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INTRODUÇÃO  
 

O PET (Programa de Educação Tutorial) tem a característica de ser           
desenvolvido por grupos de estudantes da graduação sob a orientação de um            
docente da universidade, um programa em nível de graduação nas instituições de            
ensino superior do Brasil. Seu foco principal remete ao princípio da           
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e da educação tutorial.          
Conforme dados de 2017 do Ministério de Educação e Cultura (MEC) existem            
atualmente 842 grupos distribuídos entre 121 instituições de ensino superior. Dentre           
seus objetivos, destaca-se a realização de atividades acadêmicas de natureza          
coletiva e interdisciplinar que permitam contribuir para a formação dos bolsistas com            
base no espírito crítico voltada para a cidadania. 

O Programa de Educação Tutorial da Licenciatura em Educação do Campo -            
Área das Ciências da Natureza e Matemática (PET EduCampo) da Universidade           
Federal de Santa Catarina (UFSC), iniciou suas atividades em 2009 contemplando           
desde então 36 bolsistas. Atualmente o grupo é constituído por estudantes da turma             
Contestado (Antony Josué Corrêa, Daniel Bráz, Dara Ferreira, Kátila Thaiana          
Stefanes, Lucas Ruth Furtado e Rodrigo Castro Ramirez), da turma Litoral (Maria            
Aparecida Borges Custodia) e da Turma Planalto Norte Catarinense (Denize          
Massimo Rodrigues e Eduarda Yanara Souza dos Passos). A tutoria é           
compartilhada entre os professores da licenciatura em Educação do Campo Juliano           
Camillo, Juliano Espezim Soares Faria e Marcelo Gules Borges desde meados de            
2015.  

Desde este período o grupo tem se envolvido em um conjunto de atividades,             
dentre as quais se destaca a criação de uma banco de dados da produção              
acadêmica nacional de trabalhos que versam sobre as Ciências da Natureza e            
Matemática, com vistas a auxiliar estudantes, pesquisadoras e pesquisadores em          
suas atividades docentes e de pesquisa ligadas à Educação do Campo. A seguir             
apresentamos as ações do PET desde 2015.  

 
MANUAL DO CALOURO EDUCAMPO/UFSC 
  

A publicação intitulado “EU na EduCampo – E Agora? Indicações básicas de            
sobrevivência na Universidade”, foi produzida em 2016 para ser distribuído as novas            
turmas da licenciatura a partir de 2017, estando também acessível no formato            

 



online, como PDF na página do PET EduCampo (http://edc.ufsc.br/pet-educampo/).         
O manual do calouro foi elaborado em resposta a necessidade de apresentar as/aos             
estudantes elementos do histórico e especificidades do curso, das demandas e das            
lutas fora e dentro da universidade, os espaços e serviços básicos da universidade             
e o movimento estudantil. Destacamos o fato da licenciatura em Educação do            
Campo ter sua organização temporal e currículo pautado pela pedagogia da           
alternância , com turmas organizadas em pólos interiorizados no estado de Santa           1

Catarina e na sede Florianópolis (Campus Trindade). 
 O material está organizado nos seguintes tópicos: 
EduCampo UFSC – apresenta de modo geral o curso de Licenciatura em Educação             
do Campo área das Ciências da Natureza e Matemática (EduCampo), e sua            
institucionalização na UFSC como graduação regular criado na UFSC em 2009.           
Este item contempla ainda as bolsas ligadas ao curso e a instância do colegiado e               
Departamento da Educação do Campo implementado em 2016. 
Movimento por uma Educação do Campo – recupera como fato histórico a            
construção da proposta da Educação do Campo, destacando o protagonismo dos           
movimentos sociais do campo, em especial o MST (Movimento das Trabalhadoras e            
Trabalhadores Rurais Sem Terra). 
Movimento estudantil – apresenta elementos históricos e das instâncias de          
organização estudantil na Licenciatura em Educação do Campo, da estrutura do           
centro acadêmico e da luta para efetivação do espaço físico deste, o que está              
interseccionado as ocupações de 2016 (Movimento OCUPA CED). O CaleCampo é           
o órgão de representatividade máxima do coletivo de estudantes do curso.  
Mapa da UFSC – traz o mapa da campus Trindade da UFSC (fornecido pelo setor               
de comunicações), indicando os principais pontos de orientações da Universidade,          
para orientar de modo fácil a/o estudante recém chegada/o. Vem acompanhado do            
código QR para acesso online. 
“Fique ligado”, “Sempre em mãos”, “Cartão estudantil”, “Atenção a sua          
permanência” – trazem as primeiras dicas para organização da turma enquanto           
coletivo estudantil, também informações de como acessar direitos, serviços de          
assistência estudantil (como cartão estudantil, idUFSC, cadastro socioeconômico,        
biblioteca, restaurante universitário, entre outros), tornando mais prática a vivência          
dentro de uma universidade pública. 
“O que cola?” e “É bom saber!”, abordam algumas da bandeiras de luta             
levantadas na Licenciatura em Educação do Campo: Agroecologia em contraponto          
ao projeto de sociedade e campo do agronegócio (monocultura); o reconhecimento           
da Licenciatura e de seus/suas sujeitos; sensibilidade à diversidade e aos           
movimentos sociais. Recupera recortes históricos das lutas por moradia e          
reconhecimento do curso e de suas especificidades. 

Ao retomar o material observamos que embora forneça informações gerais          
que possibilitam o acesso aos serviços e direitos básicos e a continuidade das             
movimentações estudantis, cabem ainda atualizações quanto as bandeiras de luta          
na Licenciatura, ampliando alguns pontos acerca da agroecologia, e demarcando as           
discussões de gênero e relações étnico-raciais. 
  

1 O curso tem os tempos pedagógicos organizados em tempo comunidade (TC) e tempo              
universidade (TU). 

 

http://edc.ufsc.br/pet-educampo/


CATALOGAÇÃO DOS LIVROS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO NO CENTRO DE          
CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UFSC 
 

No ano de 2017 o grupo recebeu doações de livros de docentes, da biblioteca              
do curso de licenciatura em Educação do Campo, do Instituto de Educação do             
Campo e do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, surgindo então a demanda de            
catalogação dessas obras a qual foi realizada a partir de um formulário no google              
Drive, sendo convertido em uma planilha eletrônica a partir da qual foram            
contabilizadas e organizadas 121 obras. 

Posteriormente, os livros recebidos pelas instâncias da Educação do Campo          
foram destinados ao acervo da biblioteca setorial do Centro de Ciências da            
Educação da UFSC, o que garantiu que mais pessoas, além dos petianos e             
graduandos da Licenciatura em Educação do Campo, tivessem acesso a esses           
materiais que consideramos importantes para a formação acadêmica e demais          
pesquisas no ramo da educação.  

Cabe destacar que um ponto importante para a decisão tomada pelo grupo            
foi precedida de reflexão sobre o lugar da Educação do Campo na universidade. As              
licenciaturas em Educação do Campo no Brasil tem ganhado espaço significativo           
nas universidades públicas desde sua criação em 2004, contudo tem sido mal            
compreendidas do ponto de vista da sua organização e sua dimensão           
político-pedagógica. Um dos pontos principais se refere ao seu modo de           
organização (Pedagogia da Alternância) e seus fundamentos político-pedagógicos. 

 
RELATO DE ESTÁGIOS DA EDUCAMPO NA ÁREA DE CONHECIMENTO         
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

Outra atividade realizada no contexto do PET EduCampo foi a realização da            
sistematização dos estágios realizados por grande parte do grupo de estudantes do            
PET. Em 2016, 7 estudantes realizaram seus estágios de docência curricular na            
licenciatura em Educação do Campo nos municípios de São Pedro de Alcântara,            
Frei Rogério, Curitibanos, Fraiburgo e Timbó Grande. A partir de suas produções            
durante o período de um ano na organização dos estágios, observações de aulas,             
construção de planos de ensino e aula, preparação de práticas e materiais            
pedagógicos foram produzidos ensaios como forma de síntese deste trabalho. 

O principal objetivo desta atividade é disponibilizar a outras estudantes do           
curso tais experiências para que as mesmas possam fomentar o trabalho de estágio             
dos demais colegas do curso, especialmente diante das demandas existentes nas           
licenciaturas em Educação do Campo com relação ao trabalho multi e           
interdisciplinar.  

Tais ensaios mostraram as mais diversas facetas da experiência em sala de            
aula: os desafios do início da prática docente, aspectos do papel da orientação, a              
imprevisibilidade e a necessidade de certos movimentos de mudança do          
planejamento, o resgate dos princípios da Educação do Campo, a descrição do            
espaço escolar, a reflexão sobre aspectos do ensino e da aprendizagem, entre            
outros. 

Do ponto de vista da temática, os estagiários versaram sobre os temas:            
Reprodução Humana, Fenômenos Naturais do Contestado, Produção e Consumo         
Local, Vertebrados, Drogas e Saúde e Horta Escolar. 

 



BANCO DE DADOS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE A ÁREA DE          
CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA 
 

É recorrente a constatação, por parte de professoras e professores,          
estudantes, pesquisadoras e pesquisadores da Educação do Campo, da dificuldade          
de se encontrar materiais produzidos no âmbito de eventos, encontros e trabalhos            
de conclusão de curso de licenciatura em educação do campo. A partir disso, surge              
em 2016 a ideia da construção de um banco de dados a partir das publicações               
acadêmicas nacionais, como pesquisa que visa analisar a constituição das          
licenciaturas em Educação do Campo no Brasil e a formação por áreas de             
conhecimento, no nosso caso em particular, Ciências da Natureza e Matemática. 

Têm-se como objetivo disponibilizar tais trabalhos aos docentes e discentes          
das licenciaturas em Educação do Campo do Brasil ligados às Ciências da Natureza             
e à Matemática, além de fomentar as pesquisas de caráter coletivo com posterior             
publicação de resultados. A atividade é realizada pelos bolsistas e tutores do            
Programa e iniciou no segundo semestre de 2016 e intensificada ao longo do ano              
de 2017, estando em fase de conclusão.  

Para materializar esta ação, foram (e estão sendo) pesquisadas trabalhos de           
conclusão de curso, dissertações, teses, livros, artigos e trabalhos publicados em           
eventos.  

Os/as estudantes e tutores separaram-se em quatro grupos, cada um          
responsável por uma das seguintes disciplinas: biologia, química, física,         
matemática, as quais compõem as áreas de conhecimento de formação do Curso            
de Licenciatura em Educação do Campo da UFSC. Para o preenchimento e            
tabulação dos dados utilizou-se uma planilha colaborativa, com uma aba para cada            
uma das disciplinas e outra para trabalhos interdisciplinares, no Google Drive,           
composta pelos seguintes campos: Fonte (link original para o trabalho), Título, Tipo            
(revista, TCC, tese, etc.), Ano de publicação, Palavras-chave e         
Comentários/Resumo. 

Com base nestas primeiras ações, é possível perceber que as discussões           
que envolvem a Física e o ensino de Física e a Educação do Campo apresentam               
poucas interlocuções, tendo sido encontrado, por exemplo, até o momento, 5           
trabalhos de publicação em evento, 3 deles de autoria compartilhada com Miltão            
(OLIVEIRA, 2007), (CREPALDE; AGUIAR, 2011), (MILTÃO; BARRETO, 2013),        
(MILTÃO; BARBOSA, 2015), (MILTÃO, SANTANA, 2015).  

A Biologia e a Matemática são as áreas que apresentaram o maior número             
de trabalhos em eventos. Na Matemática, parte significativa dos mesmos          
relaciona-se a Etnomatemática e aos saberes cotidianos dos camponeses (FARIA,          
2013), (PERGHER, 2014), (DUARTE; 2014), (FERNADES, 2016), inclusive alguns         
trabalhos que se encaixam na categoria Etnomatemática, também se relacionam a           
outras temáticas como a do ensino de jovens e adultos (KNIJNIK, WANDERER;            
2006), (SILVA, FONSECA; 2014), (BARBOSA, MAGINA; 2014), e a do cotidiano           
(VALLE, FALCHETTI, 2012), (BARBOSA, CARVALHO, ELIAS; 2014) e (SANTOS,         
SANTOS, CÂMARA, 2014). mas também há interesse por temas ligados à           
interdisciplinaridade, às tecnologias e à formação de professores.  

Na Biologia, nos eventos especificamente em torno do ensino de ciências e            
biologia, destacam-se trabalhos de caráter metodológico, sobre o ensino das          
ciências e da biologia na escola do campo (GONÇALVES e FREITAS, 2005;            

 



TAVARES, VALADARES, CREPALDE; 2011). A abordagem CTS, o tema dos          
agrotóxicos e da agroecologia aparecem em menor quantidade neste circuito          
acadêmico (SANCHES e MOREIRA; 2016). Em menor quantidade aparecem os          
trabalhos que tratam da divulgação científica, dos saberes locais na relação entre            
ensino de ciências e biologia e educação do campo.  

No caso da Química, os trabalhos em eventos relacionados à Educação do            
Campo versam especialmente sobre o que denominam de saberes populares          
(CHASSOT; 2008), (RESENDE, CASTRO, PINHEIRO; 2010) e (VENQUIRAUTO et         
alli; 2011), Agrotóxicos (PEREIRA; 2016), (DUARTE, MÜNCHEN, OLIVEIRA; 2016)         
e (MARQUES, CUNHA, 2016). e Alimentação (MELLO, COSTTALA; 2011),         
(SAKAMOTO, MORAES, SOARES; 2016), (CORREIA, CORREIA, MORAES; 2016)        
e (SILVA et alli; 2016). 

É interessante ressaltar que muitos dos trabalhos são relativamente fáceis de           
encontrar, apesar de estarem dispersos nas atas dos diferentes eventos. Os           
trabalhos de Conclusão, no entanto, são difíceis de serem encontrados, uma vez            
que não estão compilados nas páginas de suas universidades ficando restritos às            
secretarias e departamentos dos respectivos cursos de Educação do Campo. 
 
QUESTÕES DO ENEM 
 

Outro trabalho do grupo tem se dirigido à análise das questões do Exame             
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Diante da habilitação em Ciências da Natureza            
e Matemática dada pelo curso de Licenciatura em Educação do Campo, esta            
atividade, além de ter a função de mapear os saberes escolares destas áreas             
relacionados à Educação Básica, busca analisar como as questões ligadas ao           
contexto do campo são tratadas pelas questões desta prova.  

Inicialmente a catalogação de questões mostra que no campo da Física, o            
assunto Energia tem uma significativa ocorrência. As questões ligadas à          
Matemática, em grande parte tratam de conceitos ligados à Estatística:          
interpretação de gráficos e tabelas, taxas, porcentagem. A Geometria também é um            
tema recorrente, mas em menor incidência que a categoria anterior. Além disso, a             
Matemática é o campo de saber que mais é utilizado para se relacionar com os               
conhecimentos das Ciências da Natureza. No caso da Biologia, parte das questões            
trata de fenômenos climáticos, Saúde e aspectos ligados aos animais. É notavel a             
pouca referência ao campo.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do trabalho no PET EduCampo impõe certos desafios          
diante da grande quantidade de estudos que o curso demanda dos estudantes.            
Nesse sentido, parte dos trabalhos têm sido realizados a partir de relações com             
atividades curriculares dos bolsistas, seja na da busca por trabalhos de Ciências da             
Natureza e Matemática para o banco de dados, com os quais é possível delinear um               
significativo panorama não apenas da produção acadêmica, mas também de          
experiências pedagógicas. Ainda, a partir da produção de ensaios sobre as práticas            
de estágio, nas análises das questões de Ciências da Natureza e Matemática do             
ENEM, que também contribuem na formação de professores e professoras para           
estas áreas. 

 



O grupo tem como metas para este segundo semestre a realização de outra             
atividade: o PET Convida, o qual tem por objetivo colocar as petianas e os petianos               
em contato com a história de vida de pessoas que, por algum motivo, apresentam              
trajetória acadêmica de importantes contribuições a universidade. Além de finalizar          
o projeto de banco de dados, para disponibilizar os trabalhos angariados para a             
comunidade em geral, especialmente às professoras e professores, estudantes,         
pesquisadoras e pesquisadores, é meta para 2017 fazer análises mais complexas           
deste material, mostrando as potencialidades das pesquisas que relacionam         
Ciências da Natureza, Matemática e Educação do Campo, bem como, as prováveis            
lacunas encontradas na produção acadêmica sobre esta temática. 
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