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Olá estudantes da Lecampo!
Desejamos que todos/as e suas famílias estejam bem! 
Enviamos a vocês o décimo quarto informativo da Lecampo no intuito de mantermos o vínculo entre todos 
nós neste período. O informativo além de informar sobre a vida acadêmica pretende também trazer 
sugestões diversas para este período  de pandemia. 
Boa leitura!

E-BOOK SOBRE EDUCAÇÃO EM SOLOS NO BRASIL

  A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS) está lançando o livro “Teses, Dissertações e 
Monografias de Educação em Solos no Brasil”, o qual está disponível para download gratuito no site do 
Programa Solo na Escola www.escola.agrarias.ufpr.br/arquivospdf/catalogo_teses.pdf

  De acordo com os organizadores do livro, os Professores Marcelo Ricardo de Lima, Fabiane Machado 
Vezzani, Valentim da Silva (Licenciatura em Ciências – UFPR Litoral) e Cristine Carole Muggler, “A 
Educação em Solos é uma área do conhecimento que vem ampliando e aprofundando suas concepções 
educacionais, a partir de processos dialógicos com outras áreas, principalmente a Ciência do Solo, 
Educação, Ensino, Geografia, Planejamento Urbano e Regional, Biologia, Ciências Ambientais, 
Biotecnologia, Química e outras”.

    O livro é destinado a todos os envolvidos e interessados na pesquisa em Educação em Solos, com 
especial ênfase a Universidades, Centros Universitários, Faculdades, Institutos Federais, instituições de 
pesquisa, entre outros, que tenham interesse ou envolvimento com a temática.

RODAS DE CONVERSA LECAMPO 2020: DIÁLOGOS GIRASSOL

 No dia 27 de outubro, às 19h30, a Lecampo realizou sua 
primeira roda de conversa no formato live com o tema Educação 
do Campo e Soberania Alimentar. Os profs. Gilson Dahmer e 
Evandro Nascimento, Pedro de Jesus (Sepé Tiaraju) e Neltume 
Espinoza (formada na turma Guará) conduziram um rico diálogo 
sobre segurança e soberania alimentar no contexto da Educação 
do Campo, as principais concepções e práticas concretas nas 
comunidades camponesas, considerando também o difícil 
cenário imposto pela pandemia Covid 19. A reflexão pontuou o 
protagonismo da mulher diante da questão alimentar nos 
territórios camponeses, dentre vários outros tópicos de grande 
relevância.

  A live está disponível na página do curso no Facebook. Acesse!

https://www.facebook.com/lecampoufprlitoral
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Professora Claudemira Veira Gusmão Lopes

Vamos conversar sobre incentivar as crianças desde o ensino fundamental trabalhar CIÊNCIAS usando a 
PESQUISA enquanto princípio educativo? Ler sobre a descoberta que a menina Anika Chebroulu, aluna do ensino 
médio na cidade de Frisco, no Texas, fez sobre a possibilidade de uma MOLÉCULA se ligar ao novo CORONAVÍRUS 
e inibir sua capacidade de infectar pessoas, me fez pensar que venho defendendo esta ideia de se trabalhar com 
pesquisa já na educação básica desde 1991, quando trabalhava Ciências e Biologia na Rede Pública Estadual de 
Ensino, com o ensino fundamental II e o ensino médio. 

Muitos dos meus alunos desenvolveram pesquisas interessantes e alguns chegaram a ser premiados, 
como o Everton Lisboa, um menino de 13 anos que desenvolveu uma pesquisa chamada “Avaliação do 
Calligrapha polyspila no controle biológico de plantas ESPONTÂNEAS que nascem na cultura de FEIJÃO.” Um dia, 
esse menino chegou na minha sala muito agitado, porque havia encontrado uma grande quantidade de joaninhas 
em cima de uma planta conhecida popularmente como “guanxuma”. Ele queria descobrir tudo sobre aquele 
inseto e fez vários questionamentos: Qual era o nome científico? De que se alimentava? Como se reproduzia? Por 
que estavam em grande quantidade na “GUANXUMA” e naquela época?  Depois de uma busca na LITERATURA, 
dentre outras coisas, descobrimos que a “guanxuma” era considerada uma verdadeira “praga” pelos agricultores 
que plantavam feijão e que eles usavam herbicidas para eliminar essa planta de suas lavouras, CONTAMINANDO 
o feijão e o meio AMBIENTE.

Descobrimos também que os grandes AGRICULTORES, chamados convencionais, ou seja, aqueles que 
plantam seguindo orientações da “Revolução Verde”, normalmente fazem MONOCULTIVOS de feijão em áreas 
extensas. Para isso, usam tratores e outros equipamentos pesados. Esse fato faz com que o solo dessas lavouras 
fique muito compactado e a natureza tenta resolver o problema fazendo nascer espontaneamente plantas como 
a “guanxuma”, uma DICOTILEDÔNEA de raiz pivotante, que consegue abrir galerias no solo na tentativa de 
melhorar as condições de aeração. Daí para o menino montar um EXPERIMENTO científico e avaliar a 
possibilidade do uso da joaninha para controlar a guanxuma nas lavouras de feijão foi um passo.

Ele desenvolveu a pesquisa sob minha orientação e dez meses depois tínhamos dados suficientes para 
escrever o relatório e submeter ao Concurso CIENTISTAS do Amanhã, promovido pela SBPC, ficando em primeiro 
lugar. A descoberta científica de Anika lhe rendeu o título de “melhor jovem cientista dos Estados Unidos” no 
evento chamado Young Scientist Challenge 2020. Além do título, ela recebeu um prêmio de US$ 25 mil, cerca de 
142 mil na moeda brasileira.

No entanto, essa conversa não é sobre receber títulos e prêmios, mas sobre desenvolver o pensamento 
científico em nossos jovens, oportunizando que eles possam intervir em suas realidades, mudando-a para melhor. 
Nós professores temos essa tarefa!         

Você gostaria de saber mais sobre como desenvolver projetos com estudantes da educação básica? Então 
acesse o seguinte site: https://apice.febrace.org.br/ Gostaria de submeter os projetos dos seus estudantes? 
Acesse os seguintes sites: https://febrace.org.br/ e https://www.mostratec.com.br/   
Para ler a reportagem sobre Anika Chebroulu, acesse: 
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-54717455?at_custom2=facebook_page&at_custom3=BBC+Brasi
l&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_campaign=64&at_custom4=B4D0C592-19EE-11EB-BBB4-5BE139982C1E&a
t_medium=custom7

  Vamos brincar de caçar palavras?
                      

                                                  

Uma estudante de 14 anos descobre uma molécula que pode inibir a 

capacidade do coronavírus infectar as pessoas
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SUGESTÃO DE FILMES E DOCUMENTÁRIOS
● A Sociedade do Espetáculo (1973): documentário sobre o livro de mesmo título (1967), de Guy Debord, 

consiste em uma crítica polêmica da cultura de consumo saturada de imagem. A obra examina o 
“espetáculo”, termo movido pelo capitalismo: publicidade, televisão, cinema e celebridades, antecipando 
muitos fenômenos contemporâneos que hoje são potencializados pelas mídias sociais.

Disponível em https://youtu.be/q0AJ66Rb-1o

📱 Quer receber os destaques do Informativo UFPR direto no seu celular?  
Inscreva-se nas listas de transmissão no Telegram e no WhatsApp  
Saiba mais ➡ https://tinyurl.com/yye5tf7y 
Acesse o informativo UFPR: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/informativo-ufpr-destaques-da-semana-de-26-10-a-29-10-2020/ 

encontre as palavras destacadas no texto 1
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[Continua]

Novembro, o mês da consciência negra! Vamos conversar sobre racismo?

Professora Claudemira Vieira Gusmão Lopes

         Dia 20 de novembro era um dia para se comemorar a morte de ZUMBI dos palmares, um 
grande herói negro, que morreu defendendo o direito de LIBERDADE do povo NEGRO trazido da 
ÁFRICA para ser escravizado no Brasil por mais de três séculos. O dia 13 de maio, comemorado como o 
dia da libertação dos escravos, nunca fez sentido para a população negra que foi deixada a ver navios 
após a “abolição”, ou seja, na verdade meus ancestrais foram literalmente jogados/as na rua, sem 
nenhum tipo de política de REPARAÇÃO, como fizeram muitos países que também tinham pessoas 
escravizadas. No entanto, desde que instituíram o dia 20 de novembro como o Dia da CONSCIÊNCIA 
Negra, recebemos muitas críticas vindas de racistas que dizem não entender os motivos que levam os 
negros e negras ficarem trazendo à tona o evento da escravidão no Brasil com todas as suas mazelas.
        Esse assunto precisa ser debatido não só no mês de novembro porque muitas pessoas sequer 
sabem a diferença entre RACISMO, preconceito e DISCRIMINAÇÃO. O racismo é uma forma 
sistematizada de discriminação fundamentada na raça. Ele pode se manifestar por meio de práticas 
conscientes ou inconscientes, acarretando vantagens e privilégios para alguns em virtude da raça a 
que a pessoa pertença. Por outro lado, chamamos de PRECONCEITO o juízo de valor embasado em 
estereótipos ou rótulos que os indivíduos possuem conforme sua matriz étnica. O preconceito 
geralmente resulta em práticas discriminatórias. Você quer um exemplo de preconceito? Quando 
alguém diz que uma pessoa é “mão de vaca” só porque é judia, é um exemplo clássico de preconceito. 
A discriminação racial acontece toda vez que membros de determinados grupos racialmente 
identificados recebem tratamento diferenciado. A discriminação acontece por meio do uso da força e 
do poder. É essa relação de poder que torna possível se atribuir vantagens ou desvantagens levando 
em consideração a raça. A discriminação pode ser positiva ou negativa. As políticas afirmativas são 
exemplos de discriminação positiva.

Agora que já sabemos a diferença entre racismo, preconceito e discriminação, podemos 
lembrar aos racistas de plantão que sim, fomos escravizados por mais de trezentos anos e foram 
nossas mão negras que construíram as riquezas desse país e se vocês observarem direitinho, essa 
ESCRAVIDÃO não acabou, agora com a anuência do capitalismo ela apenas se reinventou se 
transformando numa espécie de escravidão moderna, em que as pessoas trabalham muitas horas por 
dia e não recebem o suficiente para ter uma habitação digna, alimentação e vestuário de qualidade e 
acesso à saúde, transporte e educação. Os dados não mentem e estão aí para comprovar essa 
argumentação: nós negros e negras estamos entre os 76% de mais pobres no Brasil, dito de outra 
forma, três em cada quatro pessoas pobres, são negras. Representamos 60% da população carcerária 
do país, indicando o racismo institucional e estrutural. Por fim, é preciso lembrar que 77% dos nossos 
meninos e meninas são assassinados todo ano, ou seja, um jovem é morto a cada 23 minutos, seja 
pelas mãos da polícia ou pelas mãos do tráfico, a verdade é que estamos diante de um GENOCÍDIO.
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Quando discuto o enfrentamento ao racismo não estou me referindo só ao povo negro, mas falo de 
todos os outros povos: indígenas, ciganos e outros. Essa ideia de raça foi construída no período colonial e o 
objetivo foi SUBALTERNIZAR os povos africanos e indígenas. Hoje em dia todos os povos tradicionais 
vivenciam o racismo, inclusive dentro da universidade, porque nesse local onde se teoriza e pratica a 
racionalidade científica, também se pratica o racismo. Principalmente o racismo institucional e estrutural.

O conceito de racismo institucional é fácil de entender. Significa dizer que os conflitos raciais 
também estão imersos nas instituições e vocês podem observar que existe uma DESIGUALDADE racial 
olhando para a hegemonia de certos grupos raciais no comando das instituições que utilizam vários 
mecanismos institucionais para fazer valer seus interesses políticos e econômicos. Para entender isso, 
tente responder as perguntas: Quantos chefes de departamentos, diretores de setor, vice-reitores e 
reitores de universidades vocês conhecem que são negros ou negras? Quantos professores/as negros/as 
você conhece na universidade? Embora existam as políticas afirmativas e as cotas, elas ainda são uma 
espécie de concessão. Eles concedem a entrada e você que se vire para dar conta de estudar, trabalhar e 
cuidar da sua família. Para realmente fazer a diferença, teríamos que ter negros e negras em todos os 
setores e departamentos, fazendo parte inclusive da gestão, decidindo sobre orçamentos e tomando 
decisões em várias frentes. Agora transporte esse exemplo da universidade para outras instituições e você 
verá que esses fatos se repetem.  É preciso lembrar que as instituições reproduzem o racismo presente na 
sociedade, portanto as instituições brasileiras são racistas porque a sociedade brasileira é racista. Há 
vários CONFLITOS na estrutura social, como de classe, raciais, sexuais e outros que precisam ser 
enfrentados dentro das instituições para que não se reproduza esses comportamentos. Se as escolas, 
governos, empresas não oportunizarem mecanismos institucionais e espaços para se debater a 
desigualdade racial, continuaremos vendo essa desigualdade como “normal”.

É verdade que com as políticas AFIRMATIVAS muitos negros/as e indígenas conseguiram entrar na 
universidade como estudante. Mas isso não é suficiente porque para fazer o enfrentamento ao racismo, 
essa política precisaria estar presente na universidade como um todo. Quando os povos tradicionais 
entram na universidade percebem que ela não está preparada para os receber porque simplesmente não 
foi pensada para eles. Toda a estrutura da universidade e sua lógica obedece à perspectiva ocidental que 
não consegue nos acolher. Por isso, nossa presença provoca certo “estranhamento” por parte daqueles/as 
que historicamente sempre foram os donos desse espaço. O meu caso é um exemplo emblemático desse 
“estranhamento”, sou uma professora universitária negra que precisa mostrar o crachá de docente toda 
vez que preciso entrar em “certos espaços” da universidade, porque normalmente me confundem com a 
pessoa que serve o café ou presta qualquer outro tipo de serviço, menos ser professora. Isso acontece 
porque no imaginário da população as/os professoras/es são pessoas brancas.

Sabemos que os problemas da população negra e dos povos tradicionais não serão resolvidos em 
novembro, mas é possível levantar os problemas sociais por eles/elas vivenciados/as, incluindo as práticas 
racistas, refletir sobre tudo isso e sensibilizar a população sobre a importância política desse debate, 
principalmente nesse momento em que há um retrocesso nas conquistas dos movimentos sociais obtidos 
no período da redemocratização brasileira na década de 1980.
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Passatempo  - encontre as palavras destacadas no texto 2

💻  Evento internacional sobre uso de tecnologias digitais na educação durante a pandemia – 
Inscrições até 10 de novembro

Saiba mais ➡ https://www.ufpr.br/portalufpr/?p=133308

Mais eventos da UFPR: https://www.ufpr.br/portalufpr/mais-eventos/ 

Fonte: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/informativo-ufpr-destaques-da-semana-de-26-10-a-29-10-2020/ 

Vestibular UFPR 2020/2021 
A UFPR divulgou em (16/10) o edital do vestibular 2020/2021 da UFPR. O documento 
http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2021  define as normas para o ingresso dos 
novos estudantes de graduação na universidade em 2021. Inscrições começam em 3 de novembro. 
Fonte: 
https://www.ufpr.br/portalufpr/noticias/nc-lanca-edital-do-vestibular-ufpr-2020-2021-inscricoes-comec
am-em-03-de-novembro/ 
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“Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós 
ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre” Paulo Freire (1989).

Respostas dos passatempos
Texto 1                                                                                   Texto 2 
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