
                                   DEFESA DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

“De onde vem nossa comida?”: 

Uma proposta para o Ensino de Ciências a partir de um Tema Gerador 
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Professor Juarez Melgaço Valadares (Faculdade de Educação – UFMG) 

Professor Gilson de Freitas Silva (Departamento de Química – UFMG) 

 

Resumo:  

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, é um movimento concebido oficialmente em 1984, no qual 

camponeses sem terra eram contrários às políticas governamentais de colonização. O direito à educação é um dos muitos 

direitos negados a estes trabalhadores e portanto, a luta pela escola é mais uma das lutas por direitos sociais. A questão da 

escolarização no MST é ponto fundamental no enfrentamento pelas conquistas desses direitos, com a realização, na prática, das 

profundas reformas estruturais. Tendo em vista as particularidades destes sujeitos pertencentes ao MST, o ensino a partir dos 

Temas Geradores, proposto pelo educador Paulo Freire, é considerado uma das principais ferramentas educacionais para os fins 

apontados, levando em consideração os princípios filosóficos e pedagógicos do MST, auxiliando na compreensão da realidade e 

superação dela pelos educandos, através da problematização e ação. Diante do que foi apresentado, o Tema Gerador foi a 

ferramenta utilizada para que, a partir dele, fossem apresentadas uma série de discussões para o Ensino de Ciências, visto que a 

Ciência é também considerada um importante instrumento de conhecimento, assim como de emancipação dos seres humanos, 

ética e socialmente. O Tema Gerador proposto para a elaboração das atividades foi escolhido pela comunidade escolar e 

trabalhadores dos acampamentos Zequinha Nunes e Pátria Livre, que são atendidos pela escola Elizabeth Teixeira, localizada na 

cidade de São Joaquim de Bicas, região metropolitana de Belo Horizonte. As discussões foram relacionadas com alguns 

conteúdos químicos necessários para a compreensão do Tema Gerador e foram escolhidos pela autora do trabalho, visto que a 

escola se encontra paralisada em suas atividades presenciais, e estes foram escolhidos a partir dos conteúdos propostos pelo 

Guia Orientador Pedagógico da escola. Este trabalho visa contribuir com o ensino de Química/ Ciências emancipador, 

caminhando com o que Freire chama de concepção problematizadora, dialógica e libertadora de educação.  
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