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Resumo

As conquistas alcançadas pelos movimentos sociais vêm garantindo aos povos do campo o reconhecimento
social do direito ao trato diferenciado, revelando o avanço e reconhecimento acerca da especificidade
dessa demanda nas políticas públicas implementadas até a primeira década do século XXI (MUNARIM,
2008; ARROYO, 1999). Nessa investigação, buscamos conhecer a presença da Educação do Campo no
Grupo de Trabalho de Educação Matemática da ANPEd. Em uma década de produção (2000-2010) o
referido GT selecionou um conjunto de 187 trabalhos. Assim, identificamos três estudos relacionados a
Educação do Campo, indicando que nessa última década de produção um novo campo de investigação
suscita a atenção dos pesquisadores e docentes.
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Abstract

The achievements of social movements have been assuring people living in rural areas social recognition of
the right to differentiated state of affairs, revealing the advancement and recognition concerning the
specificity of this demand in the public policies implemented by the first decade of this century (MUNARIM,
2008; ARROYO 1999). In this research, we seek to know the presence of Rural Education Working Group
on Mathematics Education of ANPEd. In a decade of production (2000-2010) the referred GT (Working
Group) has selected a set of 187 jobs. Thus, we identified three studies related to Rural Education,
indicating that in this last decade of a new field of research raises the attention of researchers and
professors.
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Introdução

As conquistas alcançadas pelos movimentos sociais vêm garantindo aos povos do campo o reconhecimento
social do direito ao trato diferenciado. O conjunto de legislações e políticas públicas implementadas até a
primeira década do século XXI revela o avanço e reconhecimento acerca da especificidade da Educação do
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Campo.

No contexto sócio-territorial brasileiro vislumbramos “[...] sinais de um movimento nascente, de conteúdo
político, gnoseológico e pedagógico, que vem sendo construído por determinados sujeitos coletivos ligados
diretamente às questões agrárias” (MUNARIM, 2008, p.1).

O projeto extensionista “Educação do Campo, Agroecologia e Agricultura Familiar: núcleo de integração de
saberes”[2] representa uma dessas fontes de diálogo que busca consolidar um espaço permanente para o
debate, realização e divulgação de resultados de pesquisas no âmbito regional.

Nessa trajetória de conquistas, os povos do campo passam a ser reconhecidos por uma especificidade
prática e um espaço territorial que rompe com o binômio campo-cidade, evidenciando um processo de
legitimidade da identidade social, individual e coletiva.

Os estudos acerca da compreensão de Educação do Campo nos aproximaram da concepção defendida por
Arroyo (1999), a qual enfatiza uma reflexão que representa os sujeitos e suas conquistas, conferindo
sentido, entre outros, ao trabalho camponês e as lutas sócio-culturais dos grupos que hoje tentam garantir
sua sobrevivência.

A integração entre as redes de formação local e regional contribui para o fortalecimento local e regional,
estabelecendo o diálogo entre a universidade e a comunidade, legitimando a experiência dos sujeitos
educativos que vivenciam seus saberes coletivamente.

Sendo assim, propomos uma reflexão acerca da produção do conhecimento na área da Educação
Matemática, verificando o lugar dessa produção temática em relação à Educação do Campo. Ou seja, a
vivência na formação inicial, especificamente, através dos estudantes que vivenciam o curso de
Licenciatura em Matemática, busca aproximar o saber específico da área de formação e os possíveis
desdobramentos no contexto do campo, buscando conhecer as investigações na área da educação através
das pesquisas em Educação Matemática que sinalizam a presença da Educação do Campo na produção do
conhecimento científico.

A Educação Matemática no diálogo entre a Educação do Campo e a ação extensionista

O Curso de Licenciatura em Matemática do Centro Acadêmico do Agreste da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) através da participação de discentes em projetos extensionistas vem fortalecendo a
relação entre os saberes acadêmico-científicos e da experiência acessados corriqueiramente através dos
conhecimentos que os sujeitos demandam em espaços educativos não escolares.

Em Miguel, Garnica, Igliori e D´Ambrósio (2004) a compreensão da base científica que difunde essa área
propicia a reflexão do discurso da disciplinarização da Educação Matemática e sua relação com às demais
disciplinas acadêmicas já constituídas e institucionalizadas. Esses autores afirmam que a presença da
Educação Matemática nos currículos reporta a reflexões emergenciais em relação à formação, ao ensino e
a pesquisa.

Diante desse reconhecimento, a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)
foi escolhida pelo grupo de pesquisadores da área de Educação Matemática para acolher a criação de um
Grupo de Trabalho (GT) para divulgar os resultadas das pesquisas desenvolvidas acerca da referida
temática. Assim, na 21ª Reunião Anual dessa instância, ocorrida em 1998, inaugurou-se o GT-19
(Educação Matemática) e consequentemente alavancaram-se importantes discussões nessa área.

A oportunidade de valorização dos “[...] sujeitos educandos como sujeitos constituídos de identidade
próprias e senhores de direitos, tanto de direito à diferença, quanto de direito à igualdade, sujeitos
capazes de construir a própria história e, portanto, de definir a educação de que necessitam” (MUNARIM,
2008, p. 04) propicia o diálogo da diferença, bem como reconhece a necessidade de uma educação como
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direito humano.

Essa reflexão traz à tona interrogações acerca do ato de educar, mobilizando questionamento sobre como
e porque educar. Para Zabala (1998) educar não é simplesmente expôr um conteúdo em detrimento de
outro, mas adotar práticas educativas que reflitam aprendizados contínuos, realçando a importância do ato
de educar e a utilização de instrumentos adequados ao processo avaliativo.

Assim, podemos afirmar que as ações extensionistas, ao valorizar os espaços e experiências externas ao
espaço da Universidade, reascende a possibilidade uma prática integradora alicerçada por saberes,
diálogos e experiências que valorizam os sujeitos nas suas diferentes vivências, bem como demanda
desafios ao processo de ensino e aprendizagem nos contexto acadêmico e no desenvolvimento de práticas
educativas.

Procedimentos metodológicos

A trajetória política e social da Educação do Campo é marcada pelo primeiro Encontro Nacional de
Educadoras e Educadores do Campo (ENERA) e a 2ª Conferência Nacional de Educação do Campo, os
quais firmaram a relação entre o Estado brasileiro e as organizações e movimentos do campo.

A mobilização dos movimentos sociais em favor da educação de qualidade fortaleceu o reconhecimento
dos direitos e deveres do povo campesino, entre eles se fizeram presentes diferentes organizações no
âmbito nacional e regional, a exemplo do Movimento dos Atingidos pelas Barragens (MAB), Movimento das
Mulheres Camponesas (MMC), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), Confederação dos
Trabalhadores da Agricultura (CONTAG), Rede Estadual do Semi-Árido Brasileiro (RESAB), Comissão de
Pastoral da Terra (CPT).

Essa luta culminou na disseminação de instrumentos legislativos, Constituição da República Federal de
1988; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (N° 9.394 de 1996); Diretrizes Operacionais para a
Educação nas Escolas do Campo (2002), e contou com a institucionalização do Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária (PRONERA)[3] no âmbito do governo federal, o qual definiu o público e
estabeleceu os princípios para a Educação do Campo, abordando aspectos que contemplam, entre outros,
a melhoria no desenvolvimento dos assentamentos rurais por meio da qualificação dos profissionais que
desenvolvem atividades educacionais e técnicas.

A pesquisa em Educação no cenário brasileiro vem sendo fortalecida por órgãos fomentadores e por
instituições que visam divulgar a produção do conhecimento científico. A ANPEd, fundada em 1976 com
esforços de alguns Programas de Pós-Graduação, atende a essa finalidade ao divulgar anualmente as
pesquisas desenvolvidas na área de Educação, consolidando a Pós-Graduação no contexto brasileiro.

O estado da arte da Educação Matemática através da ANPEd priorizou o levantamento dos
trabalhos selecionados no período de 2000 a 2010, buscando aproximar a produção nacional dessa
temática com a área da Educação do Campo.

As produções que se remetem a essa área levaram discentes de diversas instituições do país a se
mobilizarem na criação de um espaço adequado para a organização de pesquisadores em Educação
Matemática. Devido a importância desta instituição no cenário nacional, divulgando anualmente as
pesquisas em Educação, a ANPEd foi escolhida como um dos espaços de divulgação da produção científica
desta área. Na 21ª Reunião Anual, em 1998, constituiu-se o inicio do Grupo de Trabalho (GT) 19 –
Educação Matemática e consequentemente a alavanca de importantes discussões.

A seleção do GT em Educação Matemática se deu pela especificidade da temática de formação dos
licenciandos em Matemática do Centro Acadêmico do Agreste da UFPE envolvidos no projeto
extensionista[4].
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Em uma década de produção (2000-2010) o GT em Educação Matemática da ANPEd selecionou um
conjunto de 187 trabalhos, tabela 1.

TABELA 1 – Quantitativo de trabalhos aprovados por RA – ANPEd (2000-2010)

RA Quantitativo de trabalhos
23ª 19
24ª 15
25ª 13
26ª 12
27ª 16
28ª 22
29ª 21
30ª 14
31ª 19
32ª 16
33ª 20
TOTAL 187

Fonte: Portal da ANPEd - disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2012.

O mapeamento contemplou a análise da 23ª a 33ª Reunião Anual (RA), considerando o título, objetivo,
palavras-chave e instituição proponente. O ano de 2005, ocasião da 28ª reunião, os trabalhos atingiram
seu máximo, constatando-se 22 estudos na área. Ainda, aliada a essa sistematização buscamos revisitar a
literatura da Educação do Campo (MUNARIM, 2008; ARROYO, 1999), buscando compreender nas
produções científicas da Educação Matemática os objetos de estudo que se vinculam a temática da
Educação do Campo.

Assim, a especificidade do conhecimento nessas áreas, fortaleceu o processo de formação inicial dos
estudantes envolvidos no projeto, aproximando-os do debate teórico entre a Educação Matemática e a
Educação do Campo.

A Educação Matemática no espaço do campo

A Educação Matemática se constitui no cenário cientifico uma área propicia a discussão temática do
campo. Miguel, Garnica, Igliori e D’Ambrósio (2004) apresentam alguns elementos relativos à emergência
e à organização da pesquisa em Educação Matemática no panorama internacional. Para os autores, a
educação matemática se consolida como uma subárea da matemática e da educação, sendo a mesma de
natureza interdisciplinar.

A questão da disciplinarização da Educação Matemática é um dos elementos reflexivos nesta área em
relação às demais disciplinas acadêmicas já constituídas e institucionalizadas. Miguel, Garnica, Igliori e
D’Ambrósio (2004) reitera esse debate, tomando como referência o debate advindo da comunidade
internacional e brasileira de educadores matemáticos, manifestando considerações que se remetem aos
espaços nos quais essa referida área encontra-se, de algum modo, tematizada, são eles: as universidades,
as escolas, as entidades científicas, as associações profissionais, os órgãos oficiais nacionais, estaduais e
municipais definidores e implementadores de políticas públicas relativas à educação e à pesquisa.

A questão do ensinar, como ensinar e porque ensinar ainda causa debates em todo âmbito social. Ensinar
não é simplesmente expor determinado conteúdo, mas sim adotar práticas pedagógicas que reflitam o
aprendizado proveitoso e contínuo. Zabala (1998) realça a importância de instrumentos para a avaliação,
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destacando a necessidade de

oferecer determinados instrumentos que ajudem [os professores] a interpretar
o que acontece na aula, conhecer melhor o que pode se fazer e o que foge às
suas possibilidades; saber que medidas podem tomar para recuperar o que
funciona e generalizá-lo, assim como para revisar o que não está tão claro
(p.24).

A ressalva dada por Zabala (1998), quanto a utilização dos instrumentos avaliativos, rompe com a ideia de
punição e estagnação do conhecimento. Ou seja, seu uso pressupõe um processo de aprendizagem
permanente, aliando-se a escuta, ao diálogo e a argumentação.

Os trabalhos produzidos na área de Educação Matemática, na primeira década do século XXI, revela a
pouca ênfase dada a Educação do Campo. No conjunto dos 187 trabalhos submetidos no período de 2000
a 2010 no GT em Educação Matemática, três estudos (1,6%) retrata a Educação do Campo, atendendo
aos critérios de escolha, conforme o quadro a seguir.

QUADRO 01 – A presença do campo nas investigações do GT de Educação Matemática/ANPEd

Título Objetivo(s) Palavras-chave Instituição(ões)
proponente(s)

31ª RA (2008)

Desafios e possibilidades
na formação dos
professores indígenas do
estado de São Paulo: a
etnomatemática em foco

Investigar/compreender o curso
de formação do professor
indígena do Estado de São Paulo
do ponto de vista do professor
indígena e do professor
coordenador de área e em
reconhecer, de algum modo, o
conhecimento matemático
presente no dia-a-dia dessas
comunidades

-
Colégio Miguel de
Cervantes/SP

Educação matemática,
racismo e inclusão
diferenciada: estudando
uma escola rural do
período da Campanha de
Nacionalização

Discutir a educação matemática
praticada na escola de uma
comunidade de descendentes de
alemães do Rio Grande do Sul,
durante o período da Campanha
de Nacionalização

Educação
Matemática;
Racismo;
Campanha de
Nacionalização

UNISINOS

33ª RA (2010)

A experiência
(auto)formativa mediada
por diálogos entre
educação matemática e
cultura amazônica

Investigar possibilidades de
aproximações entre a cultura das
populações amazônicas e o
ensino de matemática, em
colaboração com professores de
matemática atuantes no ensino
fundamental.

- UFPA

Fonte: Portal da ANPEd - disponível em: . Acesso em: 20 jun. 2012.
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Ao longo de uma década de produção (2000-2010) o GT de Educação Matemática inaugurou na 31ª RA,
em 2008, dois trabalhos acerca da temática do campo, quadro 01. Nessa produção a formação e a prática
docente constituíram o foco das investigações.

No que se refere à formação, o conhecimento matemático se vinculou as experiências advindas do
cotidiano da comunidade indígena. Em relação à prática, o estudo focou a Educação Matemática praticada
na escola de uma comunidade de descendentes de Alemães/RS, trazendo à tona a discussão do racismo e
inclusão.

Diante dessa constatação, evidenciamos uma ambivalência entre os princípios da Educação do Campo e a
efetivação prática no âmbito do espaço escolar.

Os princípios da Educação do Campo sinalizam para o “[...] respeito à diversidade de aspectos sociais,
culturais, ambientais, políticos, econômicos, de gênero, geracional e de raça e etnia” (BRASIL, 2010, § I
do Art. 2°).

No ano de 2010, ocasião da 33ª RA, a experiência (auto)formativa no espaço da cultura amazônica
representou a prática de ensino desenvolvida por docentes de matemática que atuam no Ensino
Fundamental. E assim, contemplou um grupo representativo dos povos do campo, conforme definição do
decreto Nº 7.352 que aprovou a política de Educação do Campo e o PRONERA,

os agricultores familiares, os extrativistas, os pescadores artesanais, os
ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, os trabalhadores
assalariados rurais, os quilombolas, os caiçaras, os povos da floresta, os caboclos
e outros que produzam suas condições materiais de existência a partir do
trabalho no meio rural (BRASIL, 2010, inciso I do § 1°).

Essa definição aliada aos dados que sinalizam o reconhecimento do espaço do campo, aponta para um
cenário emergente, o qual demanda uma atenção dos setores sociais e particularmente das instituições
que asseguram a continuidade do processo de escolarização.

O resultado parece indicar, nesse período, o surgimento de um novo campo de investigação na área da
Educação Matemática, demandando dos pesquisadores e formadores uma atenção para a escola do campo
e as estratégias de ensino de matemática nesse espaço.

Breves considerações

O estudo e a reflexão da trajetória do campo fortaleceram a compreensão dos direitos e especificidades
dos sujeitos que pertencem ao campo brasileiro, colaborando no processo de formação inicial. E,
sobretudo veio contribuir na relação de saberes entre Educação, Educação Matemática e Educação do
Campo, proporcionando a compreensão do espaço de atuação, o ensino, a prática, os fundamentos e
princípios que perpassam as referidas áreas.

A baixa incidência dos estudos que sinalizaram o campo parece demonstrar indícios do interesse desse
espaço como objeto de investigação na área da Educação Matemática. Em contrapartida, a presença das
regiões Sul e Sudeste do país tanto restringe a análise dessa especificidade, quanto possibilita a
aproximação de temáticas que podem servir de referência para as demais regiões.

De qualquer forma, o número de investigações que tiveram como foco o campo foi significativo para
demarcar a presença desse espaço nos estudos advindos da área das Ciências Exatas. A continuidade
dessa análise exige o aprofundamento acerca das categorias temáticas contempladas na área de Educação
Matemática, buscando fortalecer o debate acerca dos conhecimentos que perpassam a área em pauta

Pág.6/8



acerca de algumas inquietações, são elas: o que se pesquisa, qual o público contemplado nas
investigações, em que contexto social as experiências vem sendo desenvolvidas

A troca de informações e experiências junto aos participantes do projeto “Educação do Campo,
Agroecologia e Agricultura Familiar: Núcleo de Integração de Saberes” reafirma a contribuição no
processo de formação dos licenciando, consolidando a especificidade da área e possíveis
desdobramentos para os trabalhos à serem desencadeados na realidade do campo.

Por fim, o estudo contribuiu na relação de saberes entre Educação Matemática e Educação do Campo,
proporcionando a compreensão desse espaço, bem como fortaleceu o processo de formação inicial,
estreitando a aproximação dos estudantes em processo de formação no debate da Educação do Campo
através de um projeto extensionista que demandam a investigação científica.
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