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RESUMO 
 
 

Sabemos que os traços culturais, a organização socioeconômica e os valores espirituais de 
uma comunidade influenciam as relações desta com seu meio ambiente, e também sabemos 
que a nossa sobrevivência depende, fundamentalmente, do manejo adequado dos recursos 
naturais, por meio do respeito, da proteção e da conservação dos mais variados ecossistemas. 
Nesse sentido, a atuação dos bolsistas PIBID-Diversidade, da Licenciatura em Educação do 
Campo da UNITAU, Tema Agricultura, busca desde o ano de 2012 realizar um resgate da 
cultura das populações da zona rural do município de Cunha/SP. Elencando os 
desdobramentos de suas tradições: no manejo da Mata Atlântica; na produção de sua 
subsistência (alimentação, vestuário, transporte, etc.); e na reprodução de sua cultura 
identitária (educação, artes, festas, etc.). Como nem sempre os contatos entre os povos 
favoreceram as culturas, ou promoveram o aprimoramento educacional, buscou-se ao longo 
desses anos de atuação do Programa de Iniciação à Docência fornecer recursos e informações 
que possibilitem o desenvolvimento de práticas para uma educação transformadora e 
formadora. Assim, entre outros objetivos visou-se a aquisição de conhecimentos para a 
compreensão da cultura rural e a utilização desses conhecimentos para a construção de 
material pedagógico que privilegie - no espaço escolar - os ensinamentos, as técnicas, as 
tecnologias, utilizadas nesse entorno. Ao se desenvolverem práticas pedagógicas 
fundamentadas em conhecimentos tradicionais, pode-se promover a conscientização acerca da 
necessidade e da viabilidade de um desenvolvimento sustentável, que não vise apenas “a 
preservação dos habitats dos patos selvagens, para que se possa caçá-los na temporada”. 
(Exemplo de utilização economicista do meio natural). A inclusão da diversidade cultural, ou 
seja, a valorização dos conhecimentos tradicionais como meio de construção de uma nova 
forma de educação, bem como sua utilização para o progresso dos meios de produção, 
constitui-se em um novo desafio para as mais diferentes áreas dessa sociedade global, e é 
condição essencial para a manutenção da diversidade planetária e da justiça social. Nesse 
contexto, o desenvolvimento do Programa de Iniciação à Docência, na temática Agricultura, 
oferece uma imensa contribuição para a construção de uma educação fundamentada na 
valorização da cultura e conhecimentos de populações tradicionais em zonas rurais e em áreas 
de Mata Atlântica. Esses conhecimentos servem para a construção de práticas pedagógicas 
mais direcionadas e, portanto mais consistentes para os alunos das escolas atendidas. 
Também servem para divulgação acadêmica sobre a utilização e preservação de componentes 
da biodiversidade de entornos em que os bolsistas do projeto desbravam antes de iniciarem as 
práticas em sala de aula. Como exemplos desse trabalho docente temos o levantamento de 
informações sobre: as culturas agrícolas e alimentos consumidos pelos alunos; nutrientes dos 
alimentos que os mesmos consomem; manejo de solos e manutenção dos ecossistemas; 
plantio de hortas; o que se planta e o que se colhe a cada mês; entre outros. No que concerne 
a criação de material pedagógico, os bolsistas constroem: planos de aula; apresentações e 
slides; atividades avaliativas; experimentos; questionários; planilhas para tratar dados. As 
fontes de informações levantadas pelos futuros docentes podem permitir o estabelecimento de 
interações e mudanças na esfera da Educação, de modo que se traduzam no desenvolvimento 
de novas formas de aprendizagem. 


