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RESUMO 

 

O trabalho tem como objetivo apresentar as discussões acerca das oficinas desenvolvidas pelo PIBID Interdisciplinar 

Educação do Campo, realizados em uma escola estadual do campo da cidade de Santa Maria – RS. As propostas 

procuram através de diferentes metodologias interdisciplinares, valorizar o local onde os alunos vivem, tentando 

resgatar a cultura, história e valores desta comunidade. Para isso foram desenvolvidas oficinas com todas as turmas 

da escola, sendo que partindo das mesmas as temáticas foram levadas para a sala de aula, na qual professores 

puderam propor a discussões de conteúdos específicos. Acredita-se que o desenvolvimento de um trabalho 

interdisciplinar só vem a favorecer as práticas de ensino dentro da escola, assim como enriquecer a formação dos 

alunos de graduação que desenvolvem o projeto. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando falamos em educação do campo sabemos que esse é um terreno ainda novo. 

Trazê-la para o debate, amadurecê-la e dar-lhe significado é tarefa nossa, que temos a 

responsabilidade e acreditamos ser possível forjar Políticas Públicas para escolas do 

campo pensadas e administradas, política e pedagogicamente pelos seus sujeitos. 

(CAMINI, 2010, pg.59).  

 

O trabalho tem como objetivo apresentar as práticas realizadas pelo grupo PIBID/ 

Subprojeto - Interdisciplinar Educação do Campo, durante o primeiro semestre do ano 2013, na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Arroio Grande, localizada no distrito de Arroio Grande, 

pertencente ao município de Santa Maria, RS. As práticas são baseadas na pesquisa sócio-

antropológica realizada no ano anterior e na fundamentação teórica relacionada à Educação e, 

sobretudo, à Educação do Campo. 

Através do trabalho desenvolvido pelo grupo, sendo alguns deles oficinas, procurou-se 

trabalhar a montagem de mapas, maquetes e obras feitas com lixo reciclável.  Além desses, foram 

realizadas anteriormente outras propostas com todas as turmas do Ensino Fundamental, para com 

isso, privilegiar a educação do campo e a localização da escola. Estes trabalhos fazem parte da 

continuidade de outras atividades que estão sendo desenvolvidas, durante um ano e meio na 

escola, pelo Subprojeto - Interdisciplinar Educação do Campo, apresentando o tema gerador: 

“Arroio Grande: reconhecendo e valorizando o lugar onde moro.”, como norteador do trabalho. O 

tema gerador foi elaborado pelo subprojeto, juntamente com a escola, após entrevistas com toda a 

comunidade escolar e pela pesquisa sócio-antropológica desenvolvida pelos bolsistas.  

A pesquisa sócio-antropológica foi realizada com a comunidade, professores e alunos da 

escola, através de questionários e entrevistas, nas quais foram conhecidas a economia, cultura, 

história e os problemas da comunidade as quais nortearam o planejamento das atividades a serem 

desenvolvidas.  

Algumas destas serão abordadas neste trabalho, como a construção de um trabalho 

artístico com a reutilização de materiais recicláveis, o quebra-cabeça do mapa com os distritos de 

Santa Maria e a criação de uma maquete das localidades do distrito de Arroio Grande. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Através da identificação dos problemas e da realidade da comunidade, procurou-se 

identificar seus projetos e expectativas. Com isso, foi constatado que as pessoas não se 

identificam com o lugar onde residem, apresentado, em geral, um enaltecimento ao urbano, e 

entre os jovens está presente uma visão idealizada do urbano. Em muitos casos, os pais pensam a 

saída do campo como a única alternativa de crescimento e até mesmo como uma evolução para 

seus filhos, e que no campo não há condições nem oportunidades para o trabalho, incentivando-

os ao êxodo do campo. 

Após a pesquisa sócio-antropológica, estudos como a obra Pedagogia do Oprimido, de 

Paulo Freire, reuniões pedagógicas e conversas com os professores da escola, foi definido um 

tema gerador - "Arroio Grande: conhecendo e valorizando o lugar onde moro", o qual serviu 

para a intervenção do projeto interdisciplinar na escola de Arroio Grande. Esta escolha consiste 

em um esforço em tentar solucionar ou amenizar muitos dos problemas que foram identificados 

através da pesquisa na escola e na comunidade. Este tema gerador consiste também em um 

esforço na tentativa de integrar de forma interdisciplinar, todas as disciplinas através de um 

objetivo comum. Pois, as disciplinas não podem ser consideradas como ilhas isoladas num 

arquipélago perdido. São, nessa perspectiva, a unidade do saber que se realiza na especificidade 

de cada uma das disciplinas. (MAHEU, 2008). 

Além disso, foi averiguado que a Escola Estadual Arroio Grande é uma escola 

localizada no campo, porém com características urbanas. Assim o Subprojeto propôs, desde o 

início de sua atuação na escola, montar um planejamento de atividades que buscassem uma maior 

aproximação do ensino escolar com a realidade dos alunos, procurando respeitar os 

conhecimentos, realidades trazidas pela comunidade escolar, inserindo-se de forma que pudesse, 

em conjunto com professores, propor atividades que valorizassem e incentivassem os saberes do 

campo, trazendo-os para dentro da sala de aula.  

Diante desta perspectiva, sempre foi objetivo a aproximação do ensino escolar com a 

realidade dos alunos, pois acredita-se que isto seja fundamental ao pensar uma educação do 

campo de qualidade.  

Adiante, a definição que o Conselho Nacional de Educação apresenta sobre a identidade 

da escola do campo serviu como um apoio fundamental, além dos estudados, para que o projeto 

pudesse compreender melhor os sujeitos do campo. Segundo o CNE,  

a identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às questões inerentes à 

sua realidade, ancorando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes, na 
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memória coletiva que sinaliza futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na 

sociedade e nos movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 

exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. (BRASIL, 2002. 

p.1) 

 

Outro assunto que precisa ter um cuidado quando se estuda a educação do campo, é 

apresentado por Caldart (2002), a qual aponta que: 

Um dos traços fundamentais que vêm desenhando a identidade deste 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 suas 

necessidades humanas e sociais. (CALDART, 2002 p.18) 

 

Percebe-se, em decorrência das difíceis condições que os pequenos produtores agrícolas 

passam que os pais sentem-se desestimulados em relação ao campo e acabam levando a falta de 

incitações aos seus filhos. Além disso, questões climáticas e a falta de políticas públicas e os 

poucos incentivos ao pequeno produtor, são alguns dos problemas enfrentados pelos produtores. 

É evidente que os problemas enfrentados pelos jovens são antes de tudo problemas enfrentados 

pela pequena produção familiar, como as difíceis condições de vida e de produção. (CASTRO, 

2012 pág. 443) 

 

 

METODOLOGIA 

 

Os trabalhos realizados abordaram diferentes áreas do conhecimento, envolvendo 

diversos professores dos anos iniciais e finais do ensino fundamental na participação e realização 

do trabalho, até o presente momento do subprojeto na escola. 

 O primeiro trabalho a ser apresentado foi realizado da seguinte maneira: Em primeiro 

lugar, o subprojeto levou para os alunos dos anos finais do ensino fundamental assistirem o 

documentário Lixo Extraordinário. Após, foi discutido em sala de aula sobre o documentário e a 

situação do lixo na região, abordando as possibilidades de reciclagem e a produção de novos 

materiais partindo do que era considerado lixo. 

Em outro momento, a professora da disciplina, durante suas aulas, abriu discussão para 

falar sobre o documentário e pediu que os alunos desenhassem a realidade deles, sujeitos do 

campo. Logo se conduziu a criação das obras de arte a partir dos materiais que os alunos 
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trouxeram e a escola arrecadou (lixos recicláveis como tampinhas de garrafas, potes, limalha de 

ferro das fábricas de facas, casca de arroz do engenho, serragem da madeireira, etc.). 

Inicialmente, foi pedido para que os alunos da 8ª série fossem para a quadra de esportes da 

escola, e pensar em um desenho a ser feito no chão da quadra em um formato de retângulo, tendo 

como base o documentário. De preferência, a ideia deveria surgir pelos alunos e foi assim que 

aconteceu.  

Enquanto alguns estavam deitados no chão, outros fizeram o desenho, contornando os 

corpos dos alunos deitados com giz de quadro, como pode ser visto na figura 1: 

 

 

Figura 1 

 

Após isso se montou uma moldura com tábuas, criando um grande quadro, onde foi sendo 

preenchido e tomando forma as figuras humanas com os materiais anteriormente coletados. Essa 

atividade envolveu toda a escola, a cada período que trocava a turma que estaria com a professora 

de arte, os alunos se direcionavam para a quadra, e ajudavam na composição da obra, 

preenchimento das figuras. No final o trabalho foi fotografado de um ângulo superior, para que 

mostrasse a totalidade do trabalho. Pode ser visualizado abaixo: 
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Imagem do trabalho em construção 

 

 

Os alunos dos anos iniciais, após verem a produção feita pelos colegas, fizeram cartazes e 

releituras através de desenho, assim como produções de texto. Isto despertou a curiosidade e a 

iniciativa de realizar um trabalho semelhante. Desta forma foi levado pelo subprojeto aos alunos 

dos anos iniciais o filme de animação “Lorax: em busca da trúfula perdida”. O filme o qual 

aborda a preservação do meio ambiente e a produção exagerada de lixo por uma cidade foi o 

norteador para a prática que logo seria realizada com os alunos. 

As crianças levaram para a escola não somente lixo reciclável, mas também lixo orgânico, 

juntamente com outros materiais que julgaram ser possível a utilização. Após o material 

recolhido, as turmas dos anos iniciais construíram um trabalho artístico totalmente diferenciado 

dos colegas da manhã. Sendo que seu trabalho valorizou, além da reutilização de materiais, 

alguns dos produtos típicos encontrados na região. Possível ser vistos a seguir: 
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Ambos os trabalhos, proporcionaram posteriormente discussões, e a proposta de outras 

abordagens interdisciplinares em sala de aula, que a partir da obra dos alunos, puderam trabalhar 

conteúdos dentro de cada uma das séries. 

O segundo trabalho a ser mostrado é sobre uma nova proposta de trabalho para 

possibilitar um maior aprofundamento e conhecimento a respeito da cidade de Santa Maria: a 

oficina do Mapa de Santa Maria, realizado com os alunos da escola de Arroio Grande, do 1º ano a 

8ª série. O objetivo foi a montagem de um quebra cabeça do mapa de Santa Maria, para conhecer 

melhor os seus distritos. Esse trabalho possibilitou reforçar e sintetizar informações históricas, 

econômicas e geográficas dos distritos.  
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Acredita-se ser necessário o reconhecimento do lugar onde reside, conhecer a região, suas 

localidades, os diferentes tipos de produção, etc. Abaixo, imagens retiradas dos alunos 

participantes da oficina. 

   

Alunos dos anos finais 

 

Alunos dos anos iniciais 

 

Para esta oficina, foi confeccionado em EVA, um quebra-cabeça, cujas partes eram os 

distritos de Santa Maria, sendo o município composto por dez partes. Para esta atividade, foi 

trabalhado com cada um dos anos individualmente. Na sala de aula os alunos eram divididos em 

dois grupos, Além do quebra-cabeça, foram distribuídos informações sobre dados geográficos, 

históricos e culturais dos distritos.  

Cada grupo recebeu o total de cinco cartões informativos para cada um dos grupos. A 

atividade desenvolveu-se da seguinte forma: Um grupo fazia a leitura das informações de um de 

seus cartões e o outro grupo deveria adivinhar qual dos distritos se tratava. A cada acerto do 

grupo, era lhe dado um ponto, caso errasse o ponto era dado ao grupo adversário. Ressalta-se que 

durante o jogo os dois grupos iam montando o quebra-cabeça além de trocando informações 
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sobre os mesmos e trazendo a todos os envolvidos (alunos, professores, bolsitas), novos dados e 

histórias sobre cada distrito que conheciam. 

A oficina objetivou-se conhecer melhor o município de Santa Maria e seus distritos, bem 

como a história e os dados geográficos destes, possibilitando aos alunos pensar os seus espaços a 

partir da sua realidade. Deve-se ter como bases nos trabalhos, o real, o conhecido para, assim, 

partir para temas mais abrangentes e desafiadores aos alunos da escola. 

A prática realizada foi além das expectativas, os alunos mostraram um entendimento além 

daquele que se esperava, abordando temas históricos e culturais que não estavam sendo 

trabalhados diretamente. Pode-se perceber que há uma valorização por aquilo que conhecem e 

uma curiosidade em conhecer os demais distritos que foram abordados. 

Quando realizada com os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, estes 

destacaram-se em relação a curiosidade, pois alguns não conheciam a maioria dos lugares e isso 

fez com que questionassem mais. Também foram mais competitivos durante as montagens. Pode-

se dizer que a mesma atividade ao ser realizada com turmas totalmente diversas, teve resultados 

semelhantes e satisfatórios. Destacando que com os alunos do 1º e 2º ano a forma de organização 

foi diferenciada, pois os alunos teriam apenas que montar o quebra-cabeça e os bolsistas ficavam 

ajudando, explicando e questionando-os a respeito do mapa.  

Enfim, a atividade com os mapas despertou a curiosidade em professores e principalmente 

nos alunos dos anos iniciais e, após várias discussões realizadas nas reuniões pedagógicas da 

escola com os professores, foi elaborada por iniciativa dos mesmos uma proposta de montagem 

da maquete das localidades onde os alunos moram.  

O subprojeto, juntamente com os professores, desenvolveu a atividade com os alunos do 

turno da tarde (1º ano ao 5º ano do Ens.Fundamental) que se organizaram para confeccionar a 

maquete, representando o lugar onde os alunos vivem, com o foco do tema gerador norteador 

deste projeto "Arroio Grande, reconhecendo e valorizando o lugar onde moro". 

Dessa forma, em algumas aulas e em casa, os alunos confeccionaram algo que 

representasse o lugar onde vivem, suas casas, construções próximas, plantações, açudes, árvores, 

animais, morros, estradas, meios de transporte que usam na região entre outros. Estes 

confeccionados com caixinhas de papelão, materiais recicláveis, materiais diversos, palitos, areia, 

cola, isopor, papel, tinta, vegetações da região. 
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Todos os alunos dos anos citados foram divididos entre si pelas localidades do distrito 

onde moram. Cada grupo era responsável pela construção e representação da sua localidade. 

Após a montagem em sala, a maquete de cada localidade foi levada até a quadra da escola. Lá as 

professoras juntamente com os alunos fizeram a montagem de todas as localidades de acordo 

com sua localização geográfica, montando uma grande maquete de Arroio Grande.  

 

Partindo desse trabalho, as professoras realizaram questionamentos com os alunos, 

referentes a onde cada um morava. Foi estudado pelas crianças de acordo com seu nível, todas as 

localidades que compõem o distrito de Arroio Grande. 

Todos os trabalhos até o momento desenvolvidos foram norteados pelo tema gerador, 

pelas curiosidades de alunos e professores, além da busca pela valorização dos aspectos locais e 



11 

 

da realidade vivenciada. Estes possuem uma sequência e posteriormente uma continuidade. O 

desenvolvimento dessas atividades e a forma como se desenvolveram nortearam a continuidade 

do trabalho. 

A escola possui um papel fundamental, como um instrumento de mudança e formação. Já 

que o homem do campo trás consigo uma relação entre natureza e trabalho, isso fazendo parte de 

toda sua história de lutas e conquistas. É necessário ter uma educação voltada a realidade e ao 

repensar das propostas atuais de ensino em escolas do campo. A escola necessita fazer uma 

aproximação entre os conteúdos das disciplinas com os saberes das comunidades do campo a que 

seus alunos pertencem. 

  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Acredita-se que as atividades que foram realizadas ao longo deste ano pelo sub-projeto, 

contribuíram para o desenvolvimento de uma maior identificação dos alunos em relação ao lugar 

onde moram, assim como a aproximação de um resgate cultural que vem desde os primeiros 

descendentes de nossos alunos que foram os primeiros a chegarem onde atualmente se encontra o 

distrito de Arroio Grande. 

Partindo do pressuposto do tema gerador escolhido para nortear as ações pedagógicas do 

sub-projeto Interdisciplinar - Educação do Campo, na Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Arroio Grande. Percebe-se a importância que se tem em partir da realidade dos alunos e 

comunidade escolar para desenvolver as práticas pedagógicas, bem como a forma organizacional 

das disciplinas e suas contribuições para que aconteçam as oficinas de forma interdisciplinar.  

Faz-se necessário o envolvimento de todos, alunos, professores, bolsistas, funcionários e 

gestores educacionais para que de fato o projeto seja efetivo, dando maior enfoque para a 

participação dos professores na construção da interdisciplinaridade dessa escola do campo. Ter 

um plano da disciplina flexível no qual se possa utilizar das oficinas para ensinar os alunos é uma 

das maiores contribuições dos professores para que realmente a proposta pedagógica seja efetiva.  

Não pode-se deixar de considerar a participação e interesse dos alunos nessas propostas 

diferenciadas de aprender, porque foge totalmente daquilo que estão condicionados a fazer 

através da educação “normal” que tem hoje, a educação bancária muito bem caracterizada por 

Paulo Freire. 
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É fundamental então pensar as oficinas, as práticas pedagógicas, a partir da realidade na 

qual os alunos estão inseridos, visto que acontece uma identificação com o que está sendo 

proposto, assim o foco que está sendo dado é para o aprendizado do aluno a partir das suas 

vivências.  

Necessariamente o aluno tem que fazer parte do processo de ensino-aprendizagem, pois 

ele traz seus conhecimentos para ser partilhado em aula com os professores e colegas, assim 

também acabam por valorizar os trabalhos justamente por terem feito parte desse processo de 

construção, pois não mais algo isolado, os trabalhos, as oficinas de certa forma se confundem 

com a história de vida desses alunos, o lugar onde moram, o que fazem, sua cultura.  

 Assim acredita-se que a interdisciplinaridade proporciona vivências aos alunos que levam 

a um maior aprendizado através das oficinas que realizam-se neste projeto, mas também para os 

acadêmicos que através das discussões, trocas de experiências entre si, com os professores e 

alunos, conseguem ter um olhar abrangente sobre a Educação, e a Educação do Campo, pensando 

novas formas de ensinar. 

Em suma, as práticas pedagógicas vem para complementar a prática docente do professor 

da escola, sendo auxilio inovador no processo de ensino aprendizagem dos alunos, e, além disso, 

como uma forma diferenciada em que os acadêmicos se inserem no processo de iniciação a 

docência, sendo, dessa forma, um grande contribuinte para a formação dos acadêmicos como 

futuros professores. 
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