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LICENCIATURA CIÊNCIAS SOCIAIS PRONERA – UNIVASF/INCRA 
1º Tempo Comunidade: 

Diversidade cultural e espaços educativos: mapeamento, observação, produção 

textual e o olhar sobre espaços educativos formais e não formais. 

 
Orientações para a construção do Caderno de Realidade  

 
Saudações a todas (os), 

 

A seguir apresentaremos um conjunto de informações que deve ajudá-los na 

construção do seu “Caderno de Realidade”. Uma ferramenta da Pedagogia da 

Alternância, esse caderno será um instrumento fundamental para a consolidação de sua 

aprendizagem e de avaliação do seu processo de formação.  

Mas o que é um caderno? Podemos dizer que, em termos genéricos, um caderno 

é um objeto no qual fazemos anotações das quais não queremos esquecer; local onde 

posso fazer os registros das informações que considero importantes para que possa 

rememora-las depois. Portanto, caderno é também o “lugar” da memória, local onde se 

colocam anotações importantes.  

O Caderno de Realidade é um instrumento da Pedagogia da Alternância, 

metodologia adotada em Escolas de Famílias Agrícolas, usado como meio de produção 

de conhecimentos pelo estudante; mas também como instrumento de avaliação para o 

professor, uma vez que é a partir dele que o docente acompanha o processo de 

aprendizagem do discente e é por meio dele também que o professor ou o conjunto dos 

professores identifica o ponto de partida para outras aprendizagens1. Portanto, o 

Caderno de Realidade é o local onde você fará um conjunto de anotações acerca de 

suas observações, de seus dados pessoais, dos conteúdos abordados em sala de aula, 

enfim, você fará todas as anotações/registros que você julgar importante, considerando 

também as orientações sugeridas por todos os professores das disciplinas oferecidas 

nesse 1º Tempo Universidade. 

                                                 
1 Adaptado das orientações para a construção do Caderno de Realidade produzidas pelo projeto 

PROCAMPO, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM. 



 

1. Roteiro para organização do Caderno de Realidade 

 

OBS* Todos os conceitos de todas as disciplinas podem ser utilizados em todos os 

momentos abaixo, as indicações se referem às disciplinas que tiveram mais 

proximidade com cada temática. 

 

1- Memorial: utilizando os conceitos desenvolvidos em Filosofia (Dicionário Próprio de 

Filosofia), descrever quem sou eu em minha relação com o outro; como me tornei quem 

eu sou; como cheguei a este curso; 

2- Momento pesquisa: levantamento de grupos de sociabilidade informal e organizações 

sociais existentes nas comunidades; de aspectos políticos e históricos da comunidade; 

discussão a partir de conceitos da Antropologia, da Sociologia e da Ciência Política, da 

Filosofia e da Didática e Práxis Pedagógica; 

3- Momento análise: releitura do que foi registrado no caderno; revisão a partir do que foi 

estudado em cada disciplina; reflexão sobre as questões levantadas nas aulas e nas 

observações. 

 

OBS* Lembre-se de que seu Caderno de Realidade é como se fosse um livro, do mesmo 

modo que um livro, ele deve ser distribuído em capítulos, seções, partes... busque criar 

a sua configuração, pois é o SEU LIVRO  

 

2. Roteiro para o relatório individual 

 

Folha de rosto;  

Sumário (lista dos tópicos tratados);  

Introdução: apresentação do trabalho (o que é este trabalho? Em qual comunidade foi 

realizado? Quais questões chamaram mais a sua atenção? Quais conceitos pareceram 

mais próximos da realidade? Quais técnicas foram utilizadas no levantamento de dados? 

Observação direta? Preenchimento de fichas sobre os locais e grupos? Entrevistas? Com 

quais pessoas? Questionários? Com qual parte da comunidade? Obs.: o registro no 

caderno de realidade deve ser mencionado aqui. 

Desenvolvimento: apresentação das informações coletadas segundo tópicos 

organizados. Seguem sugestões de organização dos tópicos: 



- Descrição da comunidade: localidade, suas famílias, atividades econômicas, seu 

surgimento e história, menção à existência de grupos organizados, práticas culturais 

regularmente desenvolvidas, atividades de lazer, existência de escolas e outros espaços 

educacionais; 

- Cada grupo ou prática citado no tópico anterior deve ser descrito mais cuidadosamente 

em tópico, por exemplo, se houver cooperativas, devem ser apresentadas; se houver 

igrejas ou outros grupos religiosos; se houver grupos de dança e outras atividades. 

Obs.: escolas, espaços educativos informais e grupos informais que se reúnam 

livremente, sejam quais forem os tipos de atividades (lazer, esporte, conversas), devem 

receber atenção e ser descritos em tópico próprio. 

- Conclusão: baseada no momento análise do caderno de realidade, a conclusão deve 

revisar as principais informações apresentadas em comparação com os principais 

conceitos estudados nas disciplinas; deve apresentar também um comentário crítico 

sobre a situação dos espaços educacionais e sugerir futuras ações de intervenção. 

- Referências: fazer a lista dos textos consultados e citados (direta ou indiretamente) no 

trabalho, em ordem alfabética e de acordo com as normas da ABNT fornecidas na 

apostila. 

- Anexos: caso haja mapas, fotografias ou outro material, virão no anexo. No texto do 

relatório, quando for feita menção a eles, utiliza-se:  

  (Anexo I) ou (Anexo II) 

Neste caso, após o Sumário, é apresentado um índice dos conteúdos em anexo, com as 

respectivas páginas. 

OBS* Não esquecer de consultar, na apostila, as normas para citação direta e indireta 

de textos. Em caso de dúvidas na redação, lembrar de consultar o material sobre 

ortografia e gramática. 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES – ATENÇÃO: 

1. As visitas de acompanhamento/orientação das atividades do Tempo Comunidade 

devem acontecer entre 17 e 22 de outubro, de acordo com o planejamento que 

deve ser articulado pelos monitores da turma; 

2. O 2º Tempo Universidade ocorrerá entre 13 de novembro e 10 de dezembro 

2016; 

ÓTIMO RETORNO ÀS COMUNIDADES, BOM TRABALHO! 


