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RESUMO 
O artigo discute a Formação de Professores de Artes na perspectiva intercultural. O 
contexto capixaba é caracterizado pela diversidade de povos e culturas. Povos indígenas, 
quilombolas, ciganos, pomeranos constituem parte significativa da cultura do Estado do 
Espírito Santo. Problematiza abordagens homogenizadoras do currículo, a exemplo da 
proposta de Base Nacional Comum Curricular em debate, que desrespeita e ignora a 
diversidade cultural de povos e comunidades tradicionais. Discute a interculturalidade como 
práxis libertadora (FREIRE, 1970). Com depoimento de professores de comunidades 
tradicionais e  análise de documentos, discute experiências de formação de professores na 
perspectiva intercultural.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
interculturalidade; saberes tradicionais; formação de professores. 
 
 
RESUME 
En este artículo se describe la Formación de Maestros en Artes en perspectiva intercultural. 
El contexto capixaba se caracteriza por la diversidad de pueblos y culturas. Los pueblos 
indígenas, quilombolas, gitanos, pomeranios son parte importante de la cultura del Estado 
de Espírito Santo. Discute enfoques de plan de estudios, tales como la propuesta de Base 
Nacional Común Curricular, que no respeta y hace caso omiso de la diversidad cultural de 
los pueblos y comunidades tradicionales. Se analiza la interculturalidad como una praxis 
liberadora (FREIRE, 1970). Con el testimonio de los maestros de las comunidades 
tradicionales y el análisis de documentos, discute las experiencias de formación del 
profesorado en perspectiva intercultural.  
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Considerações iniciais  

A discussão sobre a formação de professores na interface dos saberes e fazeres de 

comunidades tradicionais é tema de interesse crescente. Os estudos desenvolvidos 

nos últimos quinze anos em contexto capixaba, pautaram particularmente a questão 

relativa à Educação do Campoi na interface da formação de professores (MERLER, 

FOERSTE, PAIXÃO & CALIARI, 2013; FOERSTE, 2004; FOERSTE, SCHÜTZ-

FOERSTE, SCHNEIDER, 2008; FOERSTE & SCHÜTZ -FOERSTE, 2001, 2011). O 

professor desempenha papel fundamental no processo de formação dos sujeitos. O 

espaço escolar, caracterizado pela diversidade cultural, torna-se desafiador, na 

medida em que as trocas de saberes entre os sujeitos podem favorecer a ampliação 

da visão de mundo daqueles que dele participam. Contudo, como o professor 

compreende este desafio?  Com quais referências participa da mediação realizada 

na sala de aula? 

A sociedade contemporânea crescentemente afirma a necessidade de respeitar a 

diversidade cultural, mas, ao mesmo tempo, implementa práticas homogeneizadoras 

através de diferentes mecanismos de controle. A educação escolar oficial se faz 

especialmente alicerçada em sistemas avaliativos e de controle. Acompanhamos, 

hoje, a discussão em torno da implantação da Base Nacional Comum Curricular, 

que, na esteira dos Parâmetros Curriculares Nacionais do final dos anos 90, orienta 

a produção de um currículo uniformizante, que não respeita a diversidade cultural 

dos povos e comunidade tradicionais, colocando-se  como fundamento das 

avaliações em larga escala. Os processos avaliativos nacionais não atentam para os 

saberes locais.   

Também acompanhamos, a partir da organização da sociedade civil, a 

implementação de políticas e programas que dão maior respaldo às demandas dos   

povos tradicionais, como os indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, 

quebradeiras de coco, povo pomerano, entre outros. À exemplo da criação do 

Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), a partir do 

decreto 8.750 de nove de maio de 2016.  
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A formação de professores de arte carece do debate acerca do currículo como 

campo de disputas. Poucas discussões são desenvolvidas a respeito da educação 

do filho do trabalhador do campo. Sabemos que ao longo dos quinhentos anos de 

exploração da terra e de seus trabalhadores, muitos foram os enfrentamentos, por 

vezes sangrentos (Contestado e Canudos, por exemplo), que buscaram transformar 

a realidade de exclusão a que grande parte da população foi submetida. Mesmo 

com as lutas dos movimentos sociais de nosso tempo, como o Movimento Sem 

Terra (MST), Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), entre outros, a escola 

campesina não é uma conquista plena. Contraditoriamente, encontramos no 

contexto capixaba práticas de resistência e projetos alternativos ao formato oficial 

que passam a integrar a formação de professores de arte. O professor, por vezes, 

tem grande dificuldade em definir sua posição: se direciona o trabalho às demandas 

avaliativas do currículo prescrito ou se possibilita o estudo de temas da demanda 

contextualizada. O professor de arte, em particular, encontra grande dificuldade em 

se posicionar sobre a escolha das imagens com as quais pode trabalhar em sala de 

aula: manter exclusivamente o estudo dos cânones (permanecendo no senso 

comum) ou explorar os saberes e fazeres locais como expressões de arte e cultura, 

superando os conceitos preestabelecidos.  

O presente estudo discute a formação de professores  na perspectiva intercultural, 

enquanto práxis libertadora. Analisa, a partir de uma abordagem qualitativa de 

práticas educativas (FLICK, 2010; BOHNSACK, 2003) desenvolvidas em curso de 

formação de professores. Através de depoimentos e análise de documentos 

dimensiona experiências ligadas à formação de professores com o tema saberes e 

fazeres das comunidade tradicionais. Analisa como professores de arte, em 

comunidades tradicionais, compreendem seu papel na escola, frente ao desafio 

colocado pelo contexto em que atuam. 

Breve contextualização 

O Curso de Artes Visuais, oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo, no 

modalidade a Distância, já formou aproximadamente 500 professores em diferentes 

regiões. Tem produzido discussões sobre as particularidades locais, ao mesmo 

tempo em que amplia a leitura de mundo (FREIRE, 1970) dos professores em 

formação. Inclui em seu conteúdo programático o debate sobre os saberes e fazeres 
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de comunidades tradicionais. No ano de 2015, acompanhamos as discussões de 

professores em torno dos saberes e fazeres de comunidades tradicionais. O debate 

teve origem no Seminário homônimo e, foram provocados, inicialmente por 

discussões em torno de vídeosii disponibilizados e, posteriormente, pelos diálogos 

estabelecido entre os participantes. Participaram desse processo 150 professores, 

de diferentes regiões do Estado do  Espírito Santo. Desenvolvemos  a pesquisa 

junto às práticas de formação no referido curso em uma disciplina oferecida no 

formato de Seminário, denominado Seminário III – Comunidades Tradicionais:  

saberes e fazeres populares. 

As lutas históricas dos movimentos sociais e os saberes das comunidades 

tradicionais constituem a base da reflexão. Durante o curso, são discutidos temas 

relacionados aos povos indígenas, quilombolas, ciganos, pomeranos, que 

constituem parte significativa da cultura do Estado do Espírito Santo. Decorre daí 

grande parte da reflexão sobre a interculturalidade na formação de professores de 

arte, aqui desenvolvida. 

O curso reconhece o professor do campo como sujeito que fomenta a troca cultural, 

e promove a organização político-social da comunidade. Segundo Giroux (1997) os 

educadores têm a tarefa, como intelectuais da cultura, de promover a formação e 

socializar o conhecimento. Gramsci (1988), ao discutir o papel dos intelectuais na 

organização da cultura, compreende que a articulação entre estrutura e 

superestrutura é realizada por forças antagônicas em constante disputa.  Os 

intelectuais orgânicos, conforme o autor, traduzem e sintetizam as demandas da 

comunidade e têm a capacidade dar forma mais concreta às paixões políticas dos 

segmentos sociais aos quais pertencem. Contudo o mesmo autor nos desafia a 

pensar sobre a condição dos camponeses quando diz: 

[...] a massa de camponeses, ainda que desenvolva uma função essencial 
no mundo da produção, não elabora seus próprios intelectuais ‘orgânicos’ e 
não ‘assimila’ nenhuma camada de intelectuais ‘tradicionais’, embora outros 
grupos sociais extraiam da massa dos camponeses muitos de seus 
intelectuais e grande parte dos intelectuais tradicionais seja de origem 
camponesa. (GRAMSCI, 1988, p. 5) 

Essa afirmativa é desconcertante, mesmo quando considerada a distância temporal 

em que foi manifestada. Como expressam os intelectuais tradicionais seus valores, 

saberes e fazeres das suas comunidades? 
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Cultura, interculturalidade e práxis libertadora 

Acompanhamos nos últimos anos o aumento de estudos voltados à questões 

culturais. O movimento de grupos sociais fomentou discussões sobre a 

multiplicidade cultural, as diferenças e os diálogos nas/das diferenças. Termos como 

multiculturalismo e interculturalidade surgem desse debate. Para Mason (2001), o 

multiculturalismo é entendido como uma tentativa de dar resposta à questão do 

ajuste inadequado entre equidade social e diversidade cultural. Por esse motivo, 

defende que este não supera formas opressoras estruturalmente constitutivas da 

sociedade ocidental. A autora desenvolveu estudos sobre Black Arts no Reino 

Unido. No percurso de sua investigação encontrou várias dificuldades, como 

ausência de documentação dos artistas negros de seu próprio trabalho e a 

predominância das vozes de dois artistas ativistas negros, abafando outras 

vozes/opiniões. 

Eagleton (2005) nos alerta para a perigosa fragmentação do conhecimento 

produzida pela teoria cultural que culminou com o neoliberalismo, em cujo processo 

a vida perdeu centralidade nos debates. Teóricos como Canclini (1992) apontam a 

interculturalidade como possibilidade de trocas de saberes, como exercício do 

diálogo entre grupos culturais, como trabalho colaborativo nas diferenças e, também, 

como construção constante de novas formas de ser e produzir humanidade. 

Para Bosi (1992), o conceito de cultura pode ser definido a partir de várias 

perspectivas. Neste sentido, deve ser compreendido como um conjunto de 

significados produzidos pelos sujeitos e seus contextos. A interculturalidade é uma 

construção histórica e social, que se realiza em diferentes tempos e espaços. Não é 

possível a um único sujeito, integrar todas as culturas, porém conhecer é maneira de 

respeitar e valorizar o arcabouço intercultural.   Diferentes povos com suas culturas 

(BRANDÃO, 2007)iii constituem a sociedade e compõem a complexa trama em que 

vivemos. 

Defendemos a práxis, enquanto trabalho reflexivo, que conforme Vázquez (2007)  se 

realiza como práxis criadora. Assim, buscamos discutir como o professor campesino 

dimensiona o seu papel frente aos saberes e fazeres populares e às concepções de 

interculturalidade. 
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Os saberes e fazeres das comunidades tradicionais na formação do professor 
de artes 

A partir das trocas de experiências entre os participantes do Curso em questão, 

buscamos compreender como o professor define o seu papel frente às concepções 

de interculturalidade. Para tanto, recortamos entre os dados produzidos, três 

situações nas quais o diálogo se realiza na troca de saberes e fazeres tradicionais, 

entre os professores e nas quais as opiniões deles se evidenciam. 

Provocamos o debate a respeito da festa de caxambu, do jongo, enquanto 

expressão da cultura capixaba. A primeira interlocução estabelecida é entre 

professores de duas regiões capixabas distintas: São Mateus, cidade localizada ao 

norte do estado, com grande presença quilombola, que foi um dos principais portos 

de desembarque de escravos e Serra, região metropolitana, caracterizada pela 

grande diversidade cultural, visto que recebeu ao longo de décadas migrantes de 

diferentes regiões do estado e nacionais.  

O diálogo desenvolve-se em torno das contribuições quilombolas à cultura capixaba. 

Professores de São Mateus argumentaram sobre a jongo, também chamado 

caxambu, enquanto expressão dos povos africanos, com grande presença na região 

norte do Estado e considerado como elemento da resistência cultural de 

comunidades afrodescendentes. 

Essa discussão foi ampliada com a interlocução de outros professores e suas 

distintas experiências com esses saberes tradicionais. A interculturalidade no 

diálogo seguinte se expressa na correspondência construída entre as festas do norte 

e as festas realizadas em Serra.  

Muito interessante T. e F.! Aqui em Serra, também temos festejos que 
vão de encontro com essa tradição cultural. Aqui é a Festa de São 
Benedito. Inicia-se no segundo domingo de dezembro com a cortada 
do mastro, bem cedinho.... E, em 26 de dezembro temos o ponto 
culminante da Festa, onde muitas pessoas se reúnem. Nesse dia 
acontece a fincada do mastro na frente da Igreja Nossa Senhora da 
Conceição em Serra-Sede, também a puxada do barco Palermo, por 
uma corda (quem puxa a corda, faz pedidos a São Benedito). Há 
presença das bandas de congos do município e de outros, nesse dia. 
[Argumentos de MAVS, professora no município de Serra-ES] 
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Segundo Giroux (1997) é preciso ensinar a pensar criticamente sobre o mundo. 

Entendemos que esse fato amplia as possibilidades para o ensino da arte. A arte 

produzida pelos artistas, passa a não ser único mediador das reflexões e práticas, 

tendo em vista o campo vasto de culturas que há entre os povos tradicionais 

capixabas.  

É evidente a grande expressividade da cultura popular na vida dos sujeitos, nos 

diferentes espaços sociais que frequentam, mas poucos são os relatos sobre como 

e com que ênfases esses saberes participam dos currículos escolares. 

Corroborando com Mason (2001), para ir além da superficialidade e da folclorização, 

é essencial que o ensino da arte seja voltado a propostas onde os conhecimentos da 

realidade social sejam valorizados, configurando-se em saberes e fazeres 

interculturais. 

Durante a formação de professores, realizada no seminário intitulado Comunidades 

tradicionais, saberes e fazeres populares, foram disponibilizados vídeos que 

tematizavam as diferentes culturas presentes no contexto capixaba e nacional, 

sobretudo, que apresentavam as situações de conflito com a cultura hegemônica, 

nos diferentes tempos e lugares. 

Entre os temas abordados, os professores destacaram a importância de discutir na 

formação docente a expressão da cultura local. Conforme manifesta a professora de 

Afonso Cláudio, cidade localizada  aproximadamente 200 km da capital capixaba, 

com importante presença  quilombola e imigrantes europeus, entre eles os 

pomeranos.  

Diante dos vídeos e textos propostos pude observar diversas culturas, 
algumas que nunca tinha ouvido falar; e a cultura pomerana no vídeo que 
conta a história do bate-paus, me fez lembrar dos pomeranos que existem 
aqui na nossa cidade e a entender um pouco da sua cultura. Os Pomeranos 
residentes na região da Mata Fria aqui em Afonso Cláudio, são muito 
desconfiados de tudo e de todos, quando vão à cidade comprar algo só falam 
pomerano ou alemão entre eles, pois parecem ter medo da gente saber 
alguma coisa; são muito unidos também. E a história da guerra e do 
sofrimento que eles passaram na época, explica um pouco isso. Nas escolas 
foi muito difícil convencê-los de irem frequentar, pois não sabiam falar a 
nossa língua, e para isso funcionar, os professores que escolhiam dar aula na 
Mata Fria tinham que saber e entender um pouquinho da língua. Levou um 
pouco de tempo para os pomeranos confiarem e acreditarem que isso seria 
bom, mas hoje, funciona na escola essa troca de culturas no dia a dia dos 
alunos e professores; ainda há uma certa resistência, mas melhorou 
bastante. Existem também as danças pomeranas que são belíssimas 
apresentações e sempre abrilhantam as festas da cidade; nas festas 
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pomeranas que eles organizam, comidas típicas são destaque: o brote, a 
linguiça, o pães com doces, e outros. E é importante esse estudo de culturas 
diversas dentro da escola, essa troca de experiências e descobertas, 
interagindo a sociedade e enriquecendo a cultura.... enfim, deixando de lado 
o conteúdo massacrante que ainda se faz presente em muitas escolas do 
interior. Adorei a diversidade. Obrigada. [Depoimento de RZSM, professora 
em Afonso Claudio] 

Reitera nosso entender que os diálogos devem ser estabelecidos de maneira a não 

contemplar apenas uma cultura, levando em consideração todos os saberes ao 

nosso redor, já que [...] não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos: há 

homens que, em comunhão, buscam saber mais (FREIRE, 2014, p. 112). Essa 

discussão é complementado por professores de diferentes regiões e evidencia a 

importância das trocas de saberes, especialmente, a relevância da discussão de 

aspectos da  vida cotidiana, mas poucas vezes são problematizados e referenciados 

à história. 

Nesse sentido, a professora residente em Piúma, cidade litorânea com marcada 

cultura luso-brasileira, realiza breve levantamento de dados históricos sobre os 

pomeranos e disponibiliza no debate, para troca entre os pares. Escreve: 

Existem aproximadamente 120.000 pomeranos capixabas, os primeiros 
chegaram em 1859 no Espírito Santo. O que mais me impressiona que 
ainda sem nenhum tipo de apoio e isolados nas matas e interior do estado 
eles conseguiram se organizar e prosperar. 
Os pomeranos após a segunda guerra mundial, passaram por momentos 
difíceis, pois ao mesmo tempo que eles eram convocados para servir ao 
exercito brasileiro eram confundidos como nazistas alemães. 
Os Bate - Paus, eram homens que não sabia-se eram policiais ou ladrões, 
mas entravam nas casas comiam o que queriam, roubavam e algumas 
vezes maltratavam as pessoas. 
Neste tempo todo material escrito em alemão era confiscado, roubado e 
queimado, inclusive as lápides dos cemitérios eram quebradas. 
Atualmente podemos ver esse grupo que como outros, superaram suas 
dificuldades, mas não abandonaram sua cultura, preservaram e ainda hoje 
continuam ensinando e passando a outras gerações. [contribuição de RLS, 
professora em Piúma] 

Rememorar os processos históricos não significa ficar apenas no campo do reviver, 

mas é também “[...] re-fazer. É reflexão, compreensão do agora a partir do outrora; é 

sentimento, reaparição do feito e do ido, não sua mera repetição” (BOSI, 1994, p. 

20). Assim é possível compartilhar memórias e articula-las ao cotidiano, podendo a 

partir das lembranças refletir sobre a realidade em que atua. 
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Outra professora de Piúma, expressa suas reflexões e expõe a condição de 

desconhecimento sobre as diferentes comunidades tradicionais capixabas, suas 

lutas e seus saberes, que muitos professores compartilham. 

Fugindo da pobreza de sua terra natal, os pomeranos se instalaram  em 
cidades do Espírito Santo e não imaginavam que aqui também sofreriam 
tamanha barbárie. Fiquei surpreendida com o documentário, pois não 
conhecia a história dessa gente, e o quanto padeceram perseguições. 
Conheço algumas pessoas que moram em Laranja da Terra, e 
especialmente uma mulher que guarda um sotaque bem diferenciado, 
provavelmente ela é pomerana, e realmente é muito interessante conhecer 
um pouco da história e da cultura de um povo que mora tão perto e ao 
mesmo tempo tão distante da nossa realidade. [Depoimento de CLCM, 
professora de Piúma] 

A língua é um dos patrimônios cultivados pelas comunidades tradicionais capixabas. 

O pomerano é pesquisado hoje enquanto ilha linguística em território brasileiro. Ao 

lado de línguas indígenas e outras línguas de imigração faz parte do inventário 

linguístico em curso, promovido pelo IBGE. Assim, também os costumes, as festas, 

a culinária, os materiais utilitários, artefatos e artesanatos são crescentemente 

levantados e sistematizados. Contudo, o tema não pode restringir-se ao mero 

levantamento, catalogação e arquivamento. Trata-se de cultura viva e nesse sentido, 

o debate deve vir acompanhado da análise sobre as condições de produção e 

manutenção desses saberes. Especialmente no que se refere à relação desigual 

com os saberes sistematizados e legitimados pela classe hegemônica. Assim, 

reconhecer “[...] o produto artístico/cultural do homem pressupõe compreendê-lo 

como referido ao gênero humano: produto da ação dos homens sobre o mundo, na 

direção da reprodução social” (SCHÜTZ-FOERSTE, 2013, p. 198). 

A posição do professor frente ao tema pode ser evidenciado na fala da professora 

de Domingos Martins:   

Nestes vídeos me deparei com muitas histórias que eu não conhecia. 
Dentre elas a Insurreição de Queimados foi a que mais me chamou 
atenção. Tantos negros escravos iludidos com falsas promessas de 
liberdade foram mortos, descartados, pelo simples fato de exigirem o que 
era deles por direito. Todos deveriam conhecer essa história que é também 
a nossa história. Nós temos que ter consciência da importância desses e de 
tantos outros fatos históricos e apresentar aos nossos alunos para que não 
fiquem esquecidas no tempo e venham assim enriquecer suas vidas. [JRB, 
professora em Domingos Martins] 

A professora em formação compreende a importância de aprofundar estudos sobre  

a cultura local para estabelecer diálogo com as crianças e adolescentes na escola, 

http://www.ead.ufes.br/mod/url/view.php?id=12588
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tendo em vista que, “[...] a libertação não se dá dentro da consciência dos homens, 

isolada do mundo, senão na práxis dos homens dentro da história que, implicando a 

relação consciência-mundo, envolve a consciência desta relação” (FREIRE, 2011, p. 

159). 

A professora IRS, apresenta a preocupação com a formação docente, tendo em 

vista os diálogos com os espaços culturais e o contexto dos estudantes: 

A educação escolar vem buscando cada vez mais estabelecer um diálogo 
com outros espaços culturais com vistas a explorar o que esses espaços 
oferecem para a aquisição de conhecimento por meio do emprego de outras 
linguagens e ferramentas. Ao aproximar os alunos desses espaços a escola 
espera também que os conhecimentos ali adquiridos e vivenciados 
contribuam para o desenvolvimento de uma atitude cidadã. Portanto eu 
penso que o professor tem que obter meios para buscar sempre novidades 
para trabalhar em sala com os alunos. [Depoimento de IRS, professora 
Linhares] 

É unânime a posição dos participantes da pesquisa em formação sobre o papel da 

escola nas discussões sobre cultura/arte e ciência locais. Torna-se importante 

escutar os sujeitos e seus contextos, uma escuta que “[...] não se trata do exercício 

em si, mas da atenção do outro, da agradável sensação de ser ouvido que o 

estimulava a reter fatos tão insignificantes para ele” (BOSI, 1994, p. 82). 

As falas remetem à necessidade de buscar a ampliação dos espaços de 

interlocução e a busca por parcerias entre a escola e espaços expositivos, parques e 

instituições que possam ampliar as referências dos sujeitos, para além dos materiais 

didáticos com conteúdos aligeirados e estandardizados. Segundo Brandão, o povo, 

“[...] no processo de luta pela transformação popular, social, precisa elaborar o seu 

próprio saber” (2012, p. 93).  

A autonomia do professor no trabalho docente, depende em grande parte das 

discussões que lhe são oportunizadas e da leitura de mundo (FREIRE, 1970, 1996) 

que desenvolve. Nos depoimentos analisados percebemos o interesse dos 

professores pelo tema e a necessidade que têm em buscar atualização e troca de 

informações. Sobretudo, percebemos que professores de arte carecem de análise 

crítica sobre a produção artística e cultural, que estabeleça relação entre essas e os 

acontecimentos históricos, no sentido de  desmistificar e favorecer o debate em sala 

de aula. 
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À guisa de conclusão 

Conforme vimos analisando, as culturas locais são ricamente constituídas pelos 

saberes e fazeres populares. Contudo a escola poucas vezes abre suas portas para 

esse debate. Quando o tema é abordado predomina a folclorização e não são 

estabelecidas relações entre conteúdos escolares e os saberes da comunidade.  

Na profissão docente muitos problemas se apresentam recorrentemente, como a 

falta de políticas de formação e a falta de planos de carreira para valorização dos 

profissionais da educação. Contudo, é evidente que o professor é mediador 

fundamental nesses movimentos interculturais. Os conteúdos escolares, embora 

definidos por parâmetros nacionais, necessitam articular-se como as práticas locais. 

Assim, a autonomia do trabalho se concretiza com a práxis reflexiva do professor 

sobre a realidade.  Ao professor de arte, enquanto intelectual da cultura, está 

colocado o desafio de estabelecer a relação entre os saberes e fazeres das 

comunidades tradicionais e as lutas históricas por inclusão. Especialmente, está 

colocado o desafio de discutir os currículos escolares enquanto campo de disputas e 

de correlação de forças, no qual os saberes populares e os conteúdos legitimados 

nos programas oficiais nem sempre são consensuais. 

Especialmente, compreendemos que o encontro das culturas na escola, permite 

perceber os diferentes modos de produzir a vida.  A interculturalidade se realiza em 

processo dialógico contínuo e permite ancorar os currículos nos contextos, a partir 

das trocas de saberes e fazeres.  

 

 

Notas 
                                                        
1  A Educação do campo constitui-se de práticas educativas em contextos sociais onde a agricultura 
familiar é dimensão cultural articuladora das condições materiais e simbólicas de produção concreta das vidas 
dos povos tradicionais campesinos (MERLER; CALIARI; FOERSTE E PAIXÃO, 2013). 
2  Entre os vídeos assistidos pelos professores, referentes à realidade capixaba, estão: Relato sobre 
Queimados, disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Q3315RYJ4ac. Estrada Silvestre. Disponível em 
https://vimeo.com/34834158>. Pate-paus. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=Cw-6eLPY-
Y8&ab_channel=InstitutoMarlinAzul>. Acesso em 10 de mar. 2016. 
3  BRANDÃO, C. R. Documentário: Cultura popular e educação. Entrevista realizada em 2007. Disponível 
em: <http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=34>. Acesso em 12 de jan. 2016.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3315RYJ4ac
https://vimeo.com/34834158
https://www.youtube.com/watch?v=Cw-6eLPY-Y8&ab_channel=InstitutoMarlinAzul
https://www.youtube.com/watch?v=Cw-6eLPY-Y8&ab_channel=InstitutoMarlinAzul
http://www.tvbrasil.org.br/saltoparaofuturo/entrevista.asp?cod_Entrevista=34
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