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RESUMO- O presente curso de extensão oferecido aos professores de Língua Portuguesa da rede 
estadual de ensino resultou da finalização de pesquisa de mestrado intitulada “Aqui eles são muito 
desconfiados: Letramentos, Identidades e Educação do Campo”, da participação no NUREGS – 
núcleo de relações étnico-raciais, de gênero e sexualidade e também do GEPLIS – Grupo de estudos 
e pesquisas em linguagem e identidades sociais. Os resultados da pesquisa de mestrado apontaram 
para a necessidade de que informações acerca não só da realidade do campo, sobre a vida e as 
práticas de quem trabalha com agricultura no nível da subsistência, chegassem aos professores de 
Língua Portuguesa, mas também acerca de como os documentos oficiais contemplam a educação do 
campo. A temática de gênero- mulher camponesa- inseriu-se a partir da análise crítica da 
representação da mulher camponesa em material didático utilizado em escola do campo. O curso 
contou com 40 inscritos e está em andamento, são quatro encontros de 4h cada, em sábados à tarde. 
Houve participação do NRE/PG – Núcleo Regional de Ensino tanto validando a proposta como a 
enviando aos professores da rede pública estadual, priorizando os professores das escolas do 
campo. Espera-se como resultados que os professores tenham uma prática mais sensível e crítica no 
que se refere ao ambiente do campo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação de professores. Letramento. Educação do campo. 
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Introdução 
 

O Panorama da Educação do Campo, Brasil, MEC/Inep, 2007, apresenta dados que colocam 
os alunos de escola do campo em grande desvantagem em relação ao aluno de escola urbana. O 
modo como o trabalho com a disciplina de língua portuguesa vem sendo desenvolvido nesse 
contexto, certamente contribui com a situação atual, apresentada por Fontana e Souza (2011): os 
índices do IDEB das escolas do campo variam entre 2,0 e 4,0. É necessário, portanto, repensar 
juntamente com os professores envolvidos nesse contexto, as práticas e propor novas possibilidades. 
Nesse sentido, propostas que aproximem os professores de língua portuguesa da realidade social da 
escola e, consequentemente, do aluno, poderá converter-se em contribuição para melhorias nos 
resultados alcançados pela disciplina no contexto de escola do campo, uma vez que as 
DCEs/PARANÁ/Ed. do Campo (2006) compreende o resgate necessário da identidade dessa 
população que sempre foi,  “ao  longo   da   história, explorados  e expulsos  do  campo, devido  a  
um  modelo  de  agricultura capitalista”.  

Paralelamente, o ano de 2013 foi marcado pelo I Encontro das Mulheres Camponesas do 
Brasil, cujo tema central foi a violência contra a mulher do campo. Considerando as identidades 
sociais de mulher e camponesa vistas como minorias marginalizadas, já dentro de uma categoria 
maior marginalizada, a camponesa, em razão de que “a posição do homem branco heterossexual de 
classe média urbana foi construída, historicamente, como a posição-de-sujeito ou a identidade 
referência” (LOURO, 2008, p.22), é necessária e urgente a discussão acerca da situação social da 
mulher do campo, cujos filhos, e até ela mesma, são atendidos pela escola do campo. Em conexão 
com a concepção de letramento como prática social (SOARES, 2004; KLEIMAN, 2007) e de 
letramento crítico (PENNYCOOK, 2001), os trabalhos propostos visam à revisão das metodologias e 
práticas escolares de letramento que, talvez, possam centrar-se apenas na escrita como autônoma 
(STREET, 2003). 
 
Objetivos: 
- Geral: Aproximar os professores de língua portuguesa atuantes em escolas do campo de questões 
relevantes para o ensino de língua materna no contexto de educação do campo. 
- Específicos: 

 Apresentar  e discutir as DCEs/PARANÁ para a Educação do Campo e outros autores que 
estão engajados na construção do conceito. 

 Verificar quais as compreensões dos professores acerca do termo letramento e oferecer 
subsídios para o trabalho em sala de aula a partir das noções de letramento como prática 
social, letramento crítico e letramento ideológico.  

 Apresentar trabalhos de análise de material didático de língua portuguesa que demonstram 
como as identidades sociais são representadas nesses materiais, com o foco na identidade 
social da mulher camponesa,  e realizar análise de material em uso nas escolas do campo 
em que trabalham os professores participantes do curso. 

 Propor aos professores a construção de trabalhos voltados para a realidade do campo a partir 
da noção de sequência didática. 

 
Metodologia 
 

Estão sendo realizados momentos expositivos e de troca de experiências a partir das leituras 
indicadas seguidas da discussão dos temas de cada encontro buscando sempre conectar a teoria 
apresentada com a realidade vivida pelos professores participantes do curso. No primeiro encontro 
foram discutidas as DCEs/PARANÁ/Ed. do Campo (2006) e apresentada a representação da mulher 
do campo em material utilizado em escola do campo participante da pesquisa de mestrado “Aqui eles 
são muito desconfiados: Letramentos, identidades e educação do campo” (SANTOS, 2013). Trata-se 
do livro “Português Linguagens”  de Willian Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães para o 9º 
ano.  
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Imagem 1: Representação da mulher camponesa em LD. 

 
 As professoras participantes do curso avaliaram a representação como: “uma imagem 
cansada”, “ela está preocupada”, “muito sofrida”, “angustiada”, “desconfiada”, “desesperada”. De 
modo geral a leitura foi de que a situação dessa mulher retratada não era positiva. Na sequência foi 
apresentado o texto completo no qual a imagem estava inserida. O texto apresenta uma mulher do 
campo que não tem nome e que vive uma situação de exploração e violência por parte do seu 
companheiro, o João. Essa mulher apresenta ainda todas as características com as quais uma 
mulher camponesa poderia se identificar: a lida com a “ casa e a criação (galinhas, leitão)”, “lida na 
roça”, “ajuda da família/filho”. É, portanto, uma oportunidade de o aluno camponês ver-se retratado, 
entretanto, tal representação baseia-se em situações que contribuem com a construção de uma 
autoimagem negativa, inferiorizada. De acordo com Arruda (2002, p. 134) “A representação social, 
portanto, não é uma cópia nem um reflexo, uma imagem fotográfica da realidade: é uma tradução, 
uma versão desta.” Moscovici (1961, p. 26) citado por Arruda (2002, p137), esclarece: 
 

O processo social no conjunto é um processo de familiarização pelo qual os 
objetos e os indivíduos vêm a ser compreendidos e distinguidos na base de 
modelos ou encontros anteriores. A predominância do passado sobre o 
presente, da resposta sobre o estímulo, da imagem sobre a realidade tem 
como única razão fazer com que ninguém ache nada de novo sob o sol. A 
familiaridade constitui ao mesmo tempo um estado das relações no grupo e 
uma norma de julgamento de tudo o que acontece. 
 

 Em razão dessas características associadas à representação, a imagem foi apresentada e 
problematizada com as professoras participantes do curso. Na sequência, o texto completo: 
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Imagem 2: Texto com temática e representação da mulher camponesa. 

 
 
 Outro ponto importante é o de que o material didático não problematiza em momento algum a 
situação do campo ou da mulher camponesa, apenas apresenta o conto acima como um modelo de 
texto a ser seguido, uma estrutura textual. Deste modo, sem a problematização do professor, na 
atividade, a imagem e a situação apresentada, contribuem apenas com a manutenção da perspectiva 
inferiorizada do campo e da mulher do campo. Num segundo momento, foi apresentada às 
professoras a imagem utilizada pelo Movimento das Mulheres Camponesas na divulgação do evento: 
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Imagem 3: Ilustração referente ao I Encontro das Mulheres Camponesas do Brasil

3. 
 

 
 As professoras avaliaram a representação como “bem diferente da primeira”, “foram para a 
luta”, “tomaram uma decisão, estão organizadas”. Há, portanto, um esforço em reconstruir a 
representação da mulher camponesa e isso, de fato, é visível. Existem outras possibilidade de 
representação que também precisam circular inclusive no meio escolar. A partir dessas 
considerações foi solicitado às professoras que tragam, para o segundo encontro, textos que 
poderiam ajudar na problematização do texto apresentado acima, de diferentes gêneros, mas que 
abordem o tema. No segundo encontro, haverá o momento teórico baseado nos textos de SOARES 
(2004) e KLEIMAN (2007) e então as professoras farão, em duplas, a seleção dentre os textos que 
trouxeram, dos textos que efetivamente utilizariam em sala de aula. Serão elaboradas, pelas 
professoras, questões que norteiem o encaminhamento da atividade em sala de aula. 
 No terceiro encontro, o tema será o livro didático e seu papel em sala de aula a partir dos 
textos de CORACINI (2011) e SOUZA (2011), as professoras trarão os materiais que utilizam em 
suas escolas e farão uma análise crítica desses materiais à luz da teoria estudada e do exemplo já 
levantado nos encontros anteriores para então, no quarto e último encontro apresentarem a análise 
do material utilizado nas escolas em que atuam e a proposta de intervenção elaborada a partir do 
texto “Me responda, sargento”. 
 
 
Cronograma das leituras, referenciais teóricos: 
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Tabela 1: Cronograma do curso. 

 
 
 
Conclusões 
 

Espera-se que, a partir de todas as leituras e atividades propostas durante o curso, as 
professoras participantes tenham um melhor entendimento acerca da educação do campo. Percebam 
que trata-se de um espaço historicamente marginalizado e produtor de identidades marginalizadas, 
portanto, as ações propostas em sala de aula de Língua Portuguesa precisam sensibilidade aos 
aspectos culturais desse espaço e também buscar sempre reconstruir os estereótipos que possam 
ser apresentados por materiais didáticos. 

O referencial teórico acerca do letramento como prática social pode contribuir para que as 
professoras a compreendam que existem possibilidades diversas de atuação em relação à disciplina 
de Língua portuguesa. Espera-se ainda que a questão da identidade social da mulher camponesa 
passe a fazer parte das reflexões das participantes de modo que possam inserir a temática em 
momentos oportunos nas suas aulas. 
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