias
indicadoras de acidez e basicidade e apresentou algumas características das reações de
neutralização Nesse contexto, iniciaram diálogo:
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(1) E: Então aqui ô./ Qual é a ideia? Se a gente conseguir entender como funciona a
acidez, reconhecer ácidos e saber como neutralizar, tá? Saber lidar como isso, saber
quando eu vou ter problema ou quando não vou ter problema com uma substância ácida
e entender a escala de pH, show de bola!
(2) A6: Geralmente no solo só mesmo o indicador é a samambaia...
(3) E: É mesmo?
(4) A6: Samambaia no solo, terra tá ácida.
(5) E: Se tem samambaia no solo a terra é ácida?
(6) A6: Joga calcário aí (inaudível).
(7) E: É mesmo! Pessoal assim ó, isso aí é conhecimento popular. Eu não sabia, onde
tem samambaia...
(8) A6: (inaudível)
(9) E: É. Eu sabia que onde tem solo com muita água dá bastante salso.
(10)A8: Que quê é isso?
(11)E: Salso.
(12)A6: Salso?
(13)E: Salso! Salso. Uma árvore. Salso chorão.

O diálogo terminou e o educador continuou a explicar para os educandos o que
era a planta chamada “salso chorão”. Ao terminar essa explicação, ele pediu que os
educandos copiassem o conceito e exemplos de substâncias ácidas, que escreveu no
quadro.

4.2.8 Análise do quarto diálogo
A relevância desse pequeno diálogo está associada aos enunciados do educando
A6: “Geralmente no solo só mesmo o indicador é a samambaia”; “Samambaia no solo,
terra tá ácida” e “Joga calcário aí”. Por eles, apreende-se que A6 conseguiu associar
seu conhecimento prático sobre a agricultura (prática/realização) com os conceitos
químicos que foram mencionados pelo educador no enunciado 1 e em outros momentos
da aula. A samambaia é uma espécie de planta venenosa e por isso considerada daninha
por agricultores e pecuaristas. Desenvolve-se em solos ácidos e sua presença pode ser
controlada através da correção da acidez do solo.
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No enunciado 7, quando E disse: “isso aí é conhecimento popular”, crê-se que
o mesmo pretendia destacar a importância da informação que A6 tinha destacado nos
enunciados anteriores. É possível destacar que a indicialidade presente no enunciado 1
tenha contribuído para a reflexividade desse educando, fazendo com que ele
conseguisse estabelecer sentido e significado químico a alguns fatos comuns em sua
rotina de trabalho.

4.2.9 Quinto diálogo: “Eu passo vinagre branco”
Nesse diálogo, o educador estava falando sobre os riscos e efeitos tóxicos de
algumas substâncias ácidas. Ele explicou como acontecem as queimaduras por
substâncias ácidas e contou o caso de uma moça que teve os olhos queimados por que
um ácido forte espirrou em seu rosto. Foi nesse contexto que o diálogo iniciou-se:
(1) E: Tú vais à praia na ilha, né? Vais à praia? (aponta para uma educanda). Já te
queimou com mãe d’água?
(2) A7: Água Viva.
(3) E: Água viva. Isso. Água viva.
(4) A9: Não.
(5) E: Pessoal eu vou (...). Isso é (...). É (...). É tipo assim. É conhecimentos populares.
A mãe d’água. Água viva. Ela larga uma toxina alcalina, básica, que também queima e
fica um (...). Dói. Se largou algo alcalino, básico, eu tenho que por ácido. Que quê a
gente faz? / Que quê tú faria? Chegou a ti queimar, ou não?
(6) A7: Eu passo vinagre branco...
(7) E: Já queimei minhas costelas. Doe para “cadete”.
(8) A7: Eu passo vinagre branco.
(9) E: Ah?
(10) A7: Eu passo vinagre branco.
(11) E: Isso, pode passá vinagre.
(12) A7: Uma vez eu tava surfando e eu caí e aquela caravela, a roxa...
(13) E: Aham.
(14) A7: Me abraçou. Me abraçou. Isso tudo ficou do tamanho de um vergão ó....
(15) E: Uhhh. Ahh é feio (educador faz como se tivesse sentindo dor).
(16) A7: O pescoço, os braços...
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(17) E: É feio. É feio. Sabes o que podes fazer Fernando? Se tu não tem vinagre por
perto / urina.
(18) A7: Urina.
(19) E: Urina. A urina é ácida. /
O diálogo acabou e o educador continuou a aula, explicando que algumas
queimaduras provocadas por substâncias básicas poderiam ser amenizadas aplicando-se
uma substância ácida no local afetado. Ele ainda comentou que a dor provocada pela
picada de formiga, devido a liberação do ácido fórmico, poderia ser amenizada ao
aplicar no local uma substância alcalina. No entanto, ele ponderou que não se deve
utilizar cal (O óxido de cálcio ou cal - CaO) na presença de água, pois ocorre formação
do hidróxido de cálcio - Ca(OH)2, que é uma base forte, altamente corrosiva e que
possui elevada reatividade), sendo capaz de provocar queimaduras na pele.

4.2.10 Análise do quinto diálogo
Nesse diálogo o educador fez um questionamento sobre a “queimadura”
provocada na pele devido ao contato com uma criatura marinha chamada água-viva.
Apesar dos educandos não residirem próximos ao litoral, provavelmente a maioria
conhecia ou tinha ouvido falar dessa criatura.

A partir dessa contextualização, o

educador pretendia explorar o conceito de reação de neutralização, que ocorre quando
se mistura substâncias ácidas e alcalinas, como evidenciado no enunciado 5.
As águas-vivas, também conhecidas por medusas ou mães d'água, possuem o
corpo coberto por células chamadas cnidócitos e são capazes de ejetar um
pequeno espinho que contém uma toxina. O veneno desse animal é uma neurotoxina
que tem por finalidade paralisar a vítima. Em humanos, essa toxina não causa nenhuma
fatalidade, no entanto, pode causar inchaço, irritação, coceira, náusea e vômitos à
vítima.
Nota-se que o educando A7 pareceu ter conhecimento da ação da água-viva, pois
respondeu prontamente (enunciado 6, 8 e 10) à pergunta do educador sobre o que
deveria ser feito quando alguém sofresse uma “queimadura” pela referida criatura.
Dessa forma, a fala do educador fez sentido por estar carregada de indicialidade e o
assunto mencionado consequentemente ganhou significado para aquele educando.
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A caravela, animal marinho mencionado por A7 nesse episódio, conhecida
como caravela-portuguesa ou barco-de-guerra-português, por sua vez, possui tentáculos
cheios de células urticantes que produzem uma substância que pode causar
“queimadura” na pele dos seres humanos, assim como a água-viva. Segundo a
explicação do educador, a toxina liberada por esses animais marinhos tem caráter
básico. Uma forma de amenizar os sintomas da “queimadura” seria aplicar no local uma
substância de caráter ácido, neutralizando a ação da toxina.
O educador utilizou esse exemplo para contextualizar o assunto que estava sendo
abordado. Mesmo que muitos dos educandos nunca tenham frequentado o litoral,
certamente ouviram, em algum momento, falar sobre tais animais marinhos, uma vez
que são muito comuns no litoral catarinense. Assim, de certa forma, esse assunto era de
conhecimento dos educandos e fazia parte da cultura dos mesmos (prática/realização).
Como mencionado anteriormente, a aprendizagem dos conteúdos químicos é favorecida
quando o saber químico é aproximado da linguagem e dos saberes culturais dos
educandos.

4.2.11 Sexto diálogo: “Toma batatinha”
Dando continuidade às explicações sobre as substâncias inorgânicas, o educador
citou, novamente, algumas reações de neutralização. Nesse momento, ele comentou
sobre o ácido clorídrico, relatando que é produzido pelo estômago humano para ajudar
na digestão dos alimentos e que, quando produzido em demasia, causava certo
desconforto, conhecido como azia. Esclareceu ainda que esse excesso de ácido poderia
ser neutralizado através da ingestão de uma substância básica. Segue o diálogo
estabelecido entre o educador e os educandos:
(1) E: Ô Carlos, já me disseram que quem tem azia é bom tomá leite.
(2) A10: Toma batatinha.
(3) E: Ah?
(4) A10: Batatinha.
(5) E: Batatinha?
(6) A10: Soro da batatinha.
(7) E: Soro ou suco?
(8) A10: Tipo um soro, suco (balança a cabeça confirmando) de batatinha...
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(9) E: Batatinha inglesa?
(10) A10: É!
(11) A2: Só que ela (...). A batatinha até é pra infecção na garganta...
(12) A10: Você rala ela...
(13) A2:Você rala ela. Rala ela, ou corta os pedacinhos e coloca um pouquinho de
açúcar, sorta aquela, suco...
(14) E: Aquele soro. Sim.
(15) A2: Daí você pode usar para infecção na garganta...
(16) E: Pessoal, olha que legal isso que tá me dizendo.
Na sequência, o educador continuou explicando o porquê da batata soltar aquele
soro/suco que os educandos mencionaram e disse que aquele processo recebia o nome
de osmose. Ele citou alguns outros exemplos em que também acontece a osmose, tais
como adição de açúcar no melão, processo de produção do charque, colocar sal na
lesma e no sapo.

4.2.12 Análise do sexto diálogo
É possível notar que o diálogo teve início porque a fala do educador, antes do
diálogo ser estabelecido, estava relacionada com um contexto específico reconhecido
pelos educandos (indicialidade). Percebe-se, pelas falas dos educandos A10 e A2, que
no dia a dia, o problema do aumento da acidez estomacal era resolvido através da
ingestão de um soro/suco feito com batata e açúcar (prática/realização). O educador se
surpreende com a utilização da batatinha para tais finalidades (enunciados 5, 7, 9 e 16)
O soro/suco de batata possui uma substância que ajuda a inibir o excesso de ácido
estomacal. Além disso, seu alto teor de amido e sais também ajuda a proteger a mucosa
do estômago. O consumo desse soro/suco da batata também pode ajudar no combate de
infecções de garganta devido à presença da vitamina C. Essas informações sobre o uso
do soro/suco de batata demonstram que o saber cultural daqueles educandos estava de
acordo com os saberes científicos.
Assim como em outros diálogos aqui analisados, o educador fala consigo mesmo
(enunciado 1), fazendo perguntas para si, como se fosse um educando. Como já foi dito,
creio que se trata de uma estratégia ou etnométodo do educador para estimular a
participação dos educandos.
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Infelizmente, nesse episódio, o educador não conseguiu utilizar o conhecimento
e as informações trazidas pelos educandos para abordar conceitos. As falas dos
educandos A2 e A10 aparentemente foram usadas somente a título de curiosidade, não
sendo aproveitadas para aprofundamentos.

4.3 Diálogos que ocorreram nas aulas de química no assentamento-polo de
Abelardo Luz

4.3.1 Primeiro diálogo: “Coisas da química”
Nesta aula o educador apresentou aos educandos a divisão da tabela periódica
(metais, ametais, gases nobres), a organização dos elementos em grupos e períodos,
seus símbolos, nomes e as características de alguns deles. Ele explicou ainda que a
tabela é periódica porque as propriedades dos elementos se repetem periodicamente.
Segue a transcrição do diálogo estabelecido entre o educador e os educandos que
ocorreu nesse contexto:
(1) E: Pessoal. Metais! Olha os (inaudível) que são os metais. Bons condutores de
calor, correto? Vocês usam panela de metal? De plástico? / Cozinham em panela de
plástico? Quem cozinha?
(2) Aa: Não.
(3) E: Não. Porque não? /
(4) A1: Derrete.
(5) E: Derrete. / O que é derreter? / O que é derreter?
(6) A2: Desmanchar.
(7) E: Desmanchar. / Eu tô me desmanchando?
(8) Aa: Não.
(9) E: Bem que a gente queria desmanchar (inaudível).
(10) A2: Porque o forno micro-ondas esquenta mais e não derrete o de plástico / e se por
no fogão derrete?
(11) E: Como é que é? Pessoal, ouça o que a colega falou. Repete?
(12) A2: Põe no micro-ondas ele chega até 400 graus (...)
(13) E: Tá. Colocar o que no micro-ondas?
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(14) A2: Um pote de plástico.
(15) E: Tá.
(16) A2: Ele não desmancha. Se tu por em cima do fogão ele (inaudível) (faz um gesto
com a mão).
(17) E: É. Coisa do Além? (risos de alguns educandos). Coisas do Além?
(18) A2: Não. Coisas da química. (risos de alguns educandos)
(19) E: É. Química mesmo. Isso aí. Química mesmo. / Que coisa estranha, né pessoal?
Pote no micro-ondas não derrete!
(20) A2: Não.
(21) E: Micro-ondas aquece a água e o pote no fogo derrete. Pessoal / eu pago um
croquete da rodoviária, lá. Aquele croquete que faz aniversário lá, pra quem me
responder isso aí. / Coisa estranha, né? Derreter não seria fundir? / Sim ou não? / Ah
Carlos, outro dia fundiu o motor do carro. Isso é outra coisa. (risos de alguns
educandos).
(22) E: Não seria legal (...). Pessoal, poderia dizer que derreter é passar de sólido pra
líquido?
(23) Ab: Isso.
(24) E: Isso. Certo. / Eu boto o plástico no fogo ele derrete. Boto no micro-ondas onde
aquece e ele não (...). Será que o micro-ondas escolhe quem quer aquecer? / Ele é
seletivo? É! E ele é seletivo, pessoal! Não tem coisas que vocês colocam no microondas que aquecem e outras não? / Já botaram água numa xícara? / A água aquece e a
xícara (...)
(25) A2: Não.
(26) E: Não. / Que quero dizer com isso, pessoal? As micro-ondas, elas atuam sobre um
tipo de molécula. Ô Carlos, tu falou nessa palavra molécula lá quando a gente falou
alguma coisa sobre ligações. Moléculas, a gente usa a expressão moléculas pra
compostos que são formados por ligação covalente. Talvez tu não lembres agora, mas tu
tem aí. O que é a tal ligação covalente? É aquela que ocorre entre ametal e ametal, tá? A
gente viu e agora eu vou retomar o que é ametal [rram]. Micro-ondas atua sobre
moléculas. / Vou falar algo que vocês nunca viram (...). Moléculas polares são
moléculas que tem excesso de carga numa região. A água é uma molécula polar. O
micro-ondas basicamente atua sobre moléculas de água. O que tiver água o micro-ondas
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aquece. Basicamente é isso. Então o plástico não tem água. Não aquece o plástico, tá?
Só não vão colocar metais (...)
(28)A2: Pois é!
(29)E: Tipo o alumínio.
(30) A2: Porque que explode? (risos)
(31)E: O alumínio pega fogo, pessoal. O alumínio (...). O alumínio e o magnésio
quando em lâmina são fácies de pegar fogo. Já viram aquela luz branca dos flashes que
antigamente faziam? Aquilo era magnésio que queimado dá luz branca. Eu poderia ter
trazido magnésio pra vocês. Queima dá uma luz branca que não é bom nem tu olhar ele
diretamente, prejudica tua retina, tá? Então assim ó (...). O micro-ondas atua quase que
exclusivamente, pra nós, em compostos com moléculas de água. Por isso eu aqueço
coisas que tem água, tá? Ah Carlos, suco dá pra aquecer? Dá pra aquecer iogurte? Tudo
que tem água dá pra aquecer, tá? Tem uns malucos que colocam gato. Gato tem
molécula de água? / Tem ou não tem? A gente tá cheio de água, né pessoal? / A gente é
basicamente água. Nunca façam isso! Fui dá ideia pros loucos aí. Então assim ó, nunca
façam isso, tá? O plástico não tem água, não aquece quando eu levo ao fogo. Pessoal,
levar ao fogo eu tô conduzindo (...). Tô colocando o plástico próximo de uma energia,
de uma energia. Fogo. Calor. E esse calor o plástico absorve. O plástico tem um baixo
ponto de fusão. Derrete em temperatura baixa e ele fica ali. Se eu botasse um metal tipo
o alumínio num fogo do fogão ele não derrete. Nós comentamos de temperatura de
fusão e ebulição na aula anterior, certo?! Voltando pra cá. Então os metais são bons
condutores de calor, certo?
Após a explicação acima, o educador retornou à explicação que estava fazendo
inicialmente, sobre as características dos elementos metálicos, dando continuidade à
aula.

4.3.2 Análise do primeiro diálogo
O diálogo teve início com o educador ressaltando a facilidade com que as
substâncias metálicas conduzem calor. Para ilustrar essa característica, lembrou que
para cozinharmos os alimentos utilizamos panelas de metal e não de plástico. Esse
comentário feito por ele, no primeiro enunciado levou ao questionamento da educanda
A2: “Porque o forno micro-ondas esquenta mais e não derrete o de plástico / e se por
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no fogão derrete?” (enunciado 10). Analisando os enunciados 12, 14 e 16, que se
passaram em seguida ao enunciado anteriormente destacado, nota-se que a educanda
parece ter ficado realmente intrigada com o fato de se conseguir aquecer um pote feito
de material plástico no micro-ondas até altas temperaturas e não ser possível cozinhar
utilizando panelas feitas de tal material. Aproveitando o questionamento feito pela
educanda A2, o educador explicou o funcionamento do forno de micro-ondas
(enunciados 24 e 26). Após a explicação de E, A2 fez outra pergunta relacionada à
utilização do forno de micro-ondas, indagando sobre o motivo de os utensílios feitos de
materiais metálicos explodirem quando colocados em seu interior. No enunciado 31 o
educador respondeu à pergunta de A2 dizendo que o alumínio “pega fogo”, que o
“alumínio e o magnésio quando em lâmina são fácies de pegar fogo” e fez referência à
“luz branca dos flashes que antigamente faziam”. Após isso, ele buscou esclarecer, mais
uma vez, o processo de funcionamento do forno de micro-ondas e prosseguiu com a
aula, retomando a explicação inicial sobre as características dos elementos metálicos.
Compreende-se que o educador procura demonstrar que tem conhecimentos, mas
se perde em suas explicações. Ao dizer que o alumínio “pega fogo”, por exemplo, ele
deixou uma informação suspensa, pois não explicou que as micro-ondas, nesse caso,
fornecem energia para que o alumínio entre em reação química com as moléculas de
oxigênio presente no interior do equipamento. Ao invés disso, ele fez menção ao
magnésio para construir sua explicação, mencionando a “luz branca” dos flashes
antigos e depois disse que poderia ter trazido magnésio para os alunos, sugerindo
realizar uma demonstração sobre o que estava falando.
É possível notar que os enunciados do educador provocaram os questionamentos
feitos pela educanda A2. Certamente, ela utilizava o forno de micro-ondas em seu dia a
dia e, pela experiência cotidiana, sabia quais materiais podiam e quais não podiam ser
utilizados dentro do equipamento (prática/realização). No entanto, pelos apontamentos
feitos pela mesma, deduz-se que a ela almejava relacionar o seu saber cultural e prático
ao saber técnico-científico envolvido no funcionamento daquele utensílio doméstico.
Ainda avaliando o diálogo, percebe-se que o comentário de E, no primeiro
enunciado, estava carregado de indicialidade, já que o mesmo usou um exemplo
vinculado ao cotidiano da maioria dos educandos para explicar uma das características
relacionadas aos elementos metálicos. Nota-se, dessa forma, que o educador buscou
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associar o saber químico ao saber cultural e prático dos educandos. Essa atitude
contribuiu para que a aprendizagem acontecesse de forma mais eficaz e relevante para
eles.
O educador, além de falar consigo mesmo, fazendo perguntas para si como se fosse
um educando, a fim de estimular a participação dos educandos (enunciado 26 e 31),
também utilizou-se da irreverência (etnométodo) para despertar a atenção dos
estudantes, como percebemos nos enunciados 17 e 21, respectivamente: “Coisa do
Além?” e “[...] Pessoal / eu pago um croquete da rodoviária, lá. Aquele croquete que faz
aniversário lá, pra quem me responder isso aí. [...]”.

4.3.3 Segundo diálogo: “Se espirrar ele muito perto da pele ele queima”
O educador, nesse momento da aula, ensinou algumas características e
peculiaridades do elemento químico hidrogênio e o porquê dele estar localizado no
primeiro grupo da Tabela Periódica. Tal enunciado despertou a curiosidade de um dos
educandos, que fez um questionamento sobre a aplicabilidade do elemento químico em
questão. Nesse contexto teve início ao diálogo a seguir:
(1) A2: Esse spray de jato seco que eles fazem desodorante, o que quê ele é? É um
hidrogênio? Ele é um hidrogênio?
(2) E: Não. Ali normalmente é um (...). Tá se colocando propano e butano. Se colocou
anteriormente gás chamado freon, que é os CFCs. Só que são gases que atacam a
camada de ozônio, tá? Então não se usa mais CFC. Agora é metano e propano. Tem
gente que brinca. Lança nas chamas.
(3) A2: Se espirrar ele muito perto da pele ele queima!
(4) E: Tá. Isso é uma outra coisa. Aí já tá (...). Que quê é aquilo ali? Tenta imaginar eu
(...). Eu sou um gás. / Eu tô comprimido. Tô dentro de um cilindro. / Quando eu saiu, eu
expando. Eu expando e libero energia, tá? Deixá eu vê se tu vai me entender. Eu
expando. Perdão. Eu expando, eu tô comprimido. No que eu expando eu absorvo
energia pra expandir. Então, ali na saída onde ele expandiu fica gelado. / Se tu pegar o
cilindro e ficar com ele apertando, gela, porque o gás vai expandir. Pra expandir ele
absorve energia ali [rram]. Tu poderia fazer isso que fica bem notório. Tem gente que
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usa gás de cozinha pra fazer solda. Só que a solda puxa muito. Solda, maçarico.
Sondando puxa tanto que chega congelar o cilindro. Se eu pegar um spray e ficar
apertando, gela na volta. O gás tá comprimido, pra se expandir ele rouba o calor, tá?
[rram] Voltando pros sais...
O educador não continuou o assunto questionado pelo educando e seguiu a aula
comentando sobre a divisão da Tabela Periódica em elementos representativos, de
transição e de transição interna. Abordou também a classificação dos elementos
químicos em relação ao três estados físicos: sólido, líquido e gasoso.

4.3.4 Análise do segundo diálogo
O segundo diálogo, diferente dos outros já analisados, teve início com o
enunciado de um dos educandos, que buscava entender como eram feitos os
desodorantes aerossóis: “Esse spray de jato seco que eles fazem desodorante, o quê que
ele é? É um hidrogênio? Ele é um hidrogênio?” (enunciado 1). O educador respondeu a
tal pergunta indicando que atualmente utilizam-se os gases propano e butano na
composição daquele tipo de desodorante. Ressaltamos que nesse enunciado houve um
um pequeno equívoco (que passou despercebido pelo educador e pelos educandos) no
final da fala do educador, que disse: “agora é metano e propano” em vez de dizer
propano e butano (que seria a composição correta) ao referir-se aos gases presentes na
composição do desodorante.
Apesar da resposta dado por E, A2 continuou intrigada com o assunto: “Se
espirrar ele muito perto da pele ele queima!”(enunciado 3). Certamente, a educanda
deveria conhecer e/ou utilizar desodorante do tipo aerossol e provavelmente já havia
“queimado” a pele ao espirrá-lo muito próximo dela (prática/realização). Nesse
contexto, algumas das expressões utilizadas pelo educador pareciam fazer sentido para
aquela educanda, levando-a a relacionar o conteúdo químico com fenômenos associados
a seu cotidiano (indicialidade).
O educador tentou explicar o motivo daquele desodorante “queimar” a pele.
Entretanto, durante seu enunciado, parece haver certa confusão na fala: “Tá. Isso é uma
outra coisa. Aí já tá (...). Que quê é aquilo ali? Tenta imaginar eu (...). Eu sou um gás. /
Eu tô comprimido. Tô dentro de um cilindro. / Quando eu saiu, eu expando. Eu expando
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e libero energia, tá? Deixá eu vê se tu vai me entender. Eu expando. Perdão. Eu
expando, eu tô comprimido” (enunciado 4). Apesar de o educador tentar elucidar de
forma lúdica (etnométodo) aquele fato, notamos que o mesmo ficou um pouco
atrapalhado com os conceitos, com as palavras e com os gestos empregados durante a
explicação. É provável que ele tenha procurando uma maneira mais simples de
esclarecer aquele fenômeno, contudo, acabou sendo um pouco infeliz em sua tentativa.
Julga-se que o educador pretendia fazer a seguinte explicação: o aerossol é basicamente
a mistura de dois gases liquefeitos, armazenados no mesmo recipiente. Um deles é o
produto em si (creme de barbear, desodorante, tinta ou inseticida) e o outro é o chamado
propelente (propano e butano), uma substância capaz de impulsionar o produto para fora
do frasco. Dentro do recipiente, a pressão é tão grande que o gás usado como propelente
fica comprimido e se transforma em líquido, misturando-se ao produto. Enquanto o
frasco está fechado, os dois ficam parados no interior do recipiente, mas ao apertar a
válvula, a pressão dentro do frasco diminui e uma parte do gás (liquefeito) propelente
expande, tornando-se gasoso. Como seu volume fica grande demais para o frasco, ele
escapa com força, levando parte do produto para fora. Infere-se que, durante esse
processo, o recipiente que contém a mistura fica gelado. Isso acontece pois, para que as
substâncias consigam passar do estado líquido para o gasoso, é preciso que consumam
energia de algum lugar. No caso do aerossol, a energia é tirada do calor do recipiente e
por isso a temperatura dele diminui.
Avaliando o enunciado 4, apreende-se que o educador fez certo esforço para
esclarecer a dúvida da educanda A2 quando buscou associar o fenômeno que estava
explicando com outro acontecimento (“Tem gente que usa gás de cozinha pra fazer
solda”), que poderia ser de conhecimento daqueles educandos. No entanto, depois desse
pequeno esforço, o educador terminou sua fala e encerrou o diálogo sem saber se a
educanda tinha conseguido sanar suas dúvidas.
Nesse diálogo, verificou-se que E não partiu das experiências culturais dos
educandos para abordar o saber químico sobre o elemento hidrogênio. Entretanto, A2
conseguiu relacionar seu saber cultural com as informações técnico-científicas presentes
nos enunciados do educador. Foi possível perceber, ainda, que E demonstrou certa
dificuldade em responder as questões abordadas pela educanda. O entendimento relativo
àquele momento é de que o educador não estava conseguindo relacionar o saber
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químico sistematizado com o fenômeno corriqueiro e comum (usar desodorante
aerossol) à vida daquela educanda.

4.3.5 Terceiro diálogo: “Mas tá ácido?”
O educador apresentou aos educandos as quatro principais funções inorgânicas:
ácidos, bases, sais e óxidos. Primeiramente, ele conversou sobre a função inorgânica
ácido, apresentou suas características e as principais substâncias presentes no cotidiano.
Nesse contexto, teve início o diálogo transcrito a seguir:
(1) E: ... [rram] só que ás vezes nos convém ter coisas ácidas. Por que se o meio tá
ácido dificulta que venham bactérias e fungos. / Faz um teste na tua casinha hoje. / Pega
uma banana. Duas bananas é melhor. Bota duas em um pires e uma tu espreme limão
em cima e a outra nada. Deixa em cima da geladeira. / Dá dois dias (...) /
(2) A2: Mas o leite...
(3) E: Calma...
(4) A2: É, quando eles fazem...
(5) E: Calma...
(6) A2: O teste é ácido e não ácido, né? Por quê?
(7) E: Calma. Calma. Calma. Já, chegamos lá.
(8) A2: Já chegamos lá.
(9) E: Olha, olha a tua banana. Dois dias a banana que tem limão tá intacta. A banana
que tu não botou limão já tá estragando. Perdendo água e entre aspas [rram] estragando.
Vou usar a palavra estragando, tá? O meio ácido não deixa que bactérias e fungos
ataquem aquela banana, então é um meio de conservação! Também é um meio de
conservação! Repete tua pergunta sobre o leite.
(10) A2: Sobre o leite (...). Se ele fica em algum lugar fora do resfriador ele fica ácido!
(11) E: Isto. Isso. Por quê? Ótimo.
(12) A2: E geralmente o bicarbonato ele (...). Si deixa o leite com bicarbonato dentro,
não fica ácido, por quê?
(13) E: Isso. Boa! Isso até nós vamos falar na aula que vem. Na aula que vem (...). Na
próxima etapa eu quero montar tá um material sobre queijo. Que a gente produz aqui,
né? [rram] O leite ele tem um açúcar chamado lactose. É o açúcar do leite. Esse açúcar
ele vai se decompondo e vai formando ácido lático. / Quando começa a formar esse
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ácido lático, o leite começa azedar. Ele dá aquele gosto azedo mesmo. Que quê eu faço
pra reduzir ou evitar? Eu boto bicarbonato. O bicarbonato é um sal de caráter básico.
Então eu neutralizo a acidez do leite. O leite fica próprio para o consumo.
(14) A2: Às vezes ele não tá com gosto de azedo?
(15) E: Sim.
(16) A2: Mas tá ácido?
(17) E: Mas tá ácido. Isso mesmo. A quantidade de ácido ainda não é suficiente para
acentuar o gosto azedo, mas se chegar num ponto, vai ter tanto ácido lático, que teu leite
vai tá impróprio pra, pra ingerir. Aí que tu fazem com leite que azeda?
(18) Ad: Queijo. Doce.
(19) E: Queijo. Faço doce. Faço queijo. E é fácil dessa lactose virar ácido lático, só
deixar o leite (...). Bota no sol (...). Pessoal, aí tudo é química. Lembra que eu falei
ontem? Se eu botar no sol, eu tô fazendo o que com a temperatura do leite?
(20) Ae: Aquecendo.
(21) E: Aquecendo. Temperaturas altas as reações são mais rápidas. Vamos pensar.
Quais são técnicas de conservação? Defumar, baixar temperatura, geladeiras, não é? Eu
baixo temperatura, conservo o quê? As reações são mais lentas. Dura mais.
Acidificando o meio evito que bactérias e fungos ataquem. Então vocês têm o uso
desses mecanismos aí. Podem trabalhar com acidez. Podem trabalhar com temperaturas
baixas e com temperaturas altas. Ah Carlos, eu quero acelerar uma reação, eu faço o
quê? Aqueço. Eu quero que a reação ocorra de forma lenta? Eu quero que meu leite
dure mais? Geladeira./ Entendeu? Então ocorre esse processo normal da transformação
da lactose em ácido láctico que vai acidificando o leite de vocês. Que vai azedando-o,
tá? Mas existe como tu falou, a gente recuperar o leite. Mas não é, não é legalmente
correto fazer isso aí. Botar substância alcalina pra neutralizar esse leite aí.
(22) A2: Tá. Tem caso que ocorre da vaca não tá com mastite e o leite ser ácido, por que
ocorre isso?
(23) E: / Isso é uma boa pergunta./ É uma pergunta que eu não, não saberia te responder.
Deve ser alguma disfunção no organismo da vaca. Seria o pessoal da biologia. O
Miguel seria a pessoa mais correta pra te falar isso aí. Alguma (...). Isso (...). Alguma
disfunção que teve ali que acidificou o leite dela. /
(24) A3: [rram] lá em casa, acho que foi há uns dois meses atrás, três meses atrás. Deu o
mês inteiro de leite ácido.
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(25) E: Ahhh.
(26) A3: Ih.
(27) E: Foi mesmo?
(28) A3: É. Ih (...). Ih foi (...). Foi lá vê (...). Foi os técnicos. Foi tudo. Agora foi (...).
Agora eles falaram que era a pastagem. Algum elemento que faltava.
(29) E: Aí pessoal. Aí entra ó (...). Tu (...)
(30) A3: E eu comecei dá um tratamento especial pras vacas.
(31) E: É. Aí entra (inaudível). Como a química é facilmente aplicável. Si tem alguma
coisa na minha pastagem, que tá baixando, ou melhor, baixando o pH, aumentando a
acidez. Então eu vou ter (...)
(32) A3: Se chama (inaudível) de cálcio. Colocar cálcio no pasto.
(33) E: (inaudível) cálcio. Porque o cálcio, pessoal (...). O cálcio é um metal. Esse metal
cálcio, cujo símbolo é C-A, nós vamos ver depois. Os metais tendem a formar bases.
Então o cálcio se combina muito facilmente com um íon como tá nesse aqui / que é
base. Então se eu botar cálcio eu vou tá [rram] estimulando que se formem substâncias
alcalinas. / Se formar substância alcalina, tua (inaudível), tua vaca vai ingerir substância
alcalina e provavelmente vai ter um leite menos ácido. Então tu pode mexer nos
ingredientes que alimentam a tua pastagem. E tu tendo a noção de acidez tu mesmo
podes resolver sem chamar um agrônomo. Sabe o que o senhor pode fazer? Se não tem
cálcio, tu pode (...). O que eu falei ontem. Usa cinza de plantas. Queima a madeira e
pega aquela cinza da madeira e joga, joga ali. A cinza da madeira é rica em cálcio, sódio
e potássio. Substâncias que reagem formando substâncias alcalinas. Vai tá [rram]
amenizando a acidez do teu solo.

Apesar do diálogo ter terminado, o educador continuou falando sobre o assunto
abordado. Ele contou que a cinza de plantas, por ser uma substância básica, também
poderia ser usada como desodorante, uma vez que substâncias alcalinas neutralizam as
substâncias ácidas, nesse caso o suor, diminuindo o cheiro desagradável da transpiração.

4.3.6 Análise do terceiro diálogo
O último diálogo deste estudo teve início com o educador expondo um exemplo
simples, com o objetivo de demonstrar que a conservação de alguns alimentos e a
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proliferação de certos micro-organismos pode ser controlada variando-se a acidez do
meio. Analisando o início dessa conversa (enunciados 2, 4 e 6), percebe-se que o
enunciado de E fez sentido para a educanda A2, já que, prontamente, a mesma
conseguiu associar o exemplo sobre acidez das substâncias, explicitado por E, com um
fato comum em seu cotidiano (indicialidade).
Na sequência do diálogo, nos enunciados 10 e 12, respectivamente, A2 fez
algumas ponderações (Sobre o leite (...). Se ele fica em algum lugar fora do resfriador
ele fica ácido!”e “E geralmente o bicarbonato ele (...). Si deixa o leite com bicarbonato
dentro, não fica ácido, por quê?), deixando transparecer que detinha certo
conhecimento prático sobre o tema químico que estava sendo abordado naquele
momento (prática/realização), daí sua consequente associação entre o exemplo exposto
pelo educador e aquele acontecimento de seu cotidiano (acidez do leite).
No enunciado 13, E expressou seu contentamento (“Isso. Boa!”) com as
ponderações feitas pela educanda, pois indicavam o início do entendimento da mesma
sobre o conteúdo abordado. Ainda nesse enunciado, o educador respondeu à pergunta de
A2, explicando que o motivo que levava o leite a azedar era a decomposição da lactose,
açúcar presente no leite, em ácido lático. Esse ácido é o responsável pelo aumento da
acidez e do sabor desagradável do leite azedo. Segundo ele, a adição de bicarbonato de
sódio ao leite ajudaria a reduzir e a evitar o aumento da acidez desse alimento, uma vez
que aquele sal, que possui caráter básico, ajudaria na neutralização da acidez, tornando
o leite próprio para o consumo.
Mais uma vez a educanda A2 fez observações relevantes sobre o assunto em
questão: “Às vezes ele não tá com gosto de azedo?” “Mas tá ácido?” (enunciados 14 e
16). E, no enunciado seguinte, o educador respondeu a essas perguntas de A2 (“A
quantidade de ácido ainda não é suficiente para acentuar o gosto azedo, mas se chegar
num ponto, vai ter tanto ácido lático, que teu leite vai tá impróprio pra, pra ingerir”),
aproveitando ainda para aproximar o assunto, um pouco mais, do dia a dia daqueles
educandos da EJA, ao fazer a seguinte pergunta: “Aí que tu fazem com leite que
azeda?” (enunciado 17). Nesse assentamento-polo, em especial, muitos educandos
criavam vacas e viviam da venda e do beneficiamento do leite. Assim, era comum
aproveitar o leite impróprio para a comercialização como matéria-prima para fazer
doces e queijos (prática/realização).
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No desenvolvimento do diálogo, nos enunciados 19 e 21, é possível observar
que E aproveitou o assunto referente ao leite para introduzir conceitos da cinética
química (velocidade das reações). Relacionou, então, a temperatura à qual o leite era
exposto e a velocidade da decomposição da lactose em ácido lático com a conservação
do leite.
Dos enunciados 22 a 33, o educador e alguns educandos dialogaram sobre a
produção de leite ácido por algumas vacas em suas propriedades rurais. Nesse trecho
um dos educandos citou um fato relacionado com o assunto, contando para a turma que,
durante um mês, suas vacas produziram leite ácido e que ele teve de contratar
profissionais da área para resolver o problema. Disse ainda que estava realizando um
“tratramento especial pra as vacas”, pois os profissionais relataram que o problema
estava relacionado à pastagem e à falta de substâncias específicas no solo. O educador
aproveitou a fala do educando A3 para, mais uma vez, tentar aproximar o conteúdo
químico da realidade daqueles indivíduos do campo, como se pode perceber nesse
trecho do enunciado 33:
“[...] Então se eu botar cálcio eu vou tá [rram] estimulando que se formem substâncias
alcalinas. / Se formar substância alcalina, tua (inaudível), tua vaca vai ingerir
substância alcalina e provavelmente vai ter um leite menos ácido. Então tu pode mexer
nos ingredientes que alimentam a tua pastagem. E tu tendo a noção de acidez tu mesmo
podes resolver sem chamar um agrônomo. Sabe o que o senhor pode fazer? Se não tem
cálcio, tu pode (...). O que eu falei ontem. Usa cinza de plantas. Queima a madeira e
pega aquela cinza da madeira e joga, joga ali. A cinza da madeira é rica em cálcio,
sódio e potássio. Substâncias que reagem formando substâncias alcalinas. Vai tá
[rram] amenizando a acidez do teu solo.”
Essa fala do educador está particularmente carregada de expressões indiciais
comuns à vida daqueles sujeitos. Nesse momento, é possível intuir que ele estabeleceu
uma relação da linguagem e conceitos químicos com as expressões e saberes culturais
dos educandos, o que certamente contribuiu significativamente para a aprendizagem
dessa turma de EJA do campo.
Nesse último diálogo, novamente é possível destacar o modo do educador falar
consigo mesmo, fazendo perguntas para si, como se fosse um educando (enunciado 21).
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Como analisado diversas vezes, possivelmente o educador usa esse modo de falar como
estratégia ou etnométodo para estimular a participação dos educandos.
A seguir, resumiremos alguns enunciados, analisados de acordo com as
principais categorias de análise (indicialidade, prática/realização e etnométodo), que
favoreceram a produção e troca de significados no contexto da Educação de Jovens e
Adultos do Campo:
Primeiro diálogo em Campos Novos

Indicialidade

(1) E: Pessoal, água dura é uma água que tem esses dois íons aqui (escreve os íons no
quadro) M-G mais dois e C-A mais dois, tá? Ah Carlos tá, que quê tem? Tem! Primeira
coisa: o gosto dela é um pouco diferente. Ela é uma água um pouco alcalina. Ser
alcalina: pH acima de 7. Vamos falar isso depois [rram]. Ela deixa tua pele oleosa,
parece que tá engordurado e quem tem cabelo cumprido, mulher, o cabelo fica
armado.
(4) E: Tu lava o cabelo com água dura, tá? O cabelo fica armado. Mas isso é pouca
coisa. Qual é o problema da água dura? Quem tem problema de pedra na vesícula ou
pedras nos rins não convém tomar água dura. Ô Carlos, mas eu não vou saber isso aí.
Coisas que tu deves observar: ao tomar banho se notou que a água tá muito oleosa,
pode ser uma água dura e ao tu ferver a água pro chimarrão. O cálcio, ele é um
elemento químico um pouco diferente dos outros quanto à solubilidade. Normalmente
quando eu aqueço qualquer solução eu consigo dissolver mais. O cálcio não. Eu
aqueço ele e se dissolve menos. O que vai acontecer? Onde eu tiver água dura e
aquecer pro chimarrão, vai aparecer pontos brancos na minha chaleira. / Vocês já
observaram isso onde tem muito cálcio e magnésio? Até eu fui ver uma chaleira lá. A
chaleira no fundo fica esbranquiçada.
(11) A2: Ela tem (...). Ela tem problema (...). Alguma coisa a ver com calcificação de

Prática/realização ossos. Coisas assim ou não?
Etnométodo

(2) E: [...] Ah Carlos tá, que quê tem? Tem! [...]
(4) E: [...] Ô Carlos, mas eu não vou saber isso aí. [...]
(10) E: É. Tem magnésio e cálcio, tá? Ah, se tu não tem problema (inaudível). Ah
Carlos, eu já tenho pedra na vesícula. [...]

Segundo Diálogo em Campos Novos

Indicialidade

(1) E: Só por curiosidade. O estrôncio ele é usado na produção de fogos de artifício. O
estrôncio é um sal [rram] forma um sal (inaudível) cloreto [rram] e você bota ele na
pólvora. Quando queima ele absorve energia e depois solta ela, só que na cor
vermelha. Quem quiser ver fogo de artifício vermelho ou deixar fogo vermelho, pega
um sal de estrôncio. Não sei se alguns viram. Algum dia viram. Esse pessoal estoura,
em datas importantes, fogos de artifício coloridos. Se eu quiser o vermelho eu boto
estrôncio, se eu quiser o verde eu boto cobre, se eu quiser rosa claro eu boto o potássio
e assim por diante, tá?
(66) E: Cal viva. Cal virgem. Cal ou óxido de cálcio / [rram]. Cal viva por quê? Por
que se eu botar ele na minha pele ele me queima. (inaudível) te queima. E tu pondo
água nele, ele ferve mesmo. Libera calor. Ele ferve mesmo, isso aí.
(70) E: É. Também explode. Menos, menos. Bom, então ó: cal virgem, cal viva (aponta
para a fórmula no quadro) ou simplesmente óxido de cálcio, é a mesma coisa. Botou-se
água ele deixa de ser vivo (aponta para a outra fórmula no quadro). Vira cal apagada.
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Prática/realização
Etnométodo

Ele deixa de ser virgem. Ele vira cal extinta / tá? Pode ver ó: cal, cal virgem, cal viva.
Botei água, não é mais viva é apagada / queima menos. Não é mais virgem é extinto.
Não é só cal. É cal hidratada. / (Inaudível) quanto tem de nome, tá? Mas o cal que a
senhora é este (aponta para a fórmula no quadro), dissolve em água e forma isto
(aponta para outra fórmula no quadro), que é uma solução. Solução não seria bem a
palavra correta. É uma mistura de óxido de cálcio com água que dá isso aqui (aponta
para outra fórmula no quadro), a cal hidratada.
(2) A2: Por isso que tem de todas as cores?
(5) A2: Por isso que os fogos explodem de todas as cores (inaudível)?
(15) E: [...] Ô Carlos, me disseram que cinza, a cinza do fogo é bom pra botar [rram]
nas plantas. [...]

Primeiro diálogo em Catanduvas

Indicialidade

(14) A6: Aham. É. Primeiro foi o cal virgem...
(16) A6: E depois peguemo esse aí e fizemo (...). Só dissolvemo na água e passemo, né.
(18) A6: E peguemo o enxofre...
(20) A6: E esse outro aí. Como é que chama o?
(22) A6: Sulfato de cobre...
(24) A6: E cozinhemo ele...
(26) A6: E ficou uma calda, coloca na...
(68) A6: Ou passar ele e passar água por cima depois, se não ele queima.
(2) A6: Nós fizemo calda com esse. Com o (...). Com esse azul. O enxofre...

Prática/realização (66) A6: Daí, pra passar daí na (...). Só que tem que passar né? Ele é muito forte. Tem
que passar ele no final da tarde ou quando o sol já tá caindo.
(68) A6: Ou passar ele e passar água por cima depois, se não ele queima.

Etnométodo

(1) E: Ô Carlos, tu quer dizer então que, se eu sei que ele é iônico, eu sei que ele é
sólido? [...] Eu sei também que ele derrete em temperatura elevada? Sim. [...] Ah
Carlos, se não dissolve eu vou colocar na água pra que? [...]

Segundo diálogo em Catanduvas
Indicialidade

(8) A2: Quando a gente tem o ácido, né? Tem que tá tomando banho, né? Senão...
(10) A2: Daí, você falou que tendo ácido elimina as bactérias, né? Elimina as bactérias,
ou eu entendi errado?

Etnométodo

(5) E: [...] Ah, Carlos, até lá? Até lá! [...]
(15) E: Não Carlos, para não remover aquela camada de gordura...
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Terceiro diálogo em Catanduvas

Indicialidade

(1) E: Pessoal, uma pergunta. O que vocês usam para corrigir a acidez do solo?
(3) E: Calcário! / (dirige-se ao quadro negro, pega um giz e escreve no quadro).
Calcário é basicamente isso aqui ó (escreve a fórmula do CaCO3 no quadro). Calcário
[rram]. Pessoal, os ácidos são neutralizados pelas bases, só que alguns sais quando
colocados em água apresentam caráter básico. O calcário (...). Como é seu nome?
(aponta para um educando)
(9) E: Alaor. Alaor [rram]. O carbonato de cálcio, que é basicamente o calcário,
quando colocado na água ele gera uma base e a base neutraliza o ácido, tá? Não, não
usam ureia? Deveriam usar (...)
(13) E: Enriquece, mas a ureia também tem caráter básico, poderia usá também. Tu
usas para enriquecer o solo de nitrogênio, não é? Beleza [rram]. Ondé que tem isso
aqui? (aponta para o quadro). Vocês têm aí?
(17) E: Tá [rram]. Claro, ceis não vão usar (...). Deve ter muito calcário, mas calcário
tem muito na gema de ovo, gema não, casca de ovo. Casca de ovo é quase só calcário.
Se tu juntasse ovo e triturasse dava uma horta, pra colocar numa horta,
tranquilamente...
(25) E: Não! É uma flor, assim ó, dependendo do solo ela dá uma cor. Solo ácido ela
dá uma cor, solo alcalino ela dá outra.
(10) A6: Ureia para enriquecer de nitrogênio.

Prática/realização (12) A6: Ureia vai enriquecer de nitrogênio (...)
(28) A2: Tem pessoas que, que faz as carreiras i depois, nos pé põe mais calcário e
outros...

Quarto diálogo em Catanduvas
Indicialidade

Prática/realização

(1) E: Então aqui ô./ Qual é a ideia? Se a gente conseguir entender como funciona a
acidez, reconhecer ácidos e saber como neutralizar, tá? Saber lidar como isso, saber
quando eu vou ter problema ou quando não vou ter problema com uma substância
ácida e entender a escala de pH, show de bola!
(10) Geralmente no solo só mesmo o indicador é a samambaia...
(4) A6: Samambaia no solo, terra tá ácida.
(6) A6: Joga calcário aí (inaudível).
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Quinto diálogo em Catanduvas

Indicialidade

(1) E: Tú vais à praia na ilha, né? Vais à praia? (aponta para uma educanda). Já te
queimou com mãe d’água?
(2) E: Água viva. Isso. Água viva.
(5) E: Pessoal eu vou (...). Isso é (...). É (...). É tipo assim. É conhecimentos populares.
A mãe d’água. Água viva. Ela larga uma toxina alcalina, básica, que também queima e
fica um (...). Dói. Se largou algo alcalino, básico, eu tenho que por ácido. Que quê a
gente faz? / Que quê tú faria? Chegou a ti queimar, ou não?
(6) A7: Eu passo vinagre branco...

Prática/realização (12) A7: Uma vez eu tava surfando e eu caí e aquela caravela, a roxa...

Sexto diálogo em Catanduvas
Indicialidade

Prática/realização

Etnométodo

(1) E: Ô Carlos, já me disseram que quem tem azia é bom tomá leite.

(2) A10: Toma batatinha.
(6) A10: Soro da batatinha.
(8) A10: Tipo um soro, suco (balança a cabeça confirmando) de batatinha...
(11) A2: Só que ela (...). A batatinha até é pra infecção na garganta...
(13) A2:Você rala ela. Rala ela, ou corta os pedacinhos e coloca um pouquinho de
açúcar, sorta aquela, suco...
(15) A2: Daí você pode usar para infecção na garganta...

(1) E: Ô Carlos, já me disseram que quem tem azia é bom tomá leite.

Primeiro diálogo em Abelardo Luz

Indicialidade

(1) E: Pessoal. Metais! Olha os (inaudível) que são os metais. Bons condutores de
calor, correto? Vocês usam panela de metal? De plástico? / Cozinham em panela de
plástico? Quem cozinha?
(24) E: Isso. Certo. / Eu boto o plástico no fogo ele derrete. Boto no micro-ondas onde
aquece e ele não (...). Será que o micro-ondas escolhe quem quer aquecer? / Ele é
seletivo? É! E ele é seletivo, pessoal! Não tem coisas que vocês colocam no microondas que aquecem e outras não? / Já botaram água numa xícara? / A água aquece e a
xícara (...)
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(10)A2: Porque o forno micro-ondas esquenta mais e não derrete o de plástico / e se

Prática/realização por no fogão derrete?
Etnométodo

(17) E: É. Coisa do Além? (risos de alguns educandos). Coisas do Além?
(21) E: [...]Pessoal / eu pago um croquete da rodoviária, lá. Aquele croquete que faz
aniversário lá, pra quem me responder isso aí. [...]
(26) E: [...] Ô Carlos, tu falou nessa palavra molécula lá quando a gente falou alguma
coisa sobre ligações.[...]
(31) E: [...]Ah Carlos, suco dá pra aquecer? Dá pra aquecer iogurte? Tudo que tem
água dá pra aquecer, tá? Tem uns malucos que colocam gato. Gato tem molécula de
água? / Tem ou não tem? A gente tá cheio de água, né pessoal? / A gente é
basicamente água. Nunca façam isso! Fui dá ideia pros loucos aí. [...]

Segundo diálogo em Abelardo Luz
Prática/realização

Etnométodo

(3) A2: Se espirrar ele muito perto da pele ele queima!

(4) E: Tá. Isso é uma outra coisa. Aí já tá (...). Que quê é aquilo ali? Tenta imaginar eu
(...). Eu sou um gás. / Eu tô comprimido. Tô dentro de um cilindro. / Quando eu saiu,
eu expando. Eu expando e libero energia, tá? Deixá eu vê se tu vai me entender. Eu
expando. Perdão. Eu expando, eu tô comprimido. No que eu expando eu absorvo
energia pra expandir. Então, ali na saída onde ele expandiu fica gelado.

Terceiro diálogo em Abelardo Luz
Indicialidade

(33) E: (...) Então se eu botar cálcio eu vou tá [rram] estimulando que se formem
substâncias alcalinas. / Se formar substância alcalina, tua (inaudível), tua vaca vai
ingerir substância alcalina e provavelmente vai ter um leite menos ácido. Então tu
pode mexer nos ingredientes que alimentam a tua pastagem. E tu tendo a noção de
acidez tu mesmo podes resolver sem chamar um agrônomo. Sabe o que o senhor pode
fazer? Se não tem cálcio, tu pode (...). O que eu falei ontem. Usa cinza de plantas.
Queima a madeira e pega aquela cinza da madeira e joga, joga ali. A cinza da madeira
é rica em cálcio, sódio e potássio. Substâncias que reagem formando substâncias
alcalinas. Vai tá [rram] amenizando a acidez do teu solo.
(10) A2: Sobre o leite (...). Se ele fica em algum lugar fora do resfriador ele fica ácido!

Prática/realização (12) A2: E geralmente o bicarbonato ele (...). Si deixa o leite com bicarbonato dentro,
não fica ácido, por quê?

Etnométodo

(21) E: [...] Ah Carlos, eu quero acelerar uma reação, eu faço o quê? Aqueço. Eu
quero que a reação ocorra de forma lenta? Eu quero que meu leite dure mais?
Geladeira./ Entendeu? [...]
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, buscamos compreender e analisar os diálogos estabelecidos entre
educador químico e educandos do Curso de EJA do Campo-Ensino Médio, a fim de
investigar a construção do saber científico a partir do saber cultural de tais educandos
assentados e acampados da Reforma Agrária. Além disso, pretendemos analisar como
eram os diálogos estabelecidos entre o educador e os educandos na aula de química,
compreender como esses diálogos se iniciavam e como se desenvolviam, bem como
analisar quais eram os assuntos envolvidos nos mesmos.
A análise dos registros das aulas de química do Curso de EJA do Campo, do
caderno de campo e das transcrições dos diálogos foi realizada à luz de um referencial
teórico-metodológico alinhado à Etnometodologia e de seus conceitos-chaves
(“prática/realização”, “indicialidade”, “reflexividade”, “relatabilidade”, “membro” e
“etnométodo”). Três desses conceitos foram utlizados como categorias de análise dos
dados obtidos durante este estudo: “prática/realização”, “indicialidade” e “etnométodo”.
De acordo com tais categorias, foram analisadas as situações em que os atores
(educador químico e educandos assentados e acampados da Reforma Agrária) se
encontravam envolvidos no cotidiano escolar (Curso de EJA do Campo), dando atenção
especial ao componente oral (diálogos estabelecidos entre o educador químico e os
educandos). A utilização dessa abordagem teórico-metodológica justifica-se, pois a
mesma busca compreender como se institui a existência social, avaliando as práticas
comuns no cotidiano, as formas de entendimento do senso comum e os conhecimentos
implícitos situados nas interações sociais, além de valorizar o ator social - o homem
comum em seu cotidiano - visto que este tem valores e conhecimentos que não podem e
nem devem ser desfavorecidos pelas ciências.
A categoria de análise baseada no conceito de indicialidade caracterizou-se
como categoria imprescindível para a análise desse estudo, pois nos permitiu
compreender como os sujeitos envolvidos nos diálogos atribuíam sentidos às palavras e
expressões pronunciadas durante as interações. Os dados nos mostraram que muitas
expressões adquiriam significado à medida que se assemelhavam às expressões e
saberes típicos do contexto local (meio rural e aula de química) no qual eram
produzidos. Considerando os conceitos químicos, percebemos que muitos deles foram
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adquirindo significado à medida que se assemelhavam às palavras e expressões que os
educandos conheciam.
A categoria relacionada ao conceito de prática/realização permeou a maioria dos
diálogos e nos possibilitou compreender que muitas ações desenvolvidas pelos atores
(educador químico e educandos Sem Terra) eram norteadas por seu raciocínio prático,
resultante dos momentos específicos vivenciados e experimentados em cada ato
interacional. Nesse sentido, entendemos que os saberes culturais dos educandos eram
resultado de momentos específicos vivenciados e experimentados pelos mesmos em
seu cotidiano. Observamos ainda, que quando os educandos encontravam uma relação
entre os enunciados do educador e suas práticas/realizações, eles conseguiam dar
sequência aos diálogos explicando o que e como faziam, como usavam determinadas
substâncias e como lidavam com situações peculiares da vida do campo.
A terceira categoria nos permitiu investiga alguns métodos (etnométodos) que o
educador empregou para raciocinar, comunicar-se, tomar decisões e para realizar várias
ações durante as aulas de química do Curso de EJA do Campo.
Tendo em vista as categorias de análise, que nos ajudaram a analisar e a
compreender os dados coletados neste estudo, retomamos nosso questionamento inicial:
"A educação química realizada na EJA, no âmbito do Ensino Médio, em curso ou
escola do campo, dialoga com os saberes culturais dos educandos Sem Terra?”
A resposta se faz muito relativa, pois nas turmas observadas nos foi possível
analisar que, apesar de as aulas serem pouco dialógicas, no sentido de não haver muitas
trocas com os estudantes, o educador buscou aproximar o saber químico do saber
cultural, através da utilização de expressões comuns ao cotidiano dos sujeitos que
residem e trabalham no campo. Essa aproximação, na maioria das vezes, permitiu que o
saber técnico-científico adquirisse significado à medida que se aproximava de palavras
e expressões que os educandos conheciam.
Notamos que os diálogos tendiam a ocorrer quando algum educando fazia algum
questionamento, ou quando houve pontos de interseção (expressões indiciais) entre o
que o educador estava falava em determinados momentos e a vida daqueles sujeitos. O
fato de o educador usar expressões indiciais em seus enunciados restituía de sentido e
significado os eventos e as situações que eram comuns e corriqueiras no dia a dia dos
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Sem Terra, facilitando a aprendizagem do conteúdo químico escolar e o processo de
construção e reconstrução do conhecimento.
Apreendemos, pela análise dos diálogos, que algumas vezes as particularidades
dos sujeitos do campo não eram consideradas como a primeira opção para
desenvolvimento do processo educativo nas aulas de química do Curso de EJA do
Campo. Isso provavelmente aconteceu porque o educador tinha pouco conhecimento
sobre Pedagogia do MST, a Pedagogia da Alternância e Educação de Jovens e Adultos
Sem Terra e nenhuma experiência anterior com essa proposta diferenciada de educação.
De acordo com a proposta pedagógica do MST, é necessário que o processo
educativo aconteça a partir da vida prática, das necessidades concretas e das vivências
cotidianas dos sujeitos Sem Terra. Ou seja, é preciso que o ensino estabeleça sentidos e
esteja voltado para a vida dos educandos, além de ser pensado em um contexto
expressivo e contributivo para o desenvolvimento dos cidadãos enquanto sujeitos que
fazem parte do campo. O Movimento tem um jeito peculiar de fazer educação, tendo
por objetivo a formação e o desenvolvimento integral de seus educandos no contexto
em que vivem. O princípio da educação dialógica está presente na organicidade do MST
e sugere a troca de saberes, além de pretender a formação atuante e crítica, por meio da
qual os sujeitos tornam-se conscientes da realidade que os cercam. Objetiva ainda
permitir uma leitura crítica do mundo e considera que todos os sujeitos têm
conhecimentos e que podem aprender juntos, ouvindo uns aos outros de forma
respeitosa. Dessa maneira, a educação pretendida pelo MST somente pode se tornar
possível através do desenvolvimento de um processo de ensino-aprendizagem dialógico,
que seja problematizador e participativo, e que faça com que a educação seja vista como
um meio de mudança social e de luta pelo processo de democratização dos direitos,
extrapolando, assim, os limites da escola e da educação tradicional.
Considerando as ações do educador químico, é ainda preciso ressaltar que este
não era vinculado à cultura do campo e do MST e não residia na área rural, o que, de
certa maneira, pode ter dificultado o enraizamento cultural e o reconhecimento das
especificidades, das formas de produção, das dinâmicas políticas e sociais e das lutas
daqueles sujeitos do campo. Como dito anteriormente, o mesmo não tinha nenhuma
experiência prévia com a Pedagogia da Alternância e Educação de Jovens e Adultos
Sem Terra.

Esses motivos podem justificar a pouca frequência com que foram
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estabelecidos diálogos entre o educador e os educandos, considerando o tempo total de
registro das aulas de química na quarta etapa do Curso de EJA do Campo – Ensino
Médio. Grande parte da experiência profissional do educador havia ocorrido em
cursinhos pré-vestibulares, o que decerto influenciou a postura do mesmo durante o
desenvolvimento das aulas de química do curso. Fica evidente, segundo o conceito da
etnometodologia, que o educador químico e os educandos do Curso de EJA do Campo –
Ensino Médio não são membros do mesmo grupo, pois, em algumas ocasiões, durante
os diálogos analisados, os mesmos não se reconheceram nem partilharam a linguagem,
o modo de agir, os saberes e a constituição social.
A ação de ensinar do educador foi mediada predominantemente pela linguagem,
pelo quadro negro e giz e pelo material de apoio elaborado pelo mesmo. Muitas vezes o
educador tinha sua ação mediada pelo diálogo e, durante o mesmo, foi capaz de associar
algumas experiências e saberes trazidos pelos educandos aos saberes científicos.
Sabemos que a mediação através do diálogo contribui de forma significativa para que o
educando construa seu conhecimento e atue na sociedade de forma crítica, consciente,
participante e transformadora. Nesse sentido, é preciso que o educador, como mediador
do processo de ensino-aprendizagem, sempre busque conciliar os saberes culturais dos
educandos com os saberes escolares e científicos, para que os mesmos consigam se
apropriar desses saberes e tirar proveito de toda a sua potencialidade, além de, por meio
dessa troca de conhecimentos e do diálogo, tornarem-se capazes de pensar o mundo a
partir da realidade em que vivem e da terra em que pisam.
Considerando os escritos de Paulo Freire, entendemos que a educação deve ter
como eixo a consciência de que ensinar não é transmitir saberes – considerando que
cada sujeito é portador de seus saberes –, mas criar condições, através do diálogo, para
que o educando produza seu próprio conhecimento a partir de sua leitura de mundo.
Nesse sentido “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades
para sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 2002, p. 24). Esse conceito de
educação dialógica e transformadora ganha relevância entre os movimentos sociais,
como o MST, sendo adotada como meio de libertação, de conscientização e de
formação de sujeitos capazes de contestarem uma ordem instalada, percebendo-a
enquanto opressora, para, assim, libertarem-se. Nesse contexto, faz-se necessário que o
educador estabeleça uma “intimidade” entre os saberes curriculares e os saberes
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socialmente construídos na prática comunitária, dialogando com os educandos sobre a
razão de ser de alguns desses saberes em relação ao ensino dos conteúdos escolares
(FREIRE, 2002, p. 26).
É importante ponderar que, apesar de algumas limitações e de o educador não
partir da realidade dos educandos, em vários momentos o mesmo relacionou o conteúdo
químico com o cotidiano, mas não necessariamente com o cotidiano peculiar do sujeito
Sem Terra, como sugere a Pedagogia do MST. Esse fato pode ser justificado, pois o
mesmo não vivia em assentamento do MST, estando acostumado a um contexto mais
abrangente, comum à maioria dos cidadãos urbanos. Ressaltamos ainda que grande
parte das vezes em que foi questionado, o educador conseguiu relacionar e explicar
quimicamente as ponderações dos educandos e até mesmo fomentar o diálogo para se
fazer entender.
Com o desejo de contribuir para o desenvolvimento de aulas de química, nas
quais o saber seja devidamente construído e a aprendizagem tenha significado e
relevância na vida dos educandos, sugerimos que os educadores lancem mão de tudo
que os jovens e adultos do campo conheçam: a terra, a plantação, a criação, vestuários,
alimentos, produtos de higiene pessoal, medicamentos, os defensivos e insumos
agrícolas, os meios de comunicação etc. Nesse sentido, é preciso que as atividades
educacionais sejam mais amplas e incluam ações referentes à saúde, às ciências
agrárias, às tecnologias sociais, às formas de comunicação e aos direitos e deveres dos
cidadãos, desenvolvendo nos educandos habilidades de pesquisa e de reflexão, bem
como o avanço das forças produtivas e da consciência social.
Dessa forma, consideramos que seria interessante que o educador químico do
Curso de EJA do Campo, assim como todos os outros que estejam envolvidos com a
EJA do Campo, procurasse conhecer mais a fundo as temáticas (Educação do Campo e
Pedagogia do MST) e as culturas desses sujeitos, para que a aprendizagem tenha
significado e relevância na vida dos educandos e possa ainda contribuir para sua
formação cidadã.
Durante o levantamento e estudo bibliográfico sobre as temáticas “Educação do
Campo”, “Educação de Jovens e Adultos” e “ Educação Química”, abordadas nesse
estudo, observamos que havia uma quantidade bastante reduzida de trabalhos que
versem conjuntamente sobre esses assuntos. Diante dessa escassez de pesquisas na área,
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é preciso apontar para a necessidade de investigações que procurem conhecer como o
ensino de química é, e como pode ser desenvolvido na EJA do Campo. Encontramos
também a necessidade de investigar a formação inicial e continuada dos professores de
química que lecionarão ou lecionam em cursos de EJA do campo.
Diante disso, acreditamos que os dados resultantes da presente pesquisa podem
fornecer subsídios aos pesquisadores da área para a ampliação da compreensão da
relação entre a Educação de Jovens e Adultos, a Educação do Campo e o Ensino de
Química, facilitando futuros trabalhos de pesquisa que venham a lidar com essas
temáticas, propiciando melhorias na construção e no desenvolvimento de cursos que
envolvam essa modalidade peculiar de educação.
Pensamos que, na trajetória deste estudo, na tentativa de compreender como a
educação química realizada na EJA, no âmbito do Ensino Médio, dialoga com os
saberes culturais dos educandos Sem Terra, certamente ficaram brechas para outras
interpretações e novas contribuições para a área em questão.
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APÊNDICE

 Imagens dos assentamentos-polos onde aconteceram as aulas de química do
Curso de EJA do Campo - Ensino Médio
Assentamento-polo do MST “30 de Outubro” em Campos Novos

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.

Aula de química no assentamento-polo “30 de Outubro”

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.
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Material de apoio elaborado pelo educador químico do Curso EJA

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.

Educando do Curso de EJA do assentamento-polo “30 de Outubro”

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.
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Educador de química realizando experimento durante a aula no assentamento-polo “30 de
Outubro”

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.

Aula de química no assentamento-polo “José Maria” em Abelardo Luz

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.
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Material escolar fornecido pelo PRONERA para os educandos do Cursode EJA

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.

Aula de química no Curso de EJA no assentamento-polo “25 de Julho” em Catanduvas

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.
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Educador de química auxiliando os educandos na resolução de exercícios

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.

Educandos do Curso de EJA do Campo assentamento-polo “25 de Julho”

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.
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Chimarrão: bebida típica entre os educandos do Curso de EJA do Campo-Ensino Médio

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.

Aula de química no Curso de EJA no assentamento-polo “José Maria” em Abelardo Luz

Foto: Talita Simonato Santolin, 2011.
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