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Prefácio

Prefaciar um livro é sempre um ato de medo e de coragem. 
Prefaciar um livro sobre cultura, educação e currículo é um 
desafio imenso, sobretudo para mim que, como assumiu Ru-
bem Alves em uma de suas obras, às vezes fico poeta, vejo uma 
coisa e enxergo tantas outras e ainda mais quando se trata de 
compreender a multiplicidade das práticas e saberes culturais, 
educacionais e curriculares que alicerçam a nossa educação.

Este livro materializa a diversidade de modos de ver temá-
ticas, aspectos e abordagens presentes no processo educativo 
sustentadas em reflexões, a partir das lentes de educadores-
-autores que assumem olhares interessados e escutam sensí-
veis diante da interlocução teoria e prática na arte do fazer 
no/do cotidiano educacional.

Nós educadores sabemos o que sabemos, sabemos o que 
desconhecemos e o que precisamos saber para respondermos 
a contento as demandas da educação na contemporaneida-
de. Assim, estes saberes nos impõem uma atitude reflexiva 
sustentada por investigações e o pensar que resultam em no-
vos sentidos para o fazer educativo, ou seja, em elencar uma 
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diversidade de significados sobre o lugar da educação no lu-
gar do tempo histórico.

O livro Cultura, Educação e Currículo: cartografias de 
aprendizagens reúne um conjunto de textos de educadores-
-autores que, conscientes dos desafios e das possibilidades da 
educação, assumem olhares e reflexões acerca do fazer do-
cente. São sabedores das demandas que o educar impõe em 
tempos-espaços a todos que tomam lugar na realização das 
práticas educativas nas/das diversidades presentes entre for-
mação de professores e o processo de escolarização.

O mundo como tal, se apresenta e como o vivemos é re-
sultado de uma diversidade de saberes, experiências, inter-
locuções sobre os modos de pensar, fazer, ser, existir, com-
preender e buscar na educação a extensão da humanização 
dos indivíduos.

Esse mesmo mundo reside na educação e em nós educa-
dores e nos requer atitudes reflexivas permanentes. Somos 
herdeiros de pensarmos em uma educação includente, de-
mocrática e cidadã como projeto afirmativo da condição hu-
mana em um mundo contemporâneo demarcado pela provi-
soriedade que o próprio homem, as ciências e as tecnologias 
implicaram à existência.

Deste modo, sabemos que ao longo da história da huma-
nidade, a educação assume uma interrelação com a diversida-
de de demandas históricas, sociais, políticas, econômicas e da 
formação no processo civilizatório.

Em Cultura, Educação e Currículo: cartografias de apren-
dizagens perpassam textos comprometidos com o educar 

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   8miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   8 30/10/2020   17:30:5030/10/2020   17:30:50



9

diante do tempo e que traduzem um pouco do desafio reflexi-
vo sobre a educação, a partir de três eixos que agrupam os 14 
capítulos que formam a obra como: inclusão e alfabetização, 
práticas pedagógicas e cultura, e, educação e currículo. No diá-
logo desses três eixos, os autores evidenciam as vontades de 
educadores que impõe sobre outras vontades de: compreen-
der, explicar, teorizar, compartilhar outros saberes diante dos 
saberes que interrogam todos aqueles que assumem o edu-
car em tempos-espaços demarcados por provisoriedade de 
saberes e pelo devir e por vir determinado pela história da 
humanidade

Prof. Dr. Antonio Carlos da Silva
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EDUCAÇÃO E  SOCIEDADE: 

UMA ANÁLISE  DA PERCEPÇÃO 

INCLUSIVA DE ADOLESCENTES 

QUE FREQUENTAM A ESCOLA

Charlyan de Sousa Lima

Bruna Cruz Magalhães

Kaiomi de Souza Oliveira Cavalli

Cláudio Gonçalves da Silva

INTRODUÇÃO

Compreender a percepção de adolescentes sobre inclusão 
frente a realidade social que os cercam é uma atividade desa-
fiadora e ao mesmo tempo fundamental para ter um diagnós-
tico preciso sobre a realidade escolar, e sobretudo estabelecer 
estratégias inclusivas mais pontais que combatam toda for-
ma de discriminação e preconceito à pessoa com deficiência 
(MANTUAN, 2003; CARVALHO, 2005).

O poder da informação presente na sociedade pode in-
fluenciar a formação da percepção dos adolescentes, geral-
mente concatenado ao desenvolvimento de novos usos de 
informação, fazendo com que esse público faça opções por 
fontes oriundas dos próprios meios de comunicação social e/
ou da escola.
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Por fim, investigar as relações interpessoais dos adolescentes 
com os deficientes é uma ação relevante para compreender a razão 
de indivíduos não terem atitudes que inclua a pessoa com deficiên-
cia (LIMA; SANTOS, 2019). Pois sabe-se que uma das principais 
dificuldades a serem superadas é a inserção dos deficientes no con-
texto sociocultural, que implica inclusive em estabelecer relações 
com pessoas sem deficiência, e isso consequentemente favorecerá 
a ambos, o desenvolvimento emocional, físico, social e cognitivo.

Deste modo, este trabalho objetou-se a partir da percep-
ção dos adolescentes identificar os principais entraves sociais 
que imobilizam a prática inclusiva na escola.

METODOLOGIA

O trabalho foi conduzido em uma escola de ensino médio da 
rede pública estadual do Maranhão. Participaram da pesquisa 
adolescentes que cursam o terceiro ano do ensino médio.

Foi apresentado um termo de consentimento livre e escla-
recido, onde foi elucidado o objetivo e finalidade do trabalho, 
e como forma de testificar o aceite em participar da pesquisa, 
os participantes assinaram o termo apresentado.

Por meio do formulário constituído por perguntas abertas, 
foram coletados os dados, posteriormente transcritos para o 
Microsoft Word, e a seguir foram feitas as análises dos dados.

A análise do conteúdo das questões foi realizada com auxílio 
do software IRAMUTEQ (LOUBERE; RATINAUD, 2014), que 
é constituído por um conjunto estatístico que favorece a análise 
descritiva do corpus textual, e produz análise de similitude e nu-
vem de palavras que ilustram a representatividade das respostas.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As regiões da análise de similitude são constituídas por um con-
junto de palavras que sinalizam a maior frequência de palavras 
nas respostas dos adolescentes (LOUBERE; RATINAUD, 2014). 
Sendo que nas regiões centrais, as palavras que se destacam fo-
ram: “deficiência”, “escola”, “porque”, “bem”, “mais”, “incluir”, 
e como, que assumiram o perfil de Palavras Centrais (Figura 1).

Figura 1 – Percepção dos adolescentes sobre inclusão com base 
na análise de similitude realizada pelo software IRAMUTEQ

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)
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A primeira Palavra Central (PC) foi DEFICIÊNCIA, em 
sua volta encontra-se os vocábulos: sociedade, preconceito/
preconceituoso, consciência, relação, palestra, dentre outros 
(Figura 1). Todos os vocábulos estão relacionados com a PC 
Deficiência, pois segundo a concepção dos adolescentes a so-
ciedade ainda é muito preconceituosa, sendo necessário traba-
lhar a consciência de cada cidadão, para que se aprimore as re-
lações de respeito, de modo que a realização de palestras seria 
uma forma de se alcançar esses objetivos. Pois segundo Lima 
& Santos (2019, p. 21) “as palestras são meio de comunicação 
em que os palestrantes levam a informação para a sociedade 
visando o desenvolvimento social”.

A ESCOLA foi a próxima PC, dela emergem-se as pala-
vras: “excluir”, “estrutura”, “acolher”, “melhor”, tec.; além 
da palavra “deficiente” que apresenta ramificações de pala-
vras como: respeitar, acesso, lugar, aula (Figura 1). Os ado-
lescentes sinalizaram que a estrutura de muitas escolas ainda é 
muito excludente, pois não estão totalmente preparadas para 
acolher e oferecer o melhor atendimento educacional a todos. 
Sendo necessário, ter um olhar de respeito para o público defi-
ciente facilitando o seu acesso, para que se sinta como membro 
desse lugar que é a escola, e principalmente sua sala de aula, 
local em que transcorrer o seu maior tempo, se integrando e 
interagindo com os seus colegas.

A terceira PC foi PORQUE, que apresenta ramificação 
de palavras: “importante”, “ensino”, “tratado”, “diferente”, 
dentre outras (Figura 1). A palavra PORQUE é uma conjun-
ção, que se refere a razão ou motivo de alguma coisa, que é 
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utilizada para unir duas orações coordenadas, sendo que uma 
explica a outra. Observa-se que PORQUE está interligada a 
primeira PC que é DEFICIÊNCIA. Para os adolescentes, a 
discussão sobre o tema deficiência é muito importante, porque 
muitas pessoas não sabem lidar com o “diferente”, tendo trata-
do a pessoa deficiente como inferior, isto é, sem importância 
no processo de ensino.

A próxima PC foi BEM que reuni a ramificação das pala-
vras: “relacionar”, “muito”, “super” e “algo”. Na classe gra-
matical da Língua Portuguesa, a palavra BEM, assumi de 
acordo com o contexto, a função de adjetivo, substantivo 
ou advérbio. Estando interligada a PC “deficiência”, assu-
mi a tripla funcionalidade, pois a temática inclusiva deve 
ser bem (muito, super – advérbio) discutida, pois ela não se 
refere a algo em sentido pejorativo, mas a um contexto, que 
assumi a conotação substantiva, e que pode qualificar (ad-
jetivo) as relações sociais que são empregadas para com os 
deficientes.

A quinta PC é MAIS, que tem as seguintes ramificações: 
“pensar”, “precisar”, “ajudar”, “receber”, “reação”, “rua” (Fi-
gura 1). Para os adolescentes é preciso pensar, em formas de 
ajudar, as pessoas deficientes a receber uma atenção educa-
cional mais humanitária, pois não é só na escola que os de-
ficientes são vítimas de preconceitos, mais principalmente 
nas ruas. Quando os adolescentes usam o termo RUA, estão 
se referindo ao ambiente externo, desprotegido de políticas 
públicas inclusivas, que penalizam a vida dos deficientes, que 
vivem socialmente desassistidos.
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A sexta PC foi INCLUIR, que reuni os vocábulos: “meio”, 
“individuo”, “social”, “libras”, “presenciar”, “lei”, dentre ou-
tras (Figura 1). Observa-se que muitos adolescentes têm uma 
visão coerente quanto a inclusão escolar (Quadro 1), pois en-
tendem o ato de incluir como dispor da inclusão em qualquer 
meio social, fazendo com a Lei seja comprida e os principais 
legais que regem a inclusão de qualquer indivíduo seja preser-
vado. Além de acrescentarem a importância do acolhimento, 
independentemente do tipo de deficiência, sem que haja ne-
nhuma forma de discriminação.

Quadro 1 – O que os adolescentes pensam sobre inclusão escolar

ADOLESCENTE RESPOSTA

02 É incluir pessoas com deficiência no meio escolar, melhor dizendo é oferecer 
oportunidades iguais a eles, sem que haja nenhum tipo de discriminação.

06 Significa simplesmente incluir o indivíduo no meio social, em socialização.

10 É incluir na escola uma pessoa com deficiência.

13 É acolher todas as pessoas com deficiência na escola, não importa o tipo da 
cor da deficiência, mais sim acolher todos.

14 Inclusão escolar é tratar todos semelhantes, sem discriminar ninguém, pois 
cada um merece ser tratado da mesma maneira.

22 É promover o acesso igualitário, sem acepções a qualquer pessoa, mesmo 
que esta possua característica que a diferencie ou limite.

26 É promover o acesso igualitário, sem acepções a qualquer pessoa, mesmo 
que esta possua característica que a diferencie ou limite.

Fonte: Dados da Pesquisa (2020).

A última PC é COMO que tem as seguintes ramificações: 
“colega”, “amigo”, “tratar”, “inclusão”, “normal”, “ambien-
te”, “necessário”, dentre outras (Figura 1). A palavra COMO 
refere-se de que maneira pode-se alcançar a inclusão. Para os 
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adolescentes é necessário cultivar os princípios da amizade 
(amigo) e da colegialidade (colega), fazendo do ambiente esco-
lar, um local de relações de respeito e de consideração entre 
todos, só assim a inclusão de fato se tornará possível.

Lima e Santos (2019, p. 25), de uma de suas pesquisas, ob-
servaram que: “a relação interpessoal dos adolescentes com 
os deficientes, que induziu numa reflexão de quais medidas 
a escola e a família devem assumir para que os adolescentes 
possam ter relações nutridas pelo respeito e pela solidarieda-
de, visando o bem comum”. Desse modo, primar por uma 
relação amistosa é cabível fazer fluir a inclusão social em seus 
amplos sentidos.

A nuvem de palavras promove o agrupamento e organi-
zação da frequência de palavras (LOUBERE; RATINAUD, 
2014). As palavras mais frequentes foram: “deficiência”, “es-
cola”, “sociedade” e “inclusão” (Figura 2). Essas palavras 
também se destacaram na análise de similitude, portanto, os 
resultados das duas análises são correspondentes, o que soli-
difica ainda mais o princípio de similaridade entre as respostas 
dos adolescentes.
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Figura 2 – Nuvem de palavras gerada pelo software IRAMUTEQ com as 
representações da percepção dos adolescentes sobre inclusão social

Fonte: Dados da Pesquisa (2020)

Os adolescentes enfatizaram que a sociedade contempo-
rânea ainda não é suficientemente inclusiva, tendo ações pre-
conceituosas em relação a pessoa com deficiência. O adoles-
cente 23, por exemplo, afirma que

“para que a sociedade não seja preconceituosa as pessoas de-

vem mudar o seu modo de pensar e agir devem tratar todos 

iguais, não é só porque uma pessoa tem alguma deficiência que 

ela seja menos importante, jamais, todos têm os seus direitos 

iguais independentemente de como somos”.

Assim, Ferrari e Sekkel (2007, p. 242) enfatizam que “o 
preconceito é um assunto imprescindível de ser considerado 
ao abordar o tema da educação inclusiva”.
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Nesse sentido, os sistemas de ensino têm grande responsa-
bilidade, para que as escolas sejam inclusivas, oferecendo um 
atendimento educacional que atenda as peculiaridades dos 
discentes, sem fazer nenhum tipo de exclusão, mas integran-
do a todos no processo educacional, para que assim, possam 
desenvolver todas as suas habilidades e contribuir socialmen-
te com seu potencial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática inclusiva tem sua relevância por se tratar de um 
direito que todo cidadão deve usufruir, e principalmente 
àqueles que são vítimas de preconceito, devido manifestarem 
alguma deficiência ou altas habilidades.

Nesse sentido infelizmente, acredita-se que alguns adoles-
centes têm atitudes excludentes em relação aos deficientes, 
deste modo é preciso discutir sobre essa temática com esse 
grupo, pois por meio das discussões dialógicas pode-se confi-
gurar uma premissa para elucidar a inclusão em seu contexto 
escolar.

Contudo, aqueles que compõem a escola, inclusive os 
adolescentes, devem acolher os deficientes para que a escola 
seja inclusiva, porém nem sempre isso acontece (SANTOS; 
PAULINO, 2008). Sendo assim, é necessário reunir forças que 
potencializem práticas inclusivas que revertam a realidade 
excludente e preconceituosa da sociedade, para que todos se 
sintam respeitados e restituídos em sua dignidade humana.

Por fim, acredita-se que, os educandos com deficiência ou 
altas habilidades necessitam de um atendimento educacional 
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especializado que lhes oportunizem atividades complementa-
res ou suplementares no processo de escolarização, de forma 
que estejam participando ativamente da classe comum e usu-
fruindo da dinâmica escolar em sua plenitude.
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APOIO PEDAGÓGICO ÀS 

CRIANÇAS AUTISTAS EM ESCOLAS 

DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

EM CHAPADINHA–MA

Creusimar Garreto Silva

Daniel Silva dos Santos
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Maria dos Milagres Diniz dos Santos

INTRODUÇÃO

A cidadania da pessoa com deficiência é um caminho recente 
que tem evoluído timidamente, pois tomou corpo de forma 
mais marcante a partir na década de 90, apesar de ter início 
por meio de diretrizes políticas, pelo menos desde 1948, com 
a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(SANTOS, 2008).

A escola é um dos primeiros locais onde a criança interage 
com outras pessoas que estão fora do seu convívio familiar, 
por meio desta interação o sujeito constrói laços e desenvolve 
sentimentos, consegue se expressar de diversas formas e se 
comunicar facilmente, no entanto, nem todas as pessoas con-
seguem realizar essas ações de forma eficaz. Um dos fatores 
que influenciam a ausência destes tipos de comportamentos 
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é o autismo, Paiva (2014, p. 22) esclarece que “é uma comple-
xa síndrome que afeta três importantes áreas do desenvolvi-
mento humano: a comunicação, a socialização e o compor-
tamento”.

Para o educador Paulo Freire (2001), a reflexão nada mais 
é que: fazer e pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no 
“pensar para o fazer” e no “pensar sobre o fazer”; a respon-
sabilização do êxito ou não, da inclusão é direcionado para os 
professores. Não é defendida uma inclusão escolar de qual-
quer maneira, embora a compreendamos como um processo 
no qual “[...] cada novo desafio de exclusão vencido, novas ex-
clusões tornam-se visíveis” (SANTOS, 2008, p. 10).

Mahler (1968) desenvolveu suas ideias sobre os autismos infan-

tis a partir de sua teoria evolutiva, explicando o autismo [...] na 

qual os sintomas que mais se destacam são as dificuldades em 

integrar sensações vindas do mundo externo e interno, e em 

perceber a mãe na qualidade de representante do mundo exte-

rior (BOSA; CALLIAS, 2000, p. 4).

Para a realização desta pesquisa, levantou-se o seguin-
te questionamento como a escola de Educação Infantil está 
preparada para assegurar o acesso e permanência de crian-
ças autistas? Nesse ensejo, o objetivo versa sobre analisar as 
condições pedagógicas oferecidas pelas escolas às crianças 
autistas. Além do objetivo geral, buscou-se conhecer a estru-
tura física e a pedagógica das escolas, como também obser-
var a realidade educacional das crianças autistas e perceber 
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a disponibilidade de recursos e preparação dos profissionais, 
além de identificar a importância da educação escolar para as 
crianças autistas.

Entende-se serem necessárias duas questões norteadoras 
que as denominamos de problema(s) de pesquisa. Por que 
e para que existe o apoio pedagógico a crianças autistas em 
escolas, sejam privadas ou públicas? Quais as possíveis con-
tribuições, isto é, se existe apoio pedagógico para as crianças 
autistas?

Deste modo, a pesquisa foi realizada em 2 (duas) escolas 
que oferecem Educação Infantil, em que uma pertence a rede 
pública e a outra da rede privada, todas localizadas na zona 
urbana do Município de Chapadinha–MA.

Para coleta de dados, foi realizada a observação das esco-
las e utilizou-se um questionário direcionado aos professores, 
aos pais e à gestão escolar. Portanto, visando a melhor for-
ma de coletar os dados da pesquisa de campo optou-se por 
questionários com perguntas abertas e fechadas, totalizando 
11 questões referentes ao entendimento dos gestores, profes-
sores e pais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Em ambas as escolas há alunos autistas, o que evidencia a 
necessidade de um ambiente escolar que desenvolva todas 
as habilidades e especificidades destes alunos, promovendo 
à sua inclusão. Assim como prevê a LDB 9.394/96, Redação 
dada pela Lei nº 12.796, de 2013 (BRASIL, 2013a, p. 1), no 
art. 4º “Atendimento educacional especializado gratuito aos 
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educandos com deficiência, […] todos os níveis, etapas e mo-
dalidades, preferencialmente na rede regular de ensino […].” 
Em seguida, foram questionadas se a escola possuía estrutura 
física em conformidade com o CNE/CEB Nº 04/2009, as res-
postas não causaram espanto, pois já era esperado que profes-
sores e diretores afirmassem que sim.

Porém, evidencia-se que as escolas precisam de reorgani-
zação em sua estrutura. Os professores e a diretora da escola 
pública revelam que não foi prioridade a qualidade da educa-
ção para a gestão municipal anterior, e nem para a atual ges-
tão. Haja vista que, na escola pública analisada, não dispõe de 
profissionais especializados no atendimento de crianças com 
algum tipo de necessidade educacional. O que concerne ao 
disposto nas Diretrizes Nacionais para Educação Especial na 
Educação Básica, onde é ressaltado

[…] que alguns casos, substituir os serviços educacionais co-

muns, de modo a garantir a educação escolar e promover o 

desenvolvimento das potencialidades dos educandos que apre-

sentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas 

e modalidades da educação básica (BRASIL, 2001, p. 69).

Observou-se que as mães sentem-se seguras por seus filhos 
estarem frequentando as respectivas escolas e acreditam que 
diariamente são incluídos e que seus professores são capazes 
de ensiná-los. Contudo, no que diz respeito ao docente, quan-
do são indagados sobre como o seu aluno se relaciona com 
a aprendizagem, sinalizam a dificuldade que têm no ato de 

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   44miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   44 30/10/2020   17:30:5230/10/2020   17:30:52



45

ensinar crianças autista. Ressalta-se, apesar desta realidade, que 
se deve considerar “[…] uma construção dialógica e não impe-
rativa; expressão imanente de nossa humanidade, que abarca 
também o aprendente com autismo” (CUNHA, 2013, p. 17).

As respostas revelam que os diretores buscam a qualidade 
do atendimento diferenciado às crianças com algum tipo de 
necessidade. Dessa forma, é interessante observar os possí-
veis esforços dos professores em desenvolver ações pedagógi-
cas interdisciplinares.

A relação afetiva do aluno autista com o professor é o início 

do processo de construção da sua autonomia na escola. Ainda 

que o autista encontre dificuldades para compreender os senti-

mentos e a subjetividade das pessoas, ele não está desprovido 

de emoções. Isto descortina a possibilidade de projetos curricu-

lares baseados nos seus liames afetivos (CUNHA, 2012, p. 53).

Apesar de a socialização ser apontada de forma unânime 
como a principal finalidade da inclusão escolar de crianças au-
tistas, é interessante observar que a maioria dos professores 
desconhecem o poder subjetivante da escola. Assim, cabe res-
saltar que o Projeto Político-Pedagógico (PPP) é uma diretriz 
para o desenvolvimento das escolas, contudo ele não garante, 
efetivamente, o acesso da criança autista e muito menos sua 
permanência.

Portanto, ao analisar o PPP das duas escolas pesquisadas, 
constatou-se incongruência nesse sentido. Haja vista que, se-
guindo o que está disposto nas “Diretrizes Operacionais para 
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o Atendimento Educacional Especializado na Educação Bá-
sica”, Resolução CNE/CEB nº 04/2009, prevê na sua orga-
nização garantida no Art. 10. O projeto político pedagógico 
da escola de ensino regular deve institucionalizar a oferta do 
AEE (BRASIL, 2009, p. 303). Assim, as escolas possuem uma 
realidade diferente do que está no Projeto Político Pedagógi-
co e nas Diretrizes de AEE.

Segundo as professoras e diretora da escola pública, a 
gestão municipal pouco tem feito para a superação das difi-
culdades encontradas no âmbito das escolas. São fatores que 
dificultam o processo de inclusão, pois para Muller e Glat 
(2007, p. 73):

[…] um fato é inegável: para que a educação inclusiva, total 

ou parcial, se efetive é necessário que o sistema educacional se 

renove, a escola se modernize, se promovam transformações 

nas ações pedagógicas, se reestruture o curso de formação de 

professores, e se invista na atualização dos que já estão atuando 

nas escolas.

São escolas, sem água, energia elétrica, alimentação, in-
fraestrutura precária, falta de professores, quadro técnico 
pouco qualificado, o quadro de especialistas é insuficiente 
para o atendimento das necessidades das escolas. Nesse sen-
tido, a Mãe Alice também revela que, na escola que seu filho 
frequenta, não há uma oferta de Atendimento Educacional 
Especializado no contraturno, sendo preciso pensar e praticar 
ações inclusivas diariamente.
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/96, 
evidencia:

Art. 58º Entende-se por educação especial, para os efeitos desta 

Lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencial-

mente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais.

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializa-

do, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela 

de educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas 

ou serviços especializados, sempre que, em função das condi-

ções específicas dos alunos, não for possível a sua integração 

nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, 1996, p. 39).

Assim, entende-se que as dificuldades da criança são, prin-
cipalmente quanto à interação, incoerências na comunicação, 
dependência para autocuidados e dificuldades cognitivas. 
Nesse sentido, a proposta pedagógica se pauta na necessidade 
de estabelecer limites e regras, orientar atitudes que lhe pos-
sibilitem o ganho de independência e autonomia. É preciso 
praticar uma proposta de atendimento especializado no con-
traturno.

Faz-se necessário repensar em uma prática pedagógica 
emancipatória e um currículo multidisciplinar quando a es-
cola pública não disponibiliza de profissionais especializados, 
como um psicopedagogo para um atendimento personaliza-
do. Rivière (2004, p. 249) considera imprescindível “[...] haver 
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recursos complementares e especialmente psicopedagogos 
com funções de orientação e de logopedia”.

Visando melhor compreender o processo de inclusão de 
crianças autistas em sala de aula. Então, perguntou-se aos 
professores: Quais metodologias você utiliza em suas salas 
para educar a criança com Espectro de Autismo?

Prof. Maria responde: Utilizo de métodos que favoreçam a coordena-

ção motora, o desenvolvimento intelectual.

Prof. Carla responde: Gosto de atividades mais lúdicas para a intera-

ção social e desenvolvimento motor

Prof. Joana responde: Utilizo de vídeos, pois as crianças gostam de 

desenhos.

Prof. Marta responde: É bom mesclar atividades lúdicas, vídeos, pin-

turas visando aguçar a curiosidade da criança.

O lúdico apareceu como uma proposta avaliativa das com-
petências pedagógicas em uma das respostas. É preciso, con-
tudo, clarear este conceito para compreender qual é o proce-
dimento que o educador estabelece para conseguir levantar a 
demanda educacional por meio dessa técnica. De acordo com 
Rivière (2004, p. 40):

Na maioria dos métodos de educação especializados para a 

criança autista, inicia-se por um processo de avaliação para po-

der selecionar os objetivos estabelecidos por área de aprendi-

zado. A forma de levar a criança aos objetivos propostos varia 

conforme o método adotado.
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Na sequência, perguntou aos professores, gestores e mães: 
como é a relação entre a família de criança com Espectro de 
Autismo e a escola?

Prof. Maria: Por mais, que criamos iniciativas sempre os pais apre-

sentam desculpas para não estar presente nas atividades que poderia 

aproximá-los da comunidade escolar. E isto acaba por dificultar a re-

lação entre escola e família.

Prof. Carla: Entendemos ser importante, mas os pais muitas vezes não 

a devida importância para os momentos de diálogo e reuniões.

Prof. Joana: É uma relação de amizade, pois, os pais são muito pre-

sente na escola.

Prof. Marta: Da mesma forma que a escola é importante para o desen-

volvimento social da criança também é fundamental os pais na vida 

da comunidade acadêmica.

Diretor João: Na escola temos uma relação dialógica aberta. Busca-

mos sempre entender as particularidades das famílias e incentivando 

as crianças a participarem da comunidade escolar.

Diretora Débora: É necessário um diálogo com os familiares, até mes-

mo para melhor entendermos a singularidade desta criança autista.

Esta pergunta foi escolhida pois, como aponta Rivière 
(2004, p. 250), “[…] Numerosas pesquisas psicopedagógicas 
demonstram que o envolvimento da família é um dos fatores 
mais relevantes no êxito das tarefas educacionais e terapêuti-
cas com crianças autistas”.

Nesse sentido, evidencia-se que as respostas dos professo-
res e da diretora da escola pública possibilita que se tenha a 
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seguinte interpretação: sempre os agentes públicos tentam 
responsabilizar as famílias sobre as mazelas da administração 
pública. Já no âmbito da escola privada, a tendência conforme 
afirma as professoras e o diretor da escola, há uma preocupa-
ção com a qualidade da relação entre família e escola, visan-
do assegurar uma qualidade mínima a ser garante no atendi-
mento da escola. Assim, a mesma pergunta foi direcionada às 
mães, a da escolar privada, uma delas respondeu que:

Mãe Ana: É muito boa, a escola dispõe de recursos e profissionais qua-

lificados para melhor atender a meu filho, sempre respeitando suas es-

pecificidades. Sempre mantenho contato com as professoras e demais 

profissionais da escola para melhor desenvolver meu filho.

Na fala da Mãe Ana, fica evidenciado um entendimento 
mais conceitual do que se refere o grau de conscientização 
em participar da vida da comunidade escolar. Já a mãe da es-
cola pública, respondeu que,

Mãe Alice: Tenho acompanhado a rotina do meu filho na escola, princi-

palmente nos horários de entrada e saída da escola. Pois, nesse momento 

converso com as professoras sobre o desenvolvimento do meu filho. Parti-

cipo também das reuniões quando marcadas pela escola. Não posso par-

ticipar mais, pelo fato que trabalho o dia todo o que acaba por dificultar 

um acompanhamento mais próximo para melhor auxiliar as professoras.

Na resposta da Mãe Alice, pode-se observar que ela é preo-
cupada com o desenvolvimento e o bem-estar de seu filho 
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autista. Contudo, como muitas mães que são obrigadas a tra-
balhar três turnos para conseguir dar conta da subsistência 
familiar, nos parece que essa mãe se enquadra neste perfil. O 
que acaba revelando as possíveis dificuldades desta mãe em 
realmente acompanhar o desenvolvimento de seu filho no es-
paço escolar.

As mães das crianças afirmam que participam da vida es-
colar do filho e acreditam haver um desenvolvimento signi-
ficativo das crianças, seja no ensino ou no âmbito social. Isto 
pode estar revelando que há uma preocupação por parte dos 
agentes escolares em pensar e praticar um currículo interdis-
ciplinar (RIVIÈRE, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção de inclusão no espaço da escola é algo muito 
mais amplo, que envolve a reestruturação dos espaços físicos 
e dos processos de ensino-aprendizagem. Aponta-se para a 
importância de se encontrar pessoas dedicadas e interessadas 
em inclusão educacional e que colocam as ideias e os apren-
dizados em prática, mesmo sem saber se o resultado corres-
ponderá às expectativas. É importante ressaltar que o estudo 
não se esgota em si mesmo e que um ano letivo é um período 
de tempo muito curto para se obter resultados educacionais, 
mas que, mesmo assim, eles se fizeram presentes.

A partir dos questionamentos que fomentaram esta pes-
quisa e do objetivo da análise das condições pedagógicas ofe-
recidas pelas escolas, elenca-se que as escolas de Educação 
Infantil de fato asseguram o acesso de crianças autistas, mas 

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   51miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   51 30/10/2020   17:30:5230/10/2020   17:30:52



52

que, por vezes, falham na tarefa de assegurar sua permanên-
cia, a fragilidade da estrutura física e pedagógica das escolas, 
principalmente na escola pública.

Essas dificuldades relacionam-se a uma das perguntas le-
vantadas: “Por que e para que existe o apoio pedagógico a 
crianças autistas em escolas, sejam elas privadas ou públicas? 
Compreende-se então, que o apoio pedagógico existe no sen-
tido de superar estas dificuldades e propiciar uma educação 
significativa para os alunos.
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CARTOGRAFIA DE UMA 
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INTRODUÇÃO

Com este artigo, nos propomos a apresentar a cartografia 
da experiência na formação docente, vivenciada durante o 
Estágio Supervisionado, nos anos iniciais do Ensino Funda-
mental, realizado por acadêmicos do Curso de Pedagogia da 
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), desde 2019 no 
campo do estágio “Escola Criança Feliz”, cujo nome é trata-
do aqui de modo fictício com o intuito de garantir o anoni-
mato da instituição de ensino.

De acordo com o Regimento dos Cursos de Graduação da 
UEMA (UEMA, 2019b) e as Normas Específicas do Estágio 
Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Pedago-
gia (UEMA, 2019c), a carga horária desse componente totaliza 
135 horas, as quais são trabalhadas no âmbito da Universidade 
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e do campo de estágio, sendo organizada em 3 etapas, a saber: 
1) Fundamentação teórico-metodológica: se constituiu em 
estudos teóricos em referenciais bibliográficos e análise docu-
mental acerca do estágio; elaboração dos instrumentos para 
coleta de dados no campo de estágio; fundamentação para a 
construção do projeto didático de intervenção; socialização de 
expectativas, bem como instruções para a vivência no campo 
de prática; 2) Vivência: visita ao campo de estágio e inserção 
dos estagiários em sala de aula para observação e regência; e 3) 
Socialização das experiências na escola campo e elaboração e 
apresentação do Relatório Final (UEMA, 2019a).

Durante a etapa de observação realizada pelas autoras, fo-
ram identificadas algumas dificuldades de aprendizagem dos 
alunos quanto à escrita e leitura. Sendo assim, a alfabetização 
e letramento têm sido o foco da intervenção dos estagiários a 
partir de 2019 e, para isso, tem-se buscado apoio em teóricos 
da área para guiar as atividades junto aos alunos.

O objetivo Projeto do Estágio na “Escola Criança Feliz” foi 
intervir no processo de alfabetização e letramento, de forma 
interdisciplinar. De forma que, no primeiro semestre de 2019, 
foi utilizada a poesia visual como recurso didático integrador, 
com uma abordagem interativa e criativa, a fim de superar as 
demandas dos professores regentes e proporcionar momen-
tos de aprendizagem prazerosa para as crianças.

Libâneo (1999, p. 2) exprime o sentimento e a responsa-
bilidade do pedagogo e que nos estimulou a registrar a nos-
sa experiência no Estágio Curricular anos iniciais do Ensino 
Fundamental na “Escola Criança Feliz”:
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Ao compartilharmos, no dia a dia do ensinar e do aprender, 

ideias, percepções, sentimentos, gestos, atitudes e modos de 

ação, sempre ressignificados e reelaborados em cada um, va-

mos internalizando conhecimentos, habilidades, experiências, 

valores, rumo a um agir crítico-reflexivo, autônomo, criativo e 

eficaz, solidário.

Esse texto sintetiza a compreensão das alunas estagiárias 
acerca da relação aprendizagem e ludicidade no processo de 
alfabetização e letramento no Ensino Fundamental; apresen-
ta a cartografia das atividades em um campo de estágio vin-
culado à rede municipal de ensino em São Luís do Maranhão, 
durante o Estágio Curricular Supervisionado, dando desta-
que ao projeto de intervenção que vem sendo desenvolvido 
na escola campo.

Aproveitamos a oportunidade para ressaltar a importância 
do Estágio Curricular Supervisionado para além da contribuição 
na formação do pedagogo, posto que também beneficia a escola 
campo, tornando-a objeto de estudo e ainda contribuindo no de-
senvolvimento do processo de aprendizagem das crianças.

LUDICIDADE E APRENDIZAGEM

A criança se desenvolve e cria conceitos diariamente, conhe-
cendo o novo em um mundo velho. Piaget (1986) concebeu a 
criança como um ser dinâmico que a todo momento interage 
com a realidade, operando ativamente com objetos e pessoas. 
Não é por acaso, a preocupação dos estudiosos da educação, 
em entender a criança e como ocorre a sua aprendizagem. 
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Conhecer, ajuda a crescer as possibilidades de formular concep-
ções diversas sobre a aprendizagem individual e personalizada.

Nessa perspectiva, é sabido que diversas pesquisas educa-
cionais têm atestado que o lúdico pressupõe ferramenta indis-
pensável para a aprendizagem. Especialmente no Ensino Fun-
damental, a criança passa por uma fase de desenvolvimento e 
amadurecimento mental, onde o experienciar retém mais resul-
tados que a simples fala. Assim, é possível compreender que a 
ludicidade desencadeia na criança o desenvolvimento afetivo, so-
cial e cognitivo. Nesse sentido, Calistro (2016, s/p), aponta que:

[...] o lúdico aplicado às aulas propiciam o desenvolvimento da 

criatividade e da superação de desafios na busca de resoluções. 

As atividades também permitem ao professor avaliar o auto-

controle, o respeito com o outro, a capacidade de comunica-

ção, de previsões e emoções do aluno. A partir disso, o estudan-

te poderá formar conceitos significativos e não abstratos.

Nessa compreensão, é importante olhar a criança como 
um ser que necessita de atenção nas suas dificuldades e habi-
lidades. Trabalhar a ludicidade permite ao professor perceber 
qualidades como comunicação, liderança, cooperação, res-
peito, e ainda, observar aquelas crianças introvertidas, com 
dificuldade de se expressar, e consequentemente de aprender. 
Dessa forma, corroborando com Goldert (2002, p. 9):

[...] o professor precisa ajudar os estudantes a adquirir as ferra-

mentas culturais – linguagem e símbolos – que lhes possibilitem 
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refletir sobre suas próprias instituições e experiências e comuni-

cá-las, articulando suas ideias, construindo compreensões mais 

ricas. Isto significa que é da competência do professor encontrar 

os meios de transpor a distância entre a linguagem usual dos alu-

nos e as convenções mais abstratas.

Apesar de que seus conceitos frequentemente se confun-
dam, neste âmbito tratar-se-á Alfabetização e Letramento 
como processos que caminham juntos, entendendo que não 
basta o indivíduo ser simplesmente alfabetizado. É necessário 
e de fundamental importância que o indivíduo seja também 
letrado, para que possa exercer as práticas sociais de leitura 
e escrita exigidas pela sociedade. Estar alfabetizado é ver o 
mundo com outros olhos, mais críticos, com olhos de quem 
aprende e levará o seu aprendizado para toda a vida.

Ressaltamos que está na aprendizagem do aluno o maior 
interesse, e cabe ao professor ser um guia na construção do 
conhecimento. Seguindo essa prerrogativa, este artigo pre-
tende desenvolver uma visão diferenciada sobre a escrita e a 
leitura. Partir dos modos tradicionais para uma abordagem 
mais interativa e criativa. Tornando este momento ainda 
mais prazeroso para a criança, considerando que a poesia vi-
sual contém elementos norteadores da aprendizagem.

ATIVIDADES DO ESTÁGIO NA ESCOLA CRIANÇA FELIZ

O campo de estágio em questão é integrado à rede municipal 
de ensino e encontra-se localizado na Zona Urbana de São 
Luís do Maranhão. Por ser uma escola-anexo, nesse prédio é 
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ofertada somente a modalidade dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, de terceiro ao quinto ano, somando cerca de 
500 crianças, regularmente matriculadas e frequentes nos tur-
nos matutino e vespertino.

As atividades desenvolvidas no campo de estágio tomaram 
por base o projeto “Poesia visual como recurso para alfabeti-
zação e letramento nos anos iniciais do Ensino Fundamen-
tal”, alinhado aos conteúdos propostos pelo planejamento 
das professoras regentes na escola-campo, de modo a poten-
cializar o desenvolvimento de competências e habilidades de 
alfabetização e letramento de forma lúdica e criativa, buscan-
do sempre a prática interdisciplinar, ou seja, diálogo entre dis-
ciplinas do conhecimento (SCHARMACH, 2008), posto que:

A poesia visual é uma forma de expressão artística que se carac-

teriza quase sempre pela combinação da palavra e da imagem. 

É um gênero artístico de pequeno formato que, empregando 

alguns poucos elementos – como a disposição gráfica de pala-

vras e/ou letras, bem como de imagens –, tem a capacidade 

de produzir grande impacto. A mensagem do poema é captada 

pela visualização da forma, que muitas vezes explora aspectos 

lúdicos, sonoros e visuais (MARINHO, 2014, s/p).

O Projeto teve sua aplicabilidade por meio de aulas mi-
nistradas pelos estagiários, apresentando inicialmente as ca-
racterísticas do gênero “poesias visuais” e as técnicas para a 
sua construção. Tendo como produto, a síntese do conhe-
cimento construído expressa por meio das produções dos 
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alunos ao final das aulas, nas diversas disciplinas ao longo do 
estágio (Figura 1).

Figura 1 – Poesias visuais elaboradas pelos alunos da Escola Criança Feliz

Fonte: Arquivo das Autoras (2019)

Os procedimentos metodológicos fundamentavam-se no 
diálogo, conforme nos instiga Freire (1996) e, rotineiramente, 
ocorriam atividades de avaliação dos conteúdos trabalhados 
nas diversas disciplinas.

As regências, desenvolveram-se com as crianças atividades 
que estimularam a leitura e a escrita, a psicomotricidade e a 
imaginação, com destaque para uso de brincadeiras, jogos e 
recursos tecnológicos como músicas, vídeos e projeção de 
imagens, que alinhados pelo planejamento resultaram em 
uma aprendizagem significativa. Corroborando com Silva e 
Costa (2007, p. 4):

É de suma importância a formação do educador para o reco-

nhecimento e valorização do lúdico como suporte metodo-

lógico para a realização de um trabalho interativo, eficaz e 
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gratificante em que o educando seja o protagonista no proces-

so de ensino-aprendizagem, principalmente no processo de al-

fabetização e letramento.

Durante a prática do estágio, as técnicas para avaliação es-
colhidas foram qualitativas, tomando por base a continuidade 
do processo, a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e 
também potencializar o processo de ensino. Os instrumentos 
de avaliação foram diversos, com atividades que permitiram 
obter informações sobre habilidades cognitivas e atitudinais 
dos alunos, entretanto, demos ênfase à criação de poesias 
visuais.

Merecem registro os conteúdos trabalhados durante a 
regência dos estagiários nas classes, como os de Língua Por-
tuguesa foram: substantivo próprio e comum, além gêneros 
textuais: fábulas, poesia, poesia visual, explorando suas fun-
ções e características.

Os conteúdos da Matemática envolveram a adição e a sub-
tração, com reagrupamento e resolução de problemas, me-
diante a promoção de gincana e leitura do livro “Poemas Pro-
blemas”, de Renata Bueno.

Em Ciências, foram estudados os animais vertebrados, 
como peixes e anfíbios, observando suas características mor-
fológicas e fisiológicas, bem como aspectos da locomoção, 
reprodução, respiração e importância desses animais para os 
ecossistemas. E em Geografia e História, a atividade econô-
mica pecuária, as diferenças entre a vida no campo e na cida-
de ao longo dos anos e suas representações cartográficas.
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Em todas as disciplinas, a Arte e a Produção Textual foram 
estimuladas a partir da criação de poesia virtual como ativi-
dade avaliativa discente. Vale destacar que as atividades que 
trabalharam a poesia virtual foram denominadas por vários 
alunos de “brincadeiras” e todos se envolveram e mostraram-
-se interessados e animados em executá-las.

No processo de observação dos resultados, convém ressal-
tar quão importante é o planejamento do processo de ensino 
adequado às demandas de aprendizagem e o quanto o aluno 
responde de maneira positiva quando se trata de um assunto 
de seu interesse. Tal fato demonstra coerência com os precei-
tos das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Funda-
mental (1998), que afirmam: “cabe ao professor planejar uma 
sequência de atividades que possibilite a aprendizagem signifi-
cativa para as crianças, nas quais elas possam reconhecer os li-
mites de seus conhecimentos, ampliá-los e/ou reformulá-los.”

Destarte, percebemos que é comum que algumas ativida-
des não ocorram como planejado, o que não retira o mérito 
do planejamento, mas confirma que este deve ter, de fato, fle-
xibilidade para possibilitar a superação dos imprevistos que 
podem surgir, sempre buscando aprimorar e aperfeiçoar o 
que não foi contemplado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A prática do estágio tem sido de grande relevância para a 
formação docente, contribui para aprimorar a prática e pro-
picia a aproximação com a realidade profissional. Oportuni-
za a percepção do quão importante é adotar uma proposta 
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educativa que envolva a interdisciplinaridade, a ludicidade, 
a compreensão das necessidades cognitivas e afetivas do alu-
no, além da valorização da sua motivação pela aprendizagem 
permanente (Figura 2).

Figura 2 – Mapa Conceitual do Estágio Curricular 
Supervisionado na Escola Criança Feliz

Fonte: As Autoras (2020)

Trabalhar os conteúdos pertinentes aos componentes curri-
culares e temas atuais a partir dos quais as crianças possam in-
teragir e entender o mundo em que vivem tem sido primordial 
para uma educação de base sólida e com vistas à qualidade social.

Outrossim, compete ao professor em formação inicial e 
continuada ir em busca de práticas educativas provocativas 
da construção de saberes discentes, que estimule a motivação 
pela aprendizagem por toda a vida.

Registramos que é incorporado às práticas dos estagiários do 
Curso de Pedagogia o incentivo à leitura com ações que fomen-
tam a parceria entre universidade e a escola, o que tem sido prati-
cado na continuidade do estágio na Escola Criança Feliz.
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AS CAUSAS DO FRACASSO 

ESCOLAR NA ALFABETIZAÇÃO

Francisca Rosinalva Cardoso Pereira Costa

INTRODUÇÃO

Leitura e escrita são instrumentos básicos para o ingresso e 
participação na sociedade letrada. São ferramentas para com-
preensão e realização da comunicação do homem na socieda-
de contemporânea e a chave para a apropriação dos saberes já 
conquistados pela humanidade. Por meio da alfabetização, o 
homem se torna um ser global, simbólico, social, um cidadão 
inserido na civilização moderna, com o domínio dos símbo-
los da comunicação humana.

A alfabetização é um processo complexo que possibilita 
muitas dúvidas a todo momento, por isso, o importante é que 
os professores tenham sensibilidade para observar e intervir 
no processo de aprendizagem de cada aluno, estando sempre 
atentos ao que as novas teorias e pesquisas sobre a aquisição 
da linguagem apontam como possibilidade de inovação.

Em função dessa realidade educacional identificada com 
base nas colocações referidas e com o intuito de minimizar tal 
realidade, buscou-se, a partir deste trabalho, discutir acerca 
das causas do fracasso escolar na alfabetização, esclarecendo 
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questões relacionadas ao processo de construção da leitura e 
da escrita, bem como, a função da escola nesse processo.

CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO

A alfabetização é uma atividade transformadora e não ape-
nas uma simples habilidade de ler e escrever tecnicamente. 
A alfabetização é ação necessária ao homem a fim de que ele 
participe criticamente do mundo no qual ele vive.

De acordo com Freire (1982, p. 7 grifos do autor) a alfabe-
tização:

É parte do processo pelo qual alguém se torna autocrítico a res-

peito da natureza historicamente construída de sua própria expe-

riência. Ser capaz de nomear a própria experiência. Ser capaz de 

nomear a própria experiência e parte do que significa “ler” o mun-

do e começar a compreender a natureza política dos limites bem 

como das possibilidades que caracterizam a sociedade mais ampla.

Com base nas considerações do referido autor, percebe-se 
que o homem para se tornar livre e expressar suas próprias 
ideias precisa dominar os códigos da linguagem escrita, isto 
é, ler e compreender o que ler, pois só assim será capaz de 
exercer sua cidadania.

Complementando a ideia acima, Freire (1982, p. 8 grifo do 
autor) destaca ainda que:

A linguagem e o poder estão inextricavelmente entrelaçados 

e proporcionam uma dimensão fundamental da ação humana 
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e da transformação social. A linguagem, como a define Freire, 

tem um papel ativo na construção da experiência e na organi-

zação e legitimação das práticas sociais disponíveis aos vários 

grupos da sociedade. A linguagem é o “verdadeiro recheio” da 

cultura e constitui tanto um terreno de dominação quanto um 

campo de possibilidade.

Deste modo, a capacidade que tem o sujeito de se comunicar 
permite-lhe deliberar seu poder de agir diante das situações co-
tidianas, ou seja, a linguagem é um instrumento que proporcio-
na ao homem condições de transformar a sociedade, revelando 
assim o ponto chave para alienar os sujeitos quando esses não a 
dominam, e ao mesmo tempo um meio eficiente que oportuni-
za ao homem conquistar o seu espaço no meio social.

Entende-se a alfabetização como uma ação que liberta o 
homem das alienações, uma vez que, a escassez do domínio 
de leitura no Brasil tem raízes históricas, alvo da colonização 
e da escravidão no país.

No período colonial, pouco era permitido o direito de 
leitura e escrita, pois somente os senhores de engenho, seus 
filhos, os jesuítas e o clero tinham esse privilégio. Assim, evi-
denciou-se que, o homem que não detém o poder da leitura 
pouco pode se expressar e, portanto, fica sujeito aos interes-
ses do poder.

Referindo-se à alfabetização, Solé (1998, p. 50) ressalta que:

Alfabetização é um processo através do qual as pessoas apren-

dem a ler e a escrever. Estes procedimentos, porém, vão muito 
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além de certas técnicas de translação da linguagem oral para a 

linguagem escrita. O domínio da leitura e da escrita pressupõe 

o aumento do domínio da linguagem oral, da consciência me-

talinguística, isto é, da capacidade de manipular e refletir inten-

cionalmente sobre a linguagem.

Assim, a alfabetização se refere ao processo em que o su-
jeito processa a leitura e a escrita, ou seja, constrói conhe-
cimento linguístico oral e escritos, porém, esse processo de 
aprendizagem depende de algumas metodologias eficientes 
para que o aluno não aprenda meramente decodificar os sig-
nos da escrita, mas sim dá sentido ao texto lido.

METODOLOGIA

Desenvolveu-se a pesquisa em dois momentos específicos. No 
primeiro, obedeceu-se a uma metodologia que priorizou espe-
cificamente a pesquisa bibliográfica. No segundo momento, ce-
deu-se espaço para o levantamento de opiniões de professores 
alfabetizadores, efetivado por meio da pesquisa de campo.

Esse tipo de pesquisa foi realizado com o objetivo de iden-
tificar a metodologia utilizada por esses profissionais para 
alfabetizar seus alunos, bem como as dificuldades e desafios 
encontrados ao longo desse processo tão complexo que é o 
processo de alfabetização.

Como instrumento de pesquisa, foi utilizado um questio-
nário com perguntas abertas e fechadas.

Convém ressaltar que o universo deste estudo foi repre-
sentado pelos professores que atuam no 2º ano do Ensino 
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Fundamental da Rede Pública Municipal de Buriti–MA. Os 
professores, ora pesquisados, possuem formação em nível su-
perior, porém somente dois, dos 4 (quatro), são formados em 
Pedagogia. Portanto, nem todos estão habilitados para traba-
lhar com a alfabetização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A pesquisa foi realizada em uma Escola pública municipal da 
cidade de Buriti–MA, por questões éticas, o verdadeiro nome 
da escola foi preservado.

As cinco primeiras questões do questionário serviram de 
identificação do professor, no que se refere à formação e atua-
ção profissional.

Os professores, na sua maioria, concluíram a formação 
superior em: Letras 2 (dois) e Pedagogia 2 (dois). Quanto ao 
tempo de atuação no magistério/alfabetização, encontram-
-se entre 10 (dez) a 18 (dezoito) anos. A média de alunos por 
turma é de 24 e 30 por classe, com idade média de 7 e 10 anos 
de idade.

No que se refere à formação dos professores, observa-se 
que nem todos estão habilitados para trabalhar com a alfabe-
tização, pois somente dois são formados em Pedagogia, o que 
pode se constituir em um fator que corrobora para o insuces-
so na sala de aula.

Em seguida, perguntou-se sobre o número de alunos que 
já estão alfabetizados. O quadro 1 apresenta os resultados 
obtidos.
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Quadro 1 – Alunos alfabetizados da escola campo

Turmas Total de alunos Alunos alfabetizados

Turma 1 26 17

Turma 2 24 19

Turma 3 25 15

Turma 4 25 16

FONTE: dados da pesquisa, 2015

Observa-se um número considerável de alunos que ainda 
não leem e nem escrevem, ou seja, que ainda não estão al-
fabetizados, o mais grave é que serão aprovados, pois nessa 
etapa não deve haver reprovação.

Acredita-se que a prática de leitura permanente na esco-
la, apresenta-se como uma alternativa eficiente de tornar o 
sujeito um leitor competente, capaz de produzir textos com 
sentido. Brasil (2006, p. 53) enfatiza que “A leitura por um 
lado, nos oferece a matéria prima para a escrita: o que escre-
ver. Por outro, contribui para a construção de modelos: como 
escrever”.

Em síntese, percebe-se a necessidade de a escola priorizar 
o ensino da leitura e escrita, condizente com as reais necessi-
dades dos alunos, uma vez que essa prática constante possi-
bilita o aluno desenvolver suas capacidades de comunicação, 
expressão e acesso a sociedade do conhecimento.

A pergunta seguinte (7ª questão) foi referente ao método 
que utilizam para alfabetizar seus alunos. Como resposta, 2 
(dois) alunos.

Ao serem questionados sobre o porquê da escolha do mé-
todo, 8ª questão, os professores assim responderam:
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P1: Porque é aquele que nós professores usamos na nossa realidade de 

todos os dias.

P2: Porque é a forma mais compreensiva para alfabetizar na realida-

de dos alunos.

P3: Métodos sintéticos, que envolvem o alfabético, o silábico e o fônico.

P4: Método fônico, pois é o melhor para se alfabetizar.

Por meio do questionário, percebeu-se, também, que os 
professores possuem pouco ou nenhum esclarecimento so-
bre a teoria que os fundamentam, pois não sabiam explicar 
com exatidão sobre método utilizado para alfabetizar seus 
alunos.

Com relação às alternativas didáticas, Ferreiro (1989, p. 
73), afirma que, “muitos professores declaram utilizar um 
método misto, que nada mais é, em realidade, do que uma 
mistura de elementos recebidos, por tradição de outros que 
estão na moda e de uma certa dose de intuição”.

Sobre a opinião deles em relação ao método tradicional de 
ensinar, 9ª questão, alguns disseram que é um método bom, 
usado até hoje, inclusive por certa parte deles. Outros disse-
ram que não consideram eficaz, porque o centro do processo 
de ensino aprendizagem era o professor e não o aluno como 
deveria ser. Disseram ainda que, apesar das inovações, o mé-
todo tradicional se adéqua e facilita a alfabetização.

A 10ª pergunta foi com relação às áreas de dificuldades 
de aprendizagem da leitura e escrita; de modo que todos os 
professores afirmaram que seus alunos têm dificuldades na 
leitura e escrita e que as áreas em que essas dificuldades estão 
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mais relacionadas são: cognitiva (atenção, concentração, me-
mória, linguagem) e social (família, meio etc.).

Os aspectos cognitivos, segundo Weiss (2000, p. 16), “estão 
ligados basicamente ao desenvolvimento e funcionamento 
das estruturas cognoscitivas em seus diferentes domínios. In-
clui-se nessa grande área aspectos ligados à memória, aten-
ção, antecipação”.

Quanto à área social, Weiss (2000, p. 18) afirma que “no diag-
nóstico psicopedagógico do fracasso escolar de um aluno não se 
pode desconsiderar as relações significativas existentes entre a 
produção escolar e as reais oportunidades que a sociedade possi-
bilita aos representantes das diversas classes sociais”.

A criança desde cedo tem os primeiros contatos com a lei-
tura mesmo antes de aprender a ler convencionalmente, ao 
tocar alguns materiais impressos como livros ou outros mate-
riais estão utilizando os níveis acima citados. Constata-se as-
sim que a leitura envolve toda a estrutura do sujeito, portan-
to, a família como sendo o primeiro contato social do sujeito 
tem forte influência sobre ele no que diz respeito ao incentivo 
pelo hábito de ler.

Portanto, é importante que a família estimule o contato 
com a leitura desde cedo por meio dos sentidos, dispondo de 
materiais impressos para a criança manusear, assim contribui-
rá positivamente com sua formação leitora. Vale ressaltar que 
os rabiscos, os traçados, e a música também são espécies de 
leitura que ajudam de maneira bastante significativa.

Em relação à área física, constatou-se que os professores não 
consideram como a área que esteja mais relacionada com as 
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dificuldades de aprendizagem, pelo fato de não haver em suas 
salas crianças com deficiência ou com déficit físico ou orgâni-
co, mas reconhecem a importância do corpo na aprendizagem.

Conforme Pain (1999, p. 22), “é com o corpo que se fala, 
se escreve, se tece, se dança, resumindo, é com o corpo que 
se aprende. As condições dele sejam constitucionais, herdadas 
ou adquiridas, favorecem ou atrasam os processos cognitivos 
e, em especial, os da aprendizagem”.

Outra pergunta foi feita aos professores, 11ª questão, foi a 
quem eles atribuem as dificuldades de aprendizagem. A tabe-
la 1 a seguir mostra os resultados obtidos. Ressalta-se que os 
professores poderiam marcar mais de uma opção.

Tabela 4. A quem os professores atribuem as dificuldades de aprendizagem

Ausência da Família 4

Mídia 3

Condição social 1

Pobreza 1

Falta de interesse 4

FONTE: dados da pesquisa, 2015

Na tabela acima, verifica-se que a maioria dos professores 
consideram a “ausência da família” como um fator que con-
tribui para as dificuldades de aprendizagem durante a alfabe-
tização. De acordo com Scoz (1999, p. 71);

“A influência familiar é decisiva na aprendizagem dos alunos. 

Os filhos de pais extremamente ausentes vivenciam sentimen-

tos de desvalorização e carência afetiva, gerando desconfiança, 
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insegurança, improdutividade e desinteresse, sérios obstáculos 

à aprendizagem escolar”.

Apesar de o apoio da família ser importante na aprendiza-
gem da criança, a escola também tem sua parcela de contri-
buição nesse processo, pois é de sua competência criar condi-
ções para que a família participe mais da vida do filho.

Por fim, Scoz (1999, p. 143) afirma que “o contato com 
a família pode trazer informações sobre fatores que interfe-
rem na aprendizagem e apontar os caminhos mais adequados 
para ajudar a criança”. Também é importante orientar aos 
pais para que compreendam a enorme influência das relações 
familiares no desenvolvimento dos filhos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreende-se que a habilidade de leitura é imprescindível ao 
sujeito, uma vez que possibilita sua participação na sociedade 
de maneira crítica e ativa. Entende-se que o aluno, ao chegar 
à escola, já possui conhecimentos prévios a respeito da leitura, 
conhecimentos esses adquiridos no contexto familiar; no en-
tanto ao chegar à instituição escolar precisa ser estimulado, a 
fim de tornar-se apto à leitura, pois a escola é a responsável por 
sistematizar os conhecimentos trazidos pelos alunos.

Por meio do estudo realizado acerca do fracasso escolar na 
alfabetização, chegou-se à conclusão de que a prática do(a) al-
fabetizador(a) é fundamental para se alcançar sucesso escolar, 
pois os primeiros anos ainda são os pilares do processo educa-
tivo para agregar conhecimentos.
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Observou-se que as práticas incentivam o aparecimento 
de problemas no processo, privilegiam algumas habilidades e 
não trabalham outras inerentes à alfabetização.

Portanto, deve ser uma prática constante pensar e repen-
sar a alfabetização, rever metodologias e enfrentar a própria 
história, buscar a compreensão dos porquês e conviver com 
as angústias de reconhecer aquilo que ainda não se sabe. Acei-
tar os erros como construtivos. Aceitar o “novo” sem precon-
ceito e não abandonar os acertos já conquistados.
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AS COMPETÊNCIAS 

SOCIOEMOCIONAIS  NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  E  SUA 

INSERÇÃO ÀS PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS A  LUZ DA BNCC

Karla Myllena de Aquino Gomes

INTRODUÇÃO

O cenário educacional vive em constante transformação para 
se adequar as mudanças sociais e tecnológicas que contem-
plam o mundo do trabalho, o novo perfil dos alunos do sé-
culo XXI, bem como a formação de professores. Esta última 
considerada responsável pelo desenvolvimento de competên-
cias que serão utilizadas em sala de aula de acordo com as 
necessidades advindas dessas mudanças.

As instituições escolares vivem em busca da inserção de es-
tratégias que permitam a reflexão, discussão, desenvolvimento e 
ação de aprendizagens, sendo estas promotoras de conhecimen-
to, a fim de que preparem todos que fazem parte do ambiente 
escolar, para os desafios do mundo contemporâneo. Nessa pers-
pectiva, estão incluídos os campos: pessoais, cognitivos e sociais.

Os debates acerca de uma educação integral que visa abran-
ger o indivíduo na sua totalidade apresentam como uma das 
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estratégias de mudança, o desenvolvimento de competências 
socioemocionais em todas as etapas do ensino. E para que isso 
ocorra, é necessário que a organização educacional esteja rela-
cionada a esse processo de desenvolvimento, ou seja, trabalhar 
o currículo, planejamento, formação e práticas pedagógicas ali-
nhadas às competências socioemocionais.

Para isso, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ho-
mologada no país apresenta como um dos objetivos, o desen-
volvimento das várias dimensões do indivíduo, respeitando 
sua individualidade.

(...) Significa, ainda, assumir uma visão plural, singular e inte-

gral da criança, do adolescente, do jovem e do adulto – con-

siderando-os como sujeitos de aprendizagem – e promover 

uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e 

desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades. 

Além disso, a escola, como sendo espaço de aprendizagem e de 

democracia inclusiva (...) (BNCC, 2017, p. 14).

Tais reflexões contextualizam aspectos relacionados à saú-
de mental e às tomadas de decisão quanto a formação dos 
alunos referentes a esse cenário. A escola por sua vez tem pa-
pel fundamental para a preparação do indivíduo, a fim de que 
este possa viver em sociedade, obter conhecimentos, desen-
volver estratégias de enfrentamento frente às adversidades da 
vida profissional e pessoal.

Nessa concepção, observando o contexto mundial, com-
preende-se a necessidade de se trabalhar com práticas que 
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contemplem a educação integral e suas dimensões, para que as 
características relacionadas aos campos social e emocional sejam 
estabelecidos como essenciais para o desenvolvimento humano.

O presente artigo tem como finalidade saber como estão 
sendo ofertadas as competências socioemocionais nas escolas 
da rede pública de ensino, de um município do estado do Ma-
ranhão, bem como os desafios encontrados pelas professoras 
para aplicar tais competências na sala de aula à luz da BNCC.

Inúmeros estudos apontam o trabalho com as competên-
cias socioemocionais como sendo de grande relevância para o 
ambiente escolar. Vistas tão importantes quanto as cognitivas 
relacionadas ao currículo formal.

Para desenvolver o estudo, utilizou-se como metodologia 
a pesquisa de campo, a fim de analisar através de entrevista 
semiestruturada o conhecimento sobre a temática abordada 
nas escolas municipais e a que forma com as professoras as 
desenvolvem na sala de aula.

O trabalho é pautado nos estudos de diferentes teóricos e 
estudiosos sobre o tema.

O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS 
PARA A FORMAÇÃO HUMANA

As competências socioemocionais são consideradas como 
sendo estratégias de prevenção na busca pela saúde mental 
dos indivíduos. E foi com essa perspectiva que o sistema edu-
cacional vislumbrou a interação com o ambiente educacio-
nal. É neste espaço onde se percebe uma variação de compor-
tamentos distintos e uma visão global do ser social.
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De acordo com CASEL, as competências socioemocionais 
podem ser definidas como:

[...] Aprendizagem social e emocional (SEL) refere-se ao pro-

cesso pelo qual crianças e adultos desenvolvem as competên-

cias sociais e emocionais fundamentais e essenciais para o su-

cesso na escola e no local de trabalho, incluindo as habilidades 

necessárias para reconhecer e gerenciar emoções, desenvolver 

cuidados e preocupações com os outros, formar relacionamen-

tos positivos, tomar decisões responsáveis   e lidar com o sucesso 

e com as demandas de crescer na complexa sociedade de hoje 

(CASEL, 2003, p. 1).

As emoções e suas características se apresentam como 
sendo mediadoras na busca por resolução de conflitos, visan-
do o bem-estar coletivo, integrando os princípios éticos e de-
mocráticos, para que cada indivíduo possa aprender, conhe-
cer, conviver, trabalhar e ser.

O ser humano é visto como complexo e são necessárias 
diversas ações para entendê-lo. Nessa conjuntura, as com-
petências socioemocionais podem ser compreendidas como 
um conjunto de situações que visam reagir mediante as 
ações apresentadas. Busca refletir também, de que forma se-
rão resolvidas, criando estratégias de intervenção para ade-
quá-las.

Tidas como dimensões sociais, as competências socioemo-
cionais são apresentadas como a harmonia entre as emoções, 
ao relacionamento entre si e com os outros e a resiliência.
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As competências emocionais têm diversas consequências posi-

tivas para o sentido de integridade e autocontrole do próprio, o 

que fortalece essas mesmas competências, tais como as de ges-

tão das emoções e de resiliência. Desenvolve-se, assim, um sen-

timento de bem-estar que se estende à relação consigo próprio, 

com os outros, com as situações e que favorece a prossecução 

enérgica dos objetivos e uma ação coerente com o sentido mo-

ral (Caetano & Sobral, 2016, p. 257).

Esses aspectos sociais e emocionais expõem situações que 
desafiam o equilíbrio mental e o autoconhecimento dos indi-
víduos, e no que se refere ao ambiente escolar, nos educan-
dos. Observadas essas necessidades de mudanças relacionadas 
ao contexto educacional, criou-se o documento-base (BNCC) 
homologado no Brasil.

A BNCC é apresentada como sendo um documento,

[...] de caráter normativo que define o conjunto orgânico e 

progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos 

devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Edu-

cação Básica, de modo a que tenham assegurados seus direitos 

de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com 

o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE) (BNCC, 

2017, p. 7).

A Base (BNCC) contempla a formação humana integral, 
e faz referência às competências gerais e as socioemocionais 
para a formação dos indivíduos, visando à construção deste 
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para uma convivência harmoniosa com a sociedade contem-
porânea, de forma inclusiva.

As competências cognitivas e as socioemocionais, quan-
do trabalhadas em conjunto, desenvolvem com facilidade 
os conteúdos escolares. É nessa concepção onde as aprendi-
zagens são adquiridas de forma global e motivam o desen-
volvimento de várias habilidades relacionadas não apenas ao 
raciocínio, mas, também, ao controle das emoções como a 
ansiedade.

Para que isso ocorra de forma efetiva, foi estabelecido um 
prazo para adaptação dos currículos escolares e aplicação das 
habilidades, a partir do ano de 2019 em todo o território brasi-
leiro. A adaptação ocorrerá de forma sistêmica nas escolas, in-
cluindo a formação de professores para atender a essas necessi-
dades, com visão na articulação de todas as competências.

A educação não deve ser ofertada apenas nos conteúdos 
formais, mas relacioná-la também, ao desenvolvimento de to-
das as dimensões (físicas, afetivas, éticas, cognitivas etc.), para 
proporcionar ao educando conhecimentos de âmbito geral.

Uma escola pública, em um determinado município do 
estado do Maranhão, no ano de 2019, as formações continua-
das, bem como as jornadas pedagógicas não contemplaram 
as formações para o conhecimento e desenvolvimento das 
competências emocionais. Mas, no Projeto Político Pedagó-
gico da escola, fez-se uma abordagem tímida a respeito da te-
mática. O que se aplicou também nas práticas relacionadas às 
atividades desenvolvidas pelas professoras da Educação Infan-
til na escola.

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   81miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   81 30/10/2020   17:30:5430/10/2020   17:30:54



82

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E A INSERÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS

O componente o eu, o outro e o nós e o Desenvolvimento das 
Competências Socioemocionais foram apresentados pelas pro-
fessoras da Educação Infantil, que conduzem suas aulas rela-
cionando os conteúdos formais e as competências socioemo-
cionais. Essas trabalham com os espelhos para que cada aluno 
possa observar as suas características e as dos demais colegas, 
a fim de que percebam semelhanças e diferenças entre eles, e 
consequentemente o desenvolvimento pessoal e cognitivo.

O uso dos espelhos na sala de aula proporciona trabalhar 
as competências socioemocionais numa perspectiva de Edu-
cação Integral. Ela propicia uma relação proximal entre pro-
fessor e aluno, e entre alunos, processo que promove o auto-
conhecimento e o conhecimento do outro.

Apesar de não terem sido ofertadas as formações relacio-
nadas às competências socioemocionais, essa e outras ativida-
des são desenvolvidas pelas professoras com base nas compe-
tências socioemocionais mencionadas no PPP da escola.

A atividade intitulada pelas professoras de “Espelho, espe-
lho meu, diga-me quem sou eu” e trabalhada com os alunos, 
apresenta no primeiro momento as características físicas de 
cada um destes. Em seguida, busca-se o reconhecimento do 
colega e suas características. E no terceiro momento, as de-
finições de semelhanças e diferenças entre um aluno e outro 
pela apresentação dos aspectos físicos.

A quarta e última etapa da atividade relatada pelas pro-
fessoras é representada pelas expressões faciais, onde essas 
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expressam as emoções. Essa etapa é desenvolvida quando as 
professoras pedem para que os alunos façam diferentes ex-
pressões faciais como: choro, raiva, sorriso, feliz etc.

As atividades lúdicas com espelhos proporcionam o pro-
cesso de socialização entre os alunos e o reconhecimento 
do outro como par, para o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas ao conhecer-se e enxergar-se como membro 
do grupo.

Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvi-

mento da identidade e da autonomia. O fato de a criança, des-

de muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons 

e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz 

com que ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras as 

crianças podem desenvolver algumas capacidades importan-

tes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação 

(BRASIL, 1998, p.22).

As professoras relataram que, embora não tenham recebi-
do formações específicas do que são e de como trabalharem 
as competências emocionais articuladas aos conteúdos for-
mais, buscam por conta própria esse conhecimento, a fim de 
desenvolverem atividades e materiais que facilitem o apren-
dizado dos alunos, visto que não existem materiais didáticos 
suficientes para o desenvolvimento das atividades. Relataram, 
ainda, que as atividades são feitas por etapas, em dias conse-
cutivos e, no final, há a confecção de um relatório com as aná-
lises de cada etapa, por aluno.
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É importante destacar que a escolha da atividade é impor-
tante, a fim de que a habilidade/competência possa ser con-
templada corretamente, pois cada elemento que integra as 
práticas complementa e dá seguridade ao trabalho em sala de 
aula. Esse conhecimento e seleção prévios são um leque de 
possibilidades, ou seja, o professor pode trabalhar todas ou 
algumas das competências propostas pela BNCC. O que de-
terminará a escolha de competências a serem trabalhadas é a 
avaliação das necessidades da turma após a aplicação de cada 
atividade e os objetivos que serão alcançados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aquisição de diversos conteúdos e a interação às competên-
cias socioemocionais e cognitivas promovem um avanço na 
educação integral e, consequentemente influência nos resulta-
dos educacionais do país. Segundo pesquisas, as crianças que 
são estimuladas a desenvolverem habilidades emocionais tem 
mais facilidade em adquirir aprendizagens das disciplinas for-
mais. Isso ocorre devido ao controle emocional, que afasta a 
ansiedade, o que levaria a obtenção de um resultado negativo.

Os aspectos socioemocionais proporcionam as pessoas a bus-
carem aquilo que almejam e a persistirem diante das situações 
adversas. Para crianças e jovens, o resultado obtido através desses 
motivam a capacidade de aprender, conviver e ser na sociedade.

As competências socioemocionais são tidas ainda como 
promotoras de resolução de conflitos, o que permite manter 
afastado qualquer tipo de comportamento antissocial, uma 
vez que valorizar tais competências significa incluir outras 
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estratégias de apoio para que fortaleça o processo educativo, 
para que professores e alunos possam planejar, aplicar e ava-
liar as ações de maneira eficiente, com equidade e qualidade.

A temática estudada é importante devido às necessidades 
que as instituições escolares têm de promover a educação in-
tegral e de qualidade, onde o ambiente escolar é considerado 
ideal para construção e desenvolvimento do indivíduo, bem 
como sua socialização com seus pares. A escola por sua vez, 
exerce o papel de acolhedora e influência de maneira signifi-
cativa a apreensão de todas as competências. Cabe à escola, 
portanto, a busca para desenvolver projetos interdisciplinares 
que ofertem a melhoria das aprendizagens múltiplas aos edu-
candos, proporcionando-lhes uma educação integral.
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SER PROFESSOR NO CAMPO: 

PERSPECTIVAS E  DESAFIOS

Patrícia Pereira Dourado Rodrigues

Flaviane Cunha Almeida

Cleane de Jesus Costa

Maria Auridéia Moraes do Vale

“É no espaço concreto de cada escola, em torno de 

problemas reais, que se desenvolve a verdadeira 

formação.” (NÓVOA, 2001, s/p)

INTRODUÇÃO

Ser professor constitui um desafio que principia a formação 
inicial se estendendo ao desenvolvimento das práticas peda-
gógicas, no chão da sala de aula, sendo um percurso repleto 
de obstáculos, angústias e superações. Nesse sentido, as pes-
quisas educacionais têm buscado vislumbrar a importância 
desses processos e elementos que perfazem a profissão do-
cente, incluindo a construção de conhecimentos e saberes 
nos diferentes campos de atuação do professor.

Esta pesquisa teve, pois, ênfase na educação do campo com 
o objetivo de apresentar por meio de um estudo bibliográfico 
alguns fundamentos que competem aos processos formativos 
do professor atuante na zona rural e, paralelamente, aludindo 
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aos desafios que emergem em sua atuação. Essa metodologia 
possibilita conhecer os instrumentos teóricos que fundamen-
tam as práticas docentes. Pode contribuir, dessa forma, para 
a reflexão de profissionais situados nessa envergadura ou em 
outras, a partir de um olhar mais atento para os desafios que 
permeiam a educação campesina.

Este artigo trata-se de um recorte de um Trabalho de Con-
clusão de Curso (TCC) do Curso de Letras de uma instituição 
particular do município de Chapadinha–MA. Surgiu a neces-
sidade desta pesquisa a partir da problematização a respeito 
da constituição da identidade docente dos professores que 
atuam na zona rural, dos documentos que o fundamentam e 
dos desafios que emergem na sua atuação. Justifica-se, assim, 
na importância de fomentar a reflexão sobre o ser professor 
na educação campesina.

Todo professor tem seus saberes construídos ao longo de 
sua formação acadêmica e cada pessoa é única em suas indi-
vidualidades. Por isso, mesmo que a formação docente tenha 
seja orientada por fundamentos e teorias pedagógicas consa-
gradas nas discussões acadêmicas, cada docente carrega suas 
experiências de forma idiossincrática. E essas experiências re-
fletem no trabalho docente. Dessa forma, discutir os instru-
mentos teóricos pode favorecer na construção de um olhar 
holístico sobre a atuação do ser professor.

A FORMAÇÃO DO SER PROFESSOR

No decorrer do processo de evolução e aperfeiçoamento do 
homem, a educação formal desempenha importante função 
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para uma vida coletiva, pois agregar valores e experiências de 
grande relevância para o convívio em sociedade. Pensar nes-
se processo na contemporaneidade sem a ação do professor 
acarreta muitas incertezas, uma vez que este desempenha ao 
longo dos anos um importante papel na condução dos alunos 
para uma vida social mais ativa, participativa e producente.

Por isso, é de suma importância um olhar criterioso e cui-
dadoso à figura do docente, pois sê-lo está ligado a uma gama 
de saberes que são proporcionados tanto na formação inicial, 
nas experiências de ordem teórico-prática dos conteúdos cur-
riculares e saberes pedagógicos, quanto nas suas vivências 
pessoais, na sua relação com outros agentes sociais e expe-
riências culturais. Segundo Nascimento (2004, p. 12), no que 
se refere aos educadores da escola do campo,

[...] são vítimas de um sistema educacional que desvaloriza o 

trabalho da docência, principalmente, os coloca num círculo vi-

cioso e perverso. Isso faz gerar uma consequência problemáti-

ca: como vítimas (os educadores/as), constroem novas vítimas, 

os educandos/as das escolas do campo.

Os desafios culminam na sala de aula, com novas insur-
gências da profissão docente. Muitas limitações são apresen-
tadas no dia a dia do fazer docente, em que apenas o domínio 
de técnicas é insuficiente para ultrapassá-las, pois abrange 
questões mais amplas, como sociais e culturais próprias dos 
ambientes reais da sala de aula. Quando se refere aos pro-
fessores atuantes nas escolas rurais, a problemática ainda é 
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maior, visto que, segundo Vendramini (2015, p. 54): “As esco-
las rurais, criadas no início do século XX, constituem-se mais 
em estratégias de contenção do fluxo migratório do campo 
para a cidade do quem em espaço formativos.”

Nesses limiares, reside os objetivos da formação docente e 
o desenvolvimento de sua identidade, que são fundamentais 
para as práticas educacionais, em que estabelecem uma pro-
fissionalização diária no âmbito escolar. Lopes (2007) entende 
que a identidade profissional não é separável nem das iden-
tidades individuais nem das identidades coletivas. “Em cada 
exercício coletivo estão presentes as identidades individuais, 
assim como em cada exercício individual estão presentes as 
identidades coletivas e as restantes dimensões da identidade 
individual” (LOPES, 2007, p. 4)

Portanto, ser professor ultrapassa os conhecimentos téc-
nicos e científicos constituindo acima de tudo o desenvolvi-
mento profissional de aptidões para o exercício coletivo da 
autonomia, da capacidade de comunicação, do conhecimento 
de si mesmo e da incidência reflexiva, que oferece suporte ao 
docente para a sua formação cidadã, ou seja, sua identidade 
pessoal e profissional.

No contexto e desenvolvimento da identidade profissio-
nal, Garcia (1999) destaca a identidade como um elemento in-
dissociável da construção profissional e cita tanto os aspectos 
que afetam a instituição escolar, as questões políticas, como 
seus envolvimentos, ou seja, “[...] compromisso pessoal, a 
disponibilidade para aprender a ensinar, as crenças, os valo-
res, o conhecimento sobre as matérias que ensinam e como 
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as ensinam, as experiências passadas, assim como a própria 
vulnerabilidade profissional” (GARCIA 2009, p. 11).

No que diz respeito à formação do professor, Garcia e Vail-
lant (2009) reiteram que aprender a ensinar é complexo e que 
a prática docente é muito importante, pois ela proporciona 
um suporte que só a teoria não é capaz de propiciar. O conta-
to com os alunos, o currículo, o cenário escolar, assim como 
o contínuo desenvolvimento da identidade profissional, de-
vem estar associados às competências adquiridas na formação 
inicial, como conhecimento didático e teórico, conhecimento 
dos conteúdos a serem ministrados, entre outros.

Assim, a constituição da referida história profissional tem 
início no processo formativo na academia. Conforme os Refe-
renciais para Formação de Professores (BRASIL 2002, p. 68), “É 
importante então, que a instituição de formação inicial se empe-
nhe numa reflexão contínua tanto sobre os conteúdos como so-
bre o tratamento metodológico com que estes são trabalhados, 
em função das competências que se propõe a desenvolver”.

Desta forma, e de acordo com a política de formação de 
professores apresentada na LDB, a formação do professor deve 
estar pautada em uma educação para o convívio social entre 
culturas variadas considerando os valores e os direitos huma-
nos. Assim, esta construção também está relacionada com a 
visão do professor, à medida em que ele se reconhece tanto 
como pessoa, quanto como profissional. É, portanto, uma inte-
ração que envolve identidades particulares e diferentes de cada 
face da vida do docente, mas que de certa forma se ligam para 
que ocorra uma construção de uma só identidade.
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FUNDAMENTOS PARA UMA EDUCAÇÃO NO CAMPO

Um dos princípios básicos da educação pauta-se na premissa da 
formação de cidadãos com consciência de seus deveres, direi-
tos e possibilidades dentro de uma dada relação social na qual 
estão inseridos, promovendo assim o aperfeiçoamento de uma 
criticidade através da busca pelo conhecimento. Os processos 
educativos do ser humano ocorrem no dia a dia na sua relação 
com outros seres, convergem com sua realidade social e local, 
suas experiências e práticas. Nesse sentido, a educação esco-
lar deve contribuir para desenvolver competências necessárias 
para a vida dos educandos e sua formação humana.

Faz-se necessário, portanto, refletir sobre a maneira como 
é estabelecida a relação entre a educação escolar e o campo, 
sabendo que a “[...] educação do meio rural foi silenciada por 
mais de quatro séculos” (CAVALCANTI 2011, p. 12), justa-
mente por resultar das relações estabelecidas entre os meios e 
necessidades de produção e geração de capital.

Assim, as conjunturas do ensino no campo durante muito 
tempo foram ignoradas até mesmo por aparatos legais, basta 
observar que “[...] a Carta Magna de 1891 silenciou a respeito 
da educação rural, restringindo-se, no art. 72, parágrafos 6 e 
24, respectivamente, à garantia da laicidade e à liberdade do 
ensino nas escolas públicas” (BRASIL 2002, p. 04).

Desta forma, desde os primórdios da história brasileira, o 
campo sempre fora visto com descaso por ser autuado de ma-
neira (praticamente) automática apenas como meio produ-
tor, principalmente de alimentos. Então, os que constituíam 
a base desses processos de lavoura, plantação, necessitariam 
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de alguma instrução apenas voltadas aos meios arcaicos de 
cultivo, que não exigisse sequer alfabetização ou algum de-
senvolvimento intelectual dos indivíduos.

Com o passar do tempo, algumas acanhadas medidas foram 
sendo colocadas em pauta de maneira quase irrisória nos textos 
oficiais no que tangia ao ensino no campo, uma vez que o país ain-
da se encontrava (como talvez até os dias atuais se encontre) sem 
diretrizes com aplicabilidade efetiva que pudessem (possam) dar 
rumo e a devida atenção que essa modalidade de ensino necessita.

No que concerne a Carta Magna de 1988 (BRASIL 2002, p. 
9–10), afirma-se que essa:

[...] proclama a educação como direito de todos e dever do Es-

tado, transformando-a em direito público subjetivo, indepen-

dentemente de os cidadãos residirem nas áreas urbanas ou ru-

rais. Deste modo, os princípios e preceitos constitucionais da 

educação abrangem todos os níveis e modalidades de ensino 

ministrados em qualquer parte do país.

Diante disso, infere-se que as entidades governamentais 
(Estado) começaram a esboçar com isso alguma preocupação 
no que se refere à tentativa de reparar uma ferida de anos cau-
sada ao campesinato, resultante do descaso e da exclusão aos 
quais estes eram/são submetidos no que se refere ao direito 
de sem contemplados por uma educação digna, que atenda 
aos princípios básicos que desta são esperados.

Com o passar dos anos, algumas estratégias no âmbi-
to de políticas públicas foram sendo adotadas mediante as 

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   95miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   95 30/10/2020   17:30:5430/10/2020   17:30:54



96

dificuldades e percalços encontrados nessa educação do 
campo. No que se refere a tais dificuldades, o caderno 2 da 
SECAD (Educação do Campo: diferenças mudando paradig-
mas) aponta que:

No âmbito das políticas públicas para a educação, pensava-se 

que o problema a ser resolvido para a educação das popula-

ções que vivem fora das cidades decorria apenas da localização 

geográfica das escolas e da baixa densidade populacional nas 

regiões rurais. Isso implicava, entre outras coisas, a necessidade 

de serem percorridas grandes distâncias entre casa e escola e o 

atendimento de um número reduzido de alunos, com conse-

quências diretas nos gastos para a manutenção do então deno-

minado ensino rural (BRASIL 2007, p. 10).

Isso denota notório descaso com a realidade da educação 
do campo, visto que eram levantadas suposições do que se-
riam os percalços encontrados para efetivação dessa modali-
dade de ensino.

O problema é que apenas suposições, sem as devidas in-
vestigações e constatações, podem incorrer em sérios erros, 
levando a conclusões distorcidas, o que acarreta uma discre-
pância significativa nas ações que de fato devem ser tomadas.

Assim, como reflexo recente desse descaso, é percep-
tível que, nos dias atuais, ainda resistem preconceitos e su-
pressão de elementos que contribuem para a educação do 
campo, sendo está um direito fundamental. Historicamen-
te foram enraizadas concepções que contribuíram para a 
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desvalorização dessa população quanto à necessidade de re-
ceberem de maneira igualitária o que é direito básico e es-
sencial. No entanto, as pesquisas educacionais têm mostrado 
pequenos avanços, por isso deve-se fomentar ainda mais a im-
portância do ser professor das escolas rurais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O professor tem um papel basilar no âmbito social e educa-
cional, sendo esse um dos principais agentes no que se refere 
ao processo de aprendizagem dos alunos. A finalidade precí-
pua da educação é que os educandos se tornem seres críticos 
e atuantes no meio em que vivem, por isso a educação do 
campo deve ser respaldada por uma lógica de aprendizagem 
para uma vida mais consciente e transformadora de sua fun-
ção na área campesina.

Nesse sentindo, é importante que se tenha um olhar mais 
atencioso quanto à formação inicial docente, sendo essa per-
meada processos que englobam sua identidade que começa 
a se formar ainda na academia, suas reflexões teóricas, até o 
primeiro contato com a realidade em sala de aula. Assim, o 
docente deve se assegurar com princípios e fundamentos que 
reflitam sobre a sua atuação na educação, atentando-se aos 
aspectos culturais e sociais para sua sobrevivência.

A educação no campo surge como forma de garantir uma 
mudança de vida para a comunidade camponesa, por meio da 
educação, a fim de garantir que o homem do campo continue 
no campo e não precise se deslocar para zona rural à procu-
ra de oportunidades. Dando oportunidades aos jovens para 
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continuarem no meio rural com suas culturas e tradições sen-
do assegurados por leis específicas, que determinam que as 
práticas educacionais, as escolas rurais devem responder aos 
seus interesses e necessidades, bem como uma qualidade pe-
dagógica com conteúdo, metodologias e didáticas que este-
jam adequadas aos estudantes da zona rural.

Mesmo que o enfoque dado à educação no campo tenha 
se apresentado de forma tardia, é importante salientar que é 
de responsabilidade do Estado uma oferta de educação vol-
tada não apenas aos alunos que pertencem ao meio urbano, 
mas também no meio rural.

É salutar refletir sobre as condições em que o ensino for-
mal tem ocorrido nas escolas rurais. Mais do que evitar o des-
locamento dos alunos para a zona urbana, as escolas rurais 
devem ser constituídas por um fundamento de formação hu-
mana para uma vida mais criativa e sustentável. E a forma-
ção do ser professor deve, por isso, ser discutida com apara-
to de dispositivos legais e fundamentos que orientem a sua 
formação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL. Caderno 2 SECAD – Educação do campo: diferenças mudando 
paradigmas. Ministério da Educação / Secretaria de Educação Continua-
da, Alfabetização e Diversidade. Brasília, 2007. Disponível em: https://bit.
ly/2PWCzYs. Acesso em: 20 out. 2019.

BRASIL. Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas 
do Campo. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO / CONSELHO NACIONAL 
DE EDUCAÇÃO. Brasília, 2002. Disponível em: https://bit.ly/35DRVI2. 
Acesso em: 12 set. 2019.

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   98miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   98 30/10/2020   17:30:5430/10/2020   17:30:54



99

BRASIL. Referenciais para Formação de Professores. Brasília: Ministé-
rio da Educação, Secretaria de Educação Fundamental, Brasília, 2002. Dis-
ponível em: https://bit.ly/35DRVI2. Acesso em: 12 set. 2019

CAVALCANTI, Cacilda Regina. O movimento pela educação do campo: 
contexto histórico e fundamentos políticos pedagógicos. Texto I. EDU-
FMA: São Luís. 2011, p. 1-14.

GARCIA, Carlos Marcelo. Desenvolvimento Profissional: passado e 
futuro. Sísifo. Revista das Ciências da Educação, n. 08, p. 7-22, jan./abr., 
2009. Disponível em: https://bit.ly/2M9Fhc0. Acesso em: 15 out. 2019.

____Formação de professores para uma mudança educativa. Portugal: 
Porto editora. Coleção Ciência da Educação. Século XXI, 1999.

LIBÂNEO, José Carlos; PIMENTA, Selma Garrido. Formação de Profis-
sionais da Educação: visão crítica e perspectiva de mudança. Educação 
& Sociedade, ano 20, n. 68, 1999. Disponível em: https://bit.ly/36Wa6Jj. 
Acesso em: 05 out. 2019.

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   99miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   99 30/10/2020   17:30:5430/10/2020   17:30:54



100

PERFIL  DOCENTE:  A  ATUAÇÃO 

PROFISSIONAL NO ÂMBITO 

DA SALA DE AULA

Nathália Costa Pessoa

Cláudio Gonçalves da Silva

Neusivan Sousa da Silva

Charlyan de Sousa Lima

INTRODUÇÃO

O papel atribuído aos professores têm apresentado uma im-
portante mudança ao longo destas últimas décadas, passan-
do de autoridade máxima e detentores únicos e exclusivos 
do conhecimento para facilitadores no processo de ensino e 
aprendizagem, além disso, são considerados agentes ativos na 
formação cidadã, pois acompanham o sujeito desde as séries 
iniciais até sua formação, seja ela em nível fundamental, mé-
dio ou superior.

Verifica-se a necessidade de repensar o papel do professor, 
pois, sua atuação, não é mais daquele indivíduo que tradicio-
nalmente se preocupava em compartilhar o conhecimento 
com os alunos em aulas predominantemente expositivas, 
atualmente, essa tarefa é mais ampla, visando ajudar os alu-
nos a descobrirem caminhos e prepará-los para o saber e 
o fazer (AULER et al., 2016). Dessa forma, além de ser um 
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educador e transmissor de conhecimento, deve atuar ainda 
como ponte entre o estudante e o conhecimento, levando-o 
a aprender a “pensar” e a questionar por si mesmo e que não 
simplesmente receba de forma passiva informações como se 
fosse um depósito do educador (BULGRAEN, 2010).

Embora muitas famílias, não entendendo seu papel na 
vida de seus filhos, entregam a eles toda a responsabilidade 
em educar, isso em todos seus aspectos possíveis. Falar do pa-
pel do professor no processo ensino/aprendizagem é mostrar 
como deve ser permeada sua prática: não como um transmis-
sor de informações, mas como um gerenciador do conheci-
mento, valorizando a experiência e o conhecimento internali-
zado de seu aluno na busca de sua formação como indivíduo 
capaz de pensar, criar e vivenciar o novo, assim como da for-
mação de sua cidadania (OLIVEIRA, 2015).

Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi em compreen-
der o papel do professor na construção da formação humana 
do aluno, como mediador do conhecimento escolar em meio 
aos desafios da contemporaneidade, no município de Chapa-
dinha–MA.

METODOLOGIA

Neste estudo, foi utilizada uma abordagem qualitativa que 
é essencial para um melhor entendimento da realidade hu-
mana, das suas dificuldades vivenciadas, assim como atitudes 
e comportamentos dos indivíduos envolvidos (FERREIRA, 
2015). A pesquisa foi realizada em três escolas estaduais do 
município de Chapadinha, denominadas de escola A, B e C. 
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O público-alvo foram os professores do ensino médio, sen-
do entrevistados dez docentes em cada escola, totalizando 30 
profissionais das diversas áreas do conhecimento. A coleta de 
dados foi realizada por meio da aplicação de um questionário 
contendo dez perguntas entre abertas e fechadas, visando en-
tender como esses professores percebem a sua atuação profis-
sional e o que isso pode implicar na aprendizagem por parte 
do aprendente. A pesquisa foi realizada com a autorização es-
crita dos participantes, por meio do Termo de Consentimen-
to Livre e Esclarecido (TCLE).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Constatamos, neste estudo, uma maioria expressiva de pro-
fessoras, representadas por 60% dos entrevistados. Percebe-se 
que a docência ainda está ligada ao gênero feminino, sendo 
essa a maioria não só no Ensino Médio, mas também nas de-
mais esferas de ensino. De acordo com o primeiro senso do 
professor viabilizado com o apoio da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores em Educação (CNTE), onde participaram 
52 mil professores brasileiros, aponta que 80,6% das mulheres 
ocupam o cargo de docente no Ensino Médio (INEP, 1999), 
representando ainda maioria na educação fundamental I e II 
(VENTURINI e THOMASI, 2013).

Segundo a OCDE (2005), a tendência é que o número de 
professoras aumente, uma vez que aqueles pertencentes ao 
sexo masculino estão em sua maioria próximos à aposenta-
doria, além disso, o ingresso de jovens na profissão docente 
está cada vez diminuindo, devido ao desempenho escolar 
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que estes apresentam, o que acaba por dificultar a entrada na 
carreira como professor. Em contrapartida, percebe-se uma 
mudança no que diz respeito à presença masculina que já se 
faz mais constante no ensino médio, porém, a grande maioria 
ainda é das mulheres (VENTURINI e THOMASI, 2013).

Em relação à faixa etária dos participantes, constatamos 
que a maior parte (45%) estão entre 31 e 40 anos. De acor-
do com Miranda (2017), isso pode ser um indicativo de que, 
caso não haja a efetivação de novos professores, o número de 
docentes tende a diminuir, visto que os que estão nessa faixa 
etária estão cada vez mais próximos de se aposentarem.

No que concerne à formação base (graduação) dos docen-
tes, constatamos que a maioria estão entre as áreas de Ciên-
cias Biológicas (20%), Matemática (20%) e Letras (20%), se-
guidos por História (15%) e Química (10%), e as demais áreas 
do conhecimento apresentaram frequência de 5% para aque-
les formados em: Geografia, Física e Ciências Sociais. Vale 
ainda ressaltar que muitos profissionais formados em áreas 
não relacionadas, atuam em disciplinas desconexas com sua 
área de formação. Esse fato pode ser prejudicial à formação 
do aluno, pois durante a atuação docente, ele necessita de co-
nhecimentos e habilidades para a área, a fim de que consiga 
realizar sua função com êxito e obter bons resultados (DAL-
BERIO; DERTOLDI, 2012).

Quando questionados sobre seu tempo de atuação na con-
dição de professor, 45% deles trabalham entre um e 10 anos. 
Já em relação ao motivo que os levaram a escolher essa profis-
são, as respostas variam entre: gostar (35%), “ser por falta de 
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opção” (30%), pelo salário (15%), em ajudar as pessoas (10%) 
e pela disponibilidade de emprego (10%).

Ataíde & Nunes (2016), em seus estudos, apontaram que 
os profissionais docentes não necessariamente escolhem a 
carreira por gostar, mas por influência imediata de algum 
familiar, principalmente dos pais, e veem na profissão uma 
possibilidade de emprego e um positivo retorno financeiro. 
Machado (2017) aponta que atualmente a escolha profissional 
se ampliou e que a docência tem sido cada vez mais despres-
tigiada, tendo como principais motivos as condições de traba-
lho, pouca valorização social e falta de incentivo familiar. Essa 
diminuição é preocupante visto que, para o desenvolvimento 
de uma sociedade, é essencial o acesso a uma educação de 
qualidade.

Com relação aos motivos que levaram os participantes a 
serem servidores do estado do Maranhão, notamos que o sa-
lário foi um dos principais motivos, com percentual de 40% 
das citações. De acordo Brum (2018), nesse mesmo ano, o 
estado do Maranhão apareceu em primeiro lugar no ranking 
nacional, como aquele que melhor remunera seu professor, 
além de implantar medidas como forma de motivação aos 
docentes, a fim de melhorar seu sistema de educação.

Segundo Fillos et al. (2016), dentre os fatores que levam 
um professor a atuar no ensino médio estão a jornada de 
trabalho, além de assegurar um salário melhor, porém nem 
todos os estados pagam um salário atrativo. Além disso, a es-
tabilidade de emprego por meio de concurso é atrativa para 
muitos indivíduos. Neste cenário uma rápida inserção no 
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mercado de trabalho, colocam a profissão docente como uma 
opção “não descartada” (MACHADO, 2017).

Em relação às capacitações que possuem, as respostam 
variaram entre especialização em sua área com 21% das ci-
tações, formação continuada 16%, mestrado e/ou doutora-
do 11%, entre outros. Porém, uma parcela significativa (32%) 
não soube responder. Isso nos leva a acreditar que não pos-
suem nenhum tipo de especialização, resultado preocupante, 
pois de certa forma pode influenciar sobre sua atuação em 
sala de aula.

De acordo com Dalberio & Dertoldi (2012), os professo-
res necessitam de uma preparação adequada para exercer sua 
profissão, pois ela se situa entre uma dinâmica histórica da 
aprendizagem humana, onde o docente ensina e aprende a 
sermos humanos. Ressaltamos que uma boa prática pedagó-
gica requer responsabilidade do docente, que está ligada ao 
processo de ensino aprendizagem em uma formação contí-
nua. Para tanto, o profissional deve fazer escolhas com base 
no conhecimento científico, levando em consideração fatores 
como a diversidade cultural, social, econômica, política e hu-
mana (TOZETTO, 2017).

No que tange à percepção dos entrevistados sobre a edu-
cação preconizada no âmbito de sua atuação, observamos 
que segundo os entrevistados que a principal barreira é ainda 
o baixo nível de investimento com 30% das menções, além 
da desmotivação observada em boa parte dos alunos (25%). 
De acordo com Costa (2011), a educação brasileira, e em es-
pecial no Maranhão, enfrenta ainda muitos problemas, como: 
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desvalorização dos profissionais da educação, ensino ineficien-
te, prédios sucateados e a falta de professores, resultando em 
um baixo nível de aprendizagem e na desmotivação dos alunos.

Em relação aos fatores que possam dificultar suas aulas, a 
grande maioria respondeu que é a falta de interesse dos alu-
nos com 55% dos apontamentos. Tanto a falta de interesse 
quanto a ausência de participação familiar são um dos fatores 
negativos enfrentados em sala de aula.

Vale ressaltar que os discentes são diferentes e que as suas 
dificuldades são relativas e dependem do contexto no qual 
está inserido, onde sua aprendizagem depende de um conjun-
to de fatores que cabe ao professor construí-las no cotidiano 
escolar (MORALES; ALVES, 2017). Esses mesmos autores 
ainda reforçam que, o aluno precisa estar disposto a aprender 
e só há ensino quando o relacionamento professor aluno é 
existente, assim como também é necessário que se pratique 
o acolhimento, o respeito e o encorajamento na escola, em 
sala de aula e também na família, uma vez que a participação 
familiar na vida escolar dos filhos é essencial.

Em relação ao relacionamento entre professor e aluno, 
40% dos entrevistados apontou que ocorre de maneira geral 
de forma difícil e desrespeitosa. Portanto, as boas relações en-
tre professor e aluno, são fatores determinantes para que se 
estabeleça a harmonia como ponto de equilíbrio da afetivida-
de e no ato de ensinar e aprender de forma eficaz (ABRAH-
IM, 2009). Oliveira & Souza (2018) destacam que, assim como 
o professor deve buscar entender e compreender os alunos, 
o aluno também deve se preocupar com o professor, não o 
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sobrecarregando, logo a amizade entre ambos é o fator mais 
importante para que essa relação seja satisfatória.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É indispensável enfatizarmos que entre os fatores que leva-
ram os participantes da pesquisa a atuarem no estado do Ma-
ranhão, destacou-se o salário e a oportunidade de emprego.

Um bom profissional para atuar de acordo com as necessi-
dades atuais da educação necessita de capacitações, para que 
consiga uma boa comunicação com os discentes, que se en-
contram a cada dia mais desmotivados, dificultando o proces-
so de ensino aprendizagem.

A relação professor-aluno deve ser harmônica, porém a 
maioria dos participantes relatou que a essa relação ocorre de 
forma difícil e desrespeitosa.

Vale ressaltar, que o dever de formação do aluno não deve 
recair somente sobre a figura do professor, mas também cabe 
à família exercer sua responsabilidade na formação do aluno, 
para que o professor consiga ter condições de atuar com au-
tonomia. Portanto, um professor que já não tem afinidade 
pela profissão, muitas vezes não tem capacitações, ao se de-
parar com esse cenário, jamais conseguirá obter êxito na pro-
fissão, o que se refletirá em sala de aula, corroborando com 
uma prática ineficiente.
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REPENSANDO A AL IMENTAÇÃO 

ESCOLAR EM VARGEM GRANDE–

MA E  SUA RELAÇÃO COM O 

PROCESSO EDUCACIONAL

Domingos Thiago Braz de Carvalho

Rosina de Araújo Benvindo

“É importante trabalhar o tema alimentação e nutrição nas es-

colas em decorrência do papel da alimentação na prevenção de 

doenças e na manutenção na qualidade de vida. A escola, por-

tanto, deve buscar qualidade máxima, não só no ensino, mas 

também nas atividades que ali são desenvolvidas, como alimen-

tação.” (CAVALCANTI, 2009, p.23)

INTRODUÇÃO

A alimentação é um dos direitos primordiais, sobretudo, 
para crianças e adolescentes em idade escolar. Nesse senti-
do, pode-se afirmar que “A alimentação e nutrição adequa-
das constituem direitos fundamentais do ser humano. São 
condições básicas para que se alcance um desenvolvimento 
físico, emocional e intelectual satisfatório, fator determi-
nante para a qualidade de vida e o exercício da cidadania” 
(CONSEA, 2004, p. 81). Enfatiza-se, assim, a importância 
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de uma boa nutrição como uma das formas para se garantir 
a saúde.

Desse modo, destaca-se o papel do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (PNAE) como um programa que 
visa garantir o oferecimento da alimentação adequada nas 
escolas. Nesse sentido, este trabalho objetiva verificar e com-
preender a organização da alimentação escolar no município 
de Vargem Grande–MA a partir disso, refletir como se pode 
verificar a relação da educação como uma das formas que ali-
menta esse município.

Para a consolidação do PNAE em Vargem Grande foi im-
plementada a Cozinha Industrial, um projeto pioneiro que 
busca garantir alimentação oferecida pela escola durante os 
200 dias letivos, na educação básica. Nesta cozinha a comi-
da é preparada e enviada às escolas, evitando desperdícios e 
garantindo a higiene e qualidade nutricional. Vale ressaltar 
que para a obtenção uma boa educação, além da oferta de 
um ensino de qualidade é fundamental que os alunos tenham 
a alimentação adequada garantida e, é nesse viés que a im-
plementação do PNAE em Vargem Grande–MA se fez ne-
cessária.

O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE): 
CONTRIBUIÇÕES E RELEVÂNCIAS

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi 
criado em 1955 pelo Decreto 37.106, inicialmente nomeado 
de nome de Campanha da Merenda Escolar – CME, ligado 
ao Ministério da Educação (MEC). Um ano depois de sua 
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criação, o Decreto nº 39.007/56 denominou o programa de 
Campanha Nacional de Merenda Escolar, com o objetivo de 
promover atendimento em âmbito nacional. Em 1965 sofre 
outra alteração através do decreto nº 56.886/65 e passa a ser 
nomeado de Campanha Nacional de Alimentação Escolar 
(BRASIL, 2017).

A partir desse período, o termo “merenda” passa a ser 
substituído por “alimentação”. Assim, o Brasil passou a re-
ceber ajuda norte-americana através de diversos programas 
como, por exemplo, Alimentos para a Paz, subsidiado pela 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Inter-
nacional (USAID). Somente em 1979 foi denominado de Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Em 1997, 
passou a ser incorporado ao Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE). Atualmente, conforme apre-
senta Malaguti (2015), o PNAE é reconhecido como um pro-
grama de sucesso no que se refere à alimentação escolar de 
forma sustentável.

Após sua fundação, o PNAE passou por transformações 
visando atender a contento e com qualidade todos aqueles 
que necessitam da alimentação escolar. Essa, por sua vez, tor-
nou-se um direito previsto na Constituição Federal de 1988, 
a qual assegura a alimentação escolar a todos os alunos do 
ensino fundamental, por meio do programa de alimentação 
escolar a ser oferecido pelos governos federal, estadual e mu-
nicipal (BRASIL, 2017).

É válido destacar, ainda, que, da criação do programa até 
1993, o planejamento do cardápio era unificado para todo 
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o país e elaborado pelos gerenciadores do programa, assim 
como a distribuição desses alimentos e os gêneros alimen-
tícios eram adquiridos por meio de processos licitatórios, 
sendo o controle de qualidade realizado por laboratórios es-
pecializados. Esses fatores contribuíam para uma merenda 
industrializada, com baixo valor nutricional e que desagrada-
va o paladar daqueles que a consumia (ABREU, 1995).

Faz-se necessário mencionar que, no ano de 1994, a exe-
cução do Programa foi descentralizada através da Lei nº 
8.913 mediante celebração de convênios entre Governo Fe-
deral, Secretaria de Educação de Estados e Municípios. No 
entanto, a consolidação da descentralização do Programa se 
concretizou no ano de 1998, sob o gerenciamento do FNDE 
através da Medida Provisória nº 1.784, que passou a permitir 
a transferência direta a todos os municípios e Secretarias de 
Educação sem a necessidade de celebração de Convênios, agi-
lizando os processos de compra (BRASIL, 2017).

Assim, através de outra reedição da Medida Provisória nº 
1.784, em 2 de julho de 2000, sob o número 1979-19 que foi cria-
do em todos os municípios brasileiros o Conselho de Alimen-
tação Escolar (CAE), órgão com função deliberativa, fiscaliza-
dora e de assessoramento para a execução do Programa. Outra 
medida relevante para a garantia da qualidade na execução do 
PNAE refere-se ao fato de que, após 2006, foi exigida a presença 
do nutricionista como Responsável Técnico pelo Programa, a 
fim de atingir a qualidade nutricional (BRASIL, 2017).

Novos avanços se deram em 2009, quando foi sancionada 
a Lei 11.947, que estendeu o atendimento do Programa para 
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toda a rede pública de educação básica, incluindo também 
os alunos do Programa Mais Educação e de Jovens e Adul-
tos, além da garantia de que sejam investidos em aquisição 
de produtos provenientes da agricultura familiar no mínimo 
30% dos repasses do FNDE. Cabe destacar, também, que em 
2013, foram inclusos no programa os alunos do Atendimento 
Especializados – AEE, da Educação de Jovens e Adultos Semi-
presencial e aqueles matriculados em escolas de tempo inte-
gral (BRASIL, 2017).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nas análises e reflexões realizadas nesta pesquisa foi utiliza-
do como base, o relatório anual da Secretaria Municipal de 
Educação de 2019 de Vargem Grande e, também, as observa-
ções realizadas na aula de campo, da disciplina “Alternativas 
Pedagógicas e (des)Colonialidade do Conhecimento”, minis-
trada pela professora Dra. Cheron Zanini Moretti, no Curso 
de Pós-Graduação em Educação oferecido pela Universidade 
de Santa Cruz do Sul (UNISC), em parceria com a Faculdade 
do Baixo Parnaíba (FAP), no município de Chapadinha–MA.

O alcance dos objetivos foi realizado a partir de uma pes-
quisa bibliográfica e documental. Dessa forma, foram analisa-
dos os dados dos Relatórios da Secretaria Municipal de Vargem 
Grande–MA do ano de 2019, para verificar os principais aspec-
tos envolvidos na alimentação escolar, bem como a relevância 
para o processo de aprendizagem dos estudantes. A partir dis-
so, foram elencados os tópicos que foram julgados mais rele-
vantes relacionados à educação e alimentação nesse município.
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EDUCAÇÃO QUE ALIMENTA: RESULTADOS E REFLEXÕES

Dentre a análise realizada considerou-se, primeiramente, que 
a alimentação se constitui como um direito social adquirido 
por todos constitucionalmente assegurado e é uma das prin-
cipais formas de ingerir nutrientes e garantir uma saúde forta-
lecida (BRASIL, 2014).

Conforme foi verificado, voltando-se para a alimentação 
no âmbito escolar, no município de Vargem Grande–MA, o 
PNAE apresenta-se como um programa de grande relevância 
em diferentes âmbitos. Isso porque não basta apenas os estu-
dantes terem alimentação na escola, mas que esta alimenta-
ção considere suas práticas culturais socialmente construídas 
(BRASIL, 2014). Portanto, enfatiza-se que o PNAE se mostra 
como um grande aliado para isso, pois incentiva o consumo 
de alimentos regionais, in natura, respeitando as tradições de 
cada região.

Outro fator que foi destacado nesta pesquisa diz respeito à 
origem dos alimentos que vão para a cozinha para o preparo 
da merenda dos alunos, pois em Vargem Grande considera-
-se o uso de alimentos provenientes da agricultura familiar, 
característica essa que, certamente, fortalece as relações co-
merciais locais e a cultura alimentar. Assim, pode-se dizer que 
isso reforça o aspecto cultural dos hábitos alimentares e sua 
fluência quanto à construção da identidade que são contem-
pladas no PNAE.

Reitera-se que, por meio da educação, os estudantes po-
dem vivenciar essa realidade desde as séries iniciais. Enfatiza-
-se, portanto a relação direta de um ensino pautado em uma 
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educação que alimenta. Desse modo, cabe destacar que, con-
forme se verifica em Brasil (2014), a forma de se alimentar 
está diretamente relacionada à identidade de uma pessoa ou 
grupo, podendo propiciar sentimentos de pertencimento a 
esses grupos, bem-estar, prazer e autonomia.

Acerca disso, é relevante mencionar as modificações na ali-
mentação escolar promovidas pelo PNAE por meio da adap-
tação do cardápio ofertado de acordo com a região e os hábi-
tos locais, favorecendo o consumo de alimentos produzidos 
pela agricultura familiar local, onde direciona até 30% dos 
valores repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação – FNDE, previsto na Resolução/FNDE/CD/Nº 
38, de 16 de julho de 2009 (BRASIL, 2009).

Com base no que se verificou também no relatório, antes 
do convênio com a Cooperativa Agroextrativista dos Peque-
nos Produtores Rurais (COOPERVAG), as escolas munici-
pais não podiam garantir a alimentação escolar diariamente, 
pois além da utilização de produtos industrializados, ainda 
sofriam com a questão do desabastecimento devido à es-
cassez de produtores rurais. Com o incentivo do PNAE e 
através da Cooperativa, esses problemas foram sanados. Em 
Vargem Grande, no ano de 2019, a cooperativa alcançou 
a média de 98 associados que eram responsáveis pela pro-
dução de diversos tipos de gêneros alimentícios (VARGEM 
GRANDE, 2018).

Na análise realizada, verificou-se a importância do PNAE 
para o município de Vargem Grande–MA, pois, além de ga-
rantir a alimentação escolar adequada ao longo de todo o ano 
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letivo, esse programa passou a assumir um papel fundamen-
tal no desenvolvimento local, visto que grande parte dos in-
sumos para a alimentação escolar é proveniente da agricultu-
ra familiar (VARGEM GRANDE, 2018).

Sendo assim, os gêneros alimentícios são fornecidos dire-
tamente da Cooperativa Agroextrativista dos Pequenos Pro-
dutores Rurais (COOPERVAG) a qual é responsável pela co-
mercialização dos produtos adquiridos através da agricultura 
familiar dos cooperativados. Esses produtos são entregues 
pela cooperativa, primeiramente, em um almoxarifado cen-
tral e, logo em seguida, são entregues na cozinha industrial, 
onde passam por um tratamento de higienização e de acon-
dicionamento conforme exigem as normas sanitárias (VAR-
GEM GRANDE, 2018).

Conforme apresentado no relatório, a alimentação é ser-
vida para os alunos da sede em todos os turnos. Dentre es-
ses alimentos produzidos, destacam-se a farinha, derivados 
do coco babaçu, abóbora, milho, macaxeira, cheiro-verde, 
maxixe, quiabo e frutas diversas, conforme o período sazo-
nal. Cabe ressaltar, ainda, que a cooperativa dispõe de uma 
agroindústria que processa a polpa das frutas conforme orien-
tações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa 
(VARGEM GRANDE, 2018).

Dessa forma, pontua-se que essa nova conjuntura favo-
receu os alunos de Vargem Grande quanto à qualidade e 
permanência da alimentação oferecida, o que, certamente, 
possibilitará melhorias no processo de aprendizagem (MALA-
GUTI, 2015).
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Com a análise e reflexões realizadas, referente à realida-
de da alimentação escolar em Vargem Grande, reforça-se, 
também, quem conforme já discutia Freire (1987), o estudan-
te bem alimentado dispõe de melhores condições para con-
tinuar frequentando a escola e nela permanecer e aprender 
para conquistar a sua liberdade que só existe de fato quando o 
sujeito tem consciência de sua existência e do mundo no qual 
vive, lutando contra qualquer tipo de opressão que lhe tira o 
direito da subjetividade (FREIRE, 1987).

Enfatiza-se, que após a realização da análise e reflexões, 
pode-se afirmar que no município de Vargem Grande–MA a 
educação é uma das possibilidades de garantia da alimentação 
adequada aos estudantes. Soma-se a isso o fato de poder in-
cluir nessa questão o fortalecimento dos trabalhadores locais.

Destaca-se, portanto, que a educação enquanto liberta-
dora não se resume apenas a aprendizagem em sala de aula, 
mas também possibilita a libertação e emancipação das fa-
mílias agricultoras que passaram a ser valorizadas, partíci-
pes da economia do município por meio de seu trabalho no 
campo e com a comercialização de seus produtos para a ali-
mentação escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a pesquisa realizada, é possível afirmar que a implemen-
tação do PNAE em Vargem Grande–MA vem construindo pos-
sibilidades de melhorias no município, haja vista que a oportu-
nidade de melhorar a vida reflete em de todos os envolvidos no 
processo, desde os pequenos produtores, como o fornecimento 
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dos produtos até uma alimentação ainda mais saudável, ade-
quada e de modo contínuo durante todo o ano letivo.

De tal forma, percebeu-se que a garantia dos direitos dos 
alunos em obter uma boa aprendizagem vem sendo assegu-
rada, possibilitando assim, o desenvolvimento intelectual e 
biopsicossocial. Destaca-se que isso viabiliza que as escolas 
desse município, além da garantia de uma alimentação de 
qualidade, possibilitam também, que os alunos tenham uma 
melhora no que diz respeito à frequência escolar diária.

Nesse sentido, a agricultura familiar, incentivada e apoia-
da pela política pública do PNAE, teve seu trabalho e produ-
ção aprimorados e valorizados resgatando a autoestima dos 
produtores e incrementando a renda familiar, promovendo, 
assim, a participação social e o desenvolvimento sustentá-
vel. Diante disso, pode-se dizer que no município de Vargem 
Grande–MA a educação está para além do ensino, mas tam-
bém alimenta e possibilita o desenvolvimento local.
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INTRODUÇÃO

O capital cultural é responsável por uma grande parte da se-
gregação que acontece entre a classe dominante e a classe do-
minada. A estrutura dessas classes se diferencia muito mais 
em relação à incorporação dos hábitos e gostos do que em 
relação ao capital econômico (BOURDIEU 1998, 2011).

Para a educação, especificamente, Bourdieu defende que a 
intervenção do capital cultural é responsável por uma grande 
parte da segregação entre a classe dominante e a classe domi-
nada (BONAMINO et al., 2010).

Sobre essa relação entre capital cultural e capital econômi-
co, sem dúvida, podemos dizer que é possível obter um capi-
tal econômico (como por exemplo, os chamados novos ricos, 
ou ricos emergentes), mas um capital cultural não se pode 
comprar. Isso ocorre em razão de seu valor se incorporar, li-
teralmente, ao corpo e não a um valor econômico.
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Este artigo objetiva relatar a culminância da proposta de 
intervenção sociocultural pedagógica realizada em uma ins-
tituição de ensino superior privada de baixo custo (CABRAL, 
2018): a proposta do Projeto Flor de Piqui que abrange a va-
lorização da cultura local e o reconhecimento da identidade 
cultural, bem como, as diversas maneiras de utilização desse 
fruto no que tange: culinária, medicina, cosméticos e música..

Acrescentamos, ainda, que o Projeto Flor de Piqui se cons-
titui como uma tentativa de facilitar o processo de apropria-
ção cultural e a instituição idealizadora e responsável. pelo 
desenvolvimento espera que, com o projeto, possa ampliar 
ainda mais o campo de conhecimento do estudante.

Usaremos o longo do texto, o termo “piqui” para nos refe-
rirmos ao nome do fruto pequi. Aqui manteremos a maneira 
usada pela cultura oral local de Goiás e segundo o Dicionário 
Aurélio (1986), o fruto também recebe os nomes: piqui, piquiá 
e pequiá.

O PROJETO FLOR DE PIQUI

De maneira geral, no Estado de Goiás, as famílias têm a tra-
dição de sentar-se à mesa reunidas para, pelo menos, uma das 
principais refeições do dia. Pode-se dizer que esse é um mo-
mento de interação e trocas entre os indivíduos, que direta 
e indiretamente vão fortalecendo a cultura que os formam. 
Dessa maneira, falar dos gostos e costumes da sociedade 
goiana, necessariamente inclui comentar sobre sua alimenta-
ção — que é baseada em frutos do cerrado, como, por exem-
plo, o piqui.
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Sabe-se que o pequi (Caryocar brasiliense camb.) é um fru-
to típico do Cerrado brasileiro abrangendo as regiões Norte, 
Nordeste Centro-Oeste e Sudeste, e sendo encontrado nos 
Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do 
Sul, Mato Grosso, Goiás, Pará, Maranhão, Piauí e Tocantins 
(CAMARGO et al.,2014). Segundo Collevati et al. (2003), no 
Estado do Ceará concentra-se a maior plantação e cultivo na-
cional. Já no Estado de Goiás, que é conhecido como “a terra 
do pequi” pois detém também uma significativa plantações 
de todas as espécies conhecidas de tal fruto (INSTITUTO 
MAURO BORGES, 2012).

Figura 1 – Distribuição geográfica do Bioma 
Cerrado e do cultivo do Pequi no Brasil.

Fonte: IBGE/SIDRA (2008)
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Assim, destacamos que parte integrante e identificadora 
da culinária goiana envolve o piqui. Esse fruto pode ser ser-
vido em pratos salgados, doces e até mesmo consumido em 
forma de licor e suco.

O piqui é tão presente na cultura goiana que há até can-
ções que o exaltam, como a letra da música Pequi, que traz 
em sua poesia uma autoexplicativa em relação à valorização 
do fruto, conforme podemos verificar, a seguir, nos trechos:

“Tem que ser devagarinho/ rói daqui raspa dali.

Py é casca, Qui espinho, /seu nome vem do Tupi.

Ouro e carne do cerrado, / gosto forte e exótico.

Com seu verde e dourado/ é um fruto patriótico.

‘Tá em todas as receitas, / sejam doces ou salgadas/ e são mui-

to bem aceitas, / mundo afora apreciadas.

O sabiá, o canarinho/ e o atento bem-te-vi/ têm o peito amare-

linho/ de tanto bicar pequi.

Cata pequi no cerrado, / cata pequi.

Cata pequi no cerrado, / cata pequi.

Não existe similar, / trem igual eu nunca vi. /

Pro sertanejo caryocar/ basta só comer pequi.

Viagra do sertão, / seu cheiro atrai paixão.

Quando é tempo de pequi/ é cada um por si.”

(BARRA, 2020)

Diante da importância desse fruto e a fim de realizar uma 
intervenção no capital cultural dos alunos, foi construído o 
Projeto Cultural Flor de Piqui, que, começando pelo nome, 
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já nos coloca como sujeitos de uma cultura partícula e pre-
sente no cotidiano dos indivíduos.

A partir dessa premissa, o capital cultural difunde-se ain-
da mais por todo o estado por meio do contato com os es-
tudantes de classe dominante da faculdade que são oriundos 
de várias cidades. Foi com base nisso que se buscou utilizar 
essa ferramenta como meio para a realização da intervenção, 
a partir de um renascimento cultural.

De tal modo, a escolha do nome Flor de Piqui para o pro-
jeto cultural foi, na verdade, uma forma para trazer em si, um 
avivamento histórico-cultural bastante eficiente, sobretudo, 
porque a história de Goiás ainda não possui uma identidade 
predeterminada. Diante desse cenário, ressaltamos a impor-
tância do Piqui, que é o único produto de ampla aceitação 
popular e que se configura como sendo a representação da 
cultura local.

A partir disso, elaborou-se um logotipo para o Projeto, ba-
seado no desenho da flor do Piqui, como podemos observar 
na figura 2.

Figura 2 – Logotipo do Projeto Cultural Flor de Piqui

Fonte: Oliveira & Cabral (2013)
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I – FESTIVAL DE MÚSICA GOIANA FLOR DE PIQUI: caracteriza-
ção e desfecho

Escolher a música que se escuta é uma opção que agrega 
muitos fatores que estão relacionados ao que Bourdieu (1992) 
chama de habitus. Em outras palavras, podemos afirmar que 
“o habitus é uma subjetividade socializada (BOURDIEU, 
1992, p. 101, tradução nossa)”. É necessário pontuarmos que 
esse conceito respeita a individualidade e até mesmo a flexibi-
lização de alguns costumes, conforme podemos ratificar com 
as palavras de Setton (2002, s.p.):

Os habitus individuais, produtos da socialização, são constituí-

dos em condições sociais específicas, por diferentes sistemas de 

disposições produzidos em condicionamentos e trajetórias dife-

rentes, em espaços distintos como a família, a escola, o traba-

lho, os grupos de amigos e/ou a cultura de massa.

Isso explica por que o uso da música como meio para 
adentrar o habitus dos alunos, selecionar aqueles com letras 
dirigidas a determinados segmentos ou guetos é um ponto 
delicado que requer bom senso por parte de quem está fazen-
do a mediação. Tudo isto é uma opção cultural, uma questão 
de capital cultural (CABRAL, 2019).

Convencidos de que a música é um componente muito 
importante para a apropriação da identidade cultural, tem-se 
a música goiana, que é considerada de raiz, caracterizada pelo 
encontro da viola com letras que contam diversas histórias 
entre meio rural e o urbano.
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Compartilhamos do princípio de que a música é um 
componente importante para a apropriação da identidade 
cultural, assim, destacamos a música goiana, que é consi-
derada de raiz, caracterizada pelo encontro da viola com 
letras que contam diversas histórias entre meio rural e o 
urbano.

Verifica-se, assim, que a formação do grupo musical mais 
forte nesse estado chama-se “dupla sertaneja”. É fato que esse 
tipo de música possui muitas variações, dentre elas, a mais 
popular no momento é o chamado “sertanejo universitário”, 
que se caracteriza por muito ritmo e pouca letra. Em geral, a 
letra é composta por rimas pobres e previsíveis que retratam 
as dores amorosas dos cantores.

Há ritmos para dançar com um companheiro, para chorar 
amores não correspondidos ou perdidos e até mesmo para 
mostrar os modelos sociais existentes, assim como alguns va-
lores: o machismo, a bebida e as tradições familiares.

Imersos nessa cultura, pensou-se um evento em que fosse 
possível compor e/ou interpretar novas composições que, de 
alguma maneira, pudessem descrever a sociedade goiana em 
seu cotidiano.

Para efetivar e divulgar o festival criou-se um logotipo, 
uma página na rede social Facebook e um Blog chamado 
festivaldemusicaflordepiqui@blogspot.com.br.
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Figura 3 – Logotipo do I Festival de Música Goiana Flor de Piqui

Fonte: Cabral (2013)

De tal modo, foram apresentados os objetivos desse evento 
de Festival de Música Goiana Flor de Piqui: a) Geral: Proporcio-
nar a exposição do capital cultural adquirido em relação ao mul-
ticulturalismo de Goiás aos alunos da Faculdade e a comunida-
de que a rodeia por meio da realização do I Festival e Música 
Goiana Flor de Piqui; b) Específicos: Incentivar a composição 
de canções que falem da cultura de Goiás; Promover a interação 
dos estudantes com a comunidade em geral, por meio da inter-
pretação de composições inéditas; Realizar o I Festival de Mú-
sica Goiana Flor de Piqui; Recompensar as melhores composi-
ções e interpretação; Agradecer a participação da comunidade.

II – AVALIAÇÃO DO EVENTO

No I Festival de Música Goiana Flor de Piqui, os requisitos 
para a inscrição eram simples. Sendo assim, os interessados 
em participar deveriam considerar:

a) avaliar as composições que deveriam ser originais e únicas e 

abordar a questão do multiculturalismo em Goiás;

b) se as composições foram escritas por estudantes da Faculda-

de e eram permitidas até duas composições por aluno;
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c) as composições deveriam ser inéditas e não reproduzidas pre-

viamente em outros meios de comunicação;

d) as composições deveriam ser escritas em português, com um 

tempo de execução dentro do intervalo de 3 a 5 minutos;

e) não havia restrições em relação ao gênero musical do I Festi-

val de Música Goiana Flor de Piqui.

Assim, apesar da viabilidade dos requisitos, tivemos ape-
nas três inscrições e, dessa maneira, não havia necessidade 
de realizar uma curadoria. Todas as canções inscritas foram 
apresentadas e o evento, programado para duas noites, se re-
duziu a uma só apresentação.

Com relação à competição, os aspectos avaliados pelos ju-
rados foram: a harmonia, a interpretação, a letra, a melodia, 
o ritmo e a impressão geral.

No I Festival de Música Goiana Flor de Piqui, os requisitos 
para a inscrição eram simples. Sendo assim, os interessados 
em participar deveriam considerar que:

Quadro 1 – Caracterização das variáveis adotadas para 
avaliar o I Festival de Música Goiana Flor de Piqui

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO
Monetização O evento não foi diretamente monetizado para os estudantes, ou seja, a 

inscrição foi gratuita. Foram criadas cotas de patrocínios para o evento 
que, no entanto, não foram vendidas. Enviamos onze ofícios aos órgãos 
públicos solicitando desde o fechamento da rua aos empréstimos de 
equipamentos e todos foram negados. Por isso, o evento aconteceu dentro 
sede da própria Faculdade.

Discentes O projeto foi proposto para todas as turmas dos cursos de graduação da 
Faculdade, que somavam um total de 951 estudantes, dos quais, 394 
compareceram ao evento.
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VARIÁVEIS DESCRIÇÃO
Docentes A presença dos professores da Instituições foi de 43,47%, sendo esta 

espontânea e não remunerada.
Pergunta aberta Para avaliar o evento estabeleceu-se um parâmetro subjetivo, a saber, uma 

pergunta aberta que foi inserida nas avaliações oficiais do currículo da 
Faculdade e que deveria ser respondida por todos os alunos.

Fonte: Os Autores (2020)

Com base na realização do projeto, podemos verificar a 
realidade em que a comunidade está inserida e, também, que, 
nela, os indivíduos constroem e socializam os seus saberes 
e, ao mesmo tempo, vão agregando valores que colaboram 
para o processo e reconhecimento da identidade cultural em 
que, muitas vezes, acontece de maneira quase inconsciente. 
Eles não percebem que já estão imersos e que são parte da-
quela cultura.

Ressaltamos a importância de realização de projetos dessa 
natureza, uma vez que não é incomum que em muitas co-
munidades exista a negação ao lugar de pertencimento, nisso, 
destacamos que quando um novo fato se dá ali, há a possibi-
lidade do despertar e, consequentemente, aprimorar o reco-
nhecimento da identidade cultural e pertencimento do indiví-
duo ao próprio lugar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inovar dentro do ambiente acadêmico é um desafio. Nesse 
sentido, ressaltamos que o I Festival de Música Goiana Flor 
de Piqui foi uma importante intervenção que se pode obter 
muitos dados para que fosse possível a implementação de ou-
tros projetos com maior índice de adesão.
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Dentre esses dados, alguns aspectos culturais foram fun-
damentais de serem notados como o fato de que o projeto 
com a mobilização coletiva traz mais adesão do que o de par-
ticipação individual. Mencionamos, também, que, por meio 
do fruto piqui, pode-se trabalhar a identidade cultural num 
contexto em que o social e o individual estiveram juntos per-
meados pelos saberes advindos das experiências pessoais e 
profissionais da comunidade.

Diante do exposto, entendeu-se que os estudantes consideram 
a música sertaneja, como sendo goiana. No entanto, a conside-
ram como um hobby e não como um aspecto cultural. Isso acon-
tece porque a música sertaneja está presente no habitus desses alu-
nos que não se identificam como participantes da cultura goiana 
que, para eles, faz parte apenas da cultura da parte dominante.

A partir do entendimento dessa relação de apropriação 
ou não de um capital cultural goiano por parte dos discen-
tes, esperamos poder elaborar novas propostas culturais que 
supram as críticas e apontem caminhos de fortalecimento da 
identidade cultural para os alunos/cidadãos da terra do piqui.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 

CONTEMPORÂNEA NO MARANHÃO: 

INTERRUPÇÕES EMPÍRICAS 

S IGNIF ICANDO CATEGORIAS EM 

UM CAMPO EM CONSTRUÇÃO

José Ribamar Lima Silva

INTRODUÇÃO

Este artigo é resultado de uma parada obrigatória diante do 
processo de exposição dos resultados sobre as análises reali-
zadas na pesquisa de doutorado Produção Historiográfica da 
História da Educação Contemporânea no Maranhão: configuração 
ontognosioepistemológica. O foco é refletir sobre as categorias e 
conceitos analíticos mais adequados para expressar uma con-
figuração desse objeto, delineando uma síntese da produção a 
partir das interrupções identificadas na sua empiria analítica. 
Vale acentuar que o objeto em estudo no doutorado (produ-
ção) coincide com o objeto de pesquisa do campo da história 
da educação (produção) ou, pelo menos, com o que está sen-
do posto como tal. Assim, a análise desse objeto do doutora-
do é também do ser do objeto no campo.

Essa exigência não surge de um modo especulativo de pro-
dução do conhecimento, que, de forma apriorística, através 
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do trabalho da consciência pura, revela os instrumentos de 
análises, mas sim de duas observações decorrentes do proces-
so de apropriação do objeto: i) inócua importância à explici-
tação das categorias e conceitos utilizados nas análises, regra 
geral, transcritos dos autores de referência, sem a devida críti-
ca da sua apropriação relacionada ao objeto; ii) manifestações 
de interrupções analíticas na empiria do campo de produção 
do conhecimento, ou seja, caminhos diversos, e mesmos an-
tagônicos, foram identificados junto à constituição do objeto 
em estudo, exigindo instrumentos adequados, ou, pelo me-
nos, a adequação dos já existentes à sua expressão inteligível. 
Tal preocupação deve se manifestar no método de exposição.

Sem dúvida, deve-se distinguir o modo de exposição segundo 

sua forma, do modo de investigação. A investigação tem de se 

apropriar da matéria [Stoff] em seus detalhes, analisar suas dife-

rentes formas de desenvolvimento e rastrear seu nexo interno. 

Somente depois de consumado tal trabalho é que se pode ex-

por adequadamente o movimento real. Se isso é realizado com 

sucesso, e se a vida da matéria é agora refletida idealmente, o 

observador pode ter a impressão de se encontrar diante de uma 

construção a priori (MARX, 2013, p. 128).

A primeira observação despertou a preocupação com a ex-
plicitação crítica dos fundamentos teóricos utilizados como 
chave de abertura para análise do objeto. Já a segunda, refe-
rente às interrupções analíticas na empiria das produções, exi-
giu a significação dos instrumentos de análises — categorias 
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e conceitos — em suas definições de uso, com a finalidade de 
apreender as análises dessa produção em sua singularidade e 
objetividade.

EMPIRIA DA PRODUÇÃO: INTERRUPÇÕES ANALÍTICAS E CORTES 
INTERPRETATIVOS

A amostra já identificada corresponde a 107 publicações de-
senvolvidas no campo da produção do conhecimento, no 
período de 1991 a 2018, que resulta na sua conformação 
contemporânea. Aponta-se que o levantamento dessa pro-
dução ainda está em andamento, razão pela qual os resulta-
dos devem ser compreendidos como primeiras aproximações 
ao tema.

Separadas as produções pelas epistemologias que lhes fun-
damentam, foi possível situá-las em 10 tendências científicas 
abalizadas por suas especificidades analíticas. Acomodam-se 
nas seguintes categorias: nova história/história cultural/nova 
história cultural, história do tempo presente, história oral, 
história de vida, história social, história das ideias, história das 
mentalidades, história do cotidiano, marxismo originário e 
marxismo gramsciano.

De acordo Severino (1999) e ratificado por Lombardi 
(2010), a pesquisa filosófica (e científica) no Brasil encon-
tra-se fortemente permeada pelas “grandes tradições meta-
física, positivista, hermenêutica e dialética” (SEVERINO, 
1999, p. 32). Ao relacionar as tradições apresentadas por Se-
verino (1999) com as epistemologias identificadas no campo, 
apreende-se que neste formam-se dois blocos de tendências 
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epistemológicas que caracterizam a primeira interrupção na 
empiria analítica da produção. Ainda de acordo com as carac-
terísticas dessas tradições, os dois blocos de tendências episte-
mológicas, que se separam em paradigmas historiográficos, 
se organizam em torno das seguintes tradições: hermenêuti-
ca e materialismo histórico-dialético.

O paradigma hermenêutico emerge ao abrigar as tendên-
cias nova história/história cultural/nova história cultural, 
história do tempo presente, história oral, história de vida, 
história social, história das ideias, história das mentalidades, 
história do cotidiano; enquanto o paradigma materialista his-
tórico-dialético reúne as tendências marxismo gramsciano 
(gramiscista) e marxismo originário.

Todo paradigma historiográfico comporta em sua fun-
damentação, enquanto embasamento da produção do co-
nhecimento, uma tridimensionalidade que envolve, simul-
taneamente, as dimensões epistemológica, gnosiológica e 
ontológica. Entende-se que a divisão das tendências episte-
mológicas em paradigmas historiográficos implica, também, 
separação gnosiológica e ontológica, ampliando ainda mais 
os cortes analíticos em função da empiricidade do objeto no 
campo da produção do conhecimento.

SIGNIFICANDO CATEGORIAS DE ANÁLISES DE UM CAMPO EM 
CONSTRUÇÃO

Explicita-se, inicialmente, que “significar” algo não exige uma 
busca de ineditismo diante da abordagem, mas distinguir o 
melhor sentido de exprimir uma determinada realidade. De 
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acordo com Japiassú e Marcondes (2001, p. 173), filosofica-
mente, “[...] o sentido é o modo pelo qual se designa o obje-
to”. É nessa perspectiva que reside a importância de apresen-
tar categorias e conceitos que, efetivamente, correspondam 
à objetividade e singularidade do objeto, neste caso, ao con-
creto da produção em suas diversas manifestações. Atende-se, 
portanto, categorial e conceitualmente, as interrupções na 
empiria analítica da produção.

Significar, de acordo com o Dicionário Larousse Cultu-
ral (1992, p. 1032), é “ter o significado de querer, dizer; Dar a 
entender, exprimir, traduzir, constituir, representar”. Ao ex-
por o significado semântico do vocábulo significar, escapa ao 
dicionário o sentido filosófico, o que deve ser resgatado na 
análise, no modo de pensar o objeto em sua singularidade e 
objetividade.

Atendendo à segunda observação, fruto dessa reflexão, as 
categorias e conceitos utilizados como instrumentos analíti-
cos, inicialmente assimilados na sua forma acrítica, são: on-
tologia, gnosiologia, epistemologia, paradigma historiográ-
fico e campo de conhecimento. Essas categorias e conceitos 
já indicam significados nos textos de referência, mas se mos-
traram carentes de definição no campo local para alcançar as 
expressões interpretativas que operam os apartamentos em-
píricos no objeto. Logo, na produção historiográfica em aná-
lise, exigiu-se, para cada um desses instrumentos, sua signifi-
cação de uso comprometida com a demonstração concreta 
do objeto. Este, ao superar sua empiria na forma inteligível 
de expressão, o faz, significando as abordagens.
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É nesse ponto que se pode falar de interrupções analíticas 
na empiria da produção, exigindo a significação dos instrumen-
tos de análises e a efetivação de tornar inteligíveis os cortes in-
terpretativos na exposição de um campo em construção, focan-
do no seu objeto de pesquisa. Como exigência da adoção pela 
crítica dos fundamentos da pesquisa, em substituição à postura 
acrítica, chegou-se didaticamente à transversalidade da ideia de 
corte ontognosioepistemológico, o que facultou a apresenta-
ção inteligível da manifestação empírica da produção.

A crítica terá de limitar-se a cotejar e confrontar um fato não 

com a ideia, mas com outro fato. O que importa, para ela, é 

que se examinem ambos os fatos com a maior precisão possí-

vel que estes constituem uns em relação aos outros, diversas 

fases de desenvolvimento; mas importa-lhe, acima de tudo, que 

as séries de ordens, a sucessão e a concatenação em que estas 

se apresentam nas etapas de desenvolvimento sejam instigadas 

com a mesma precisão (MARX, 2013, p. 127).

A história da educação, enquanto campo do conhecimen-
to, manifesta-se como um microcosmo em conflito em sua 
constituição, marcado por diversificadas propostas de funda-
mentações da produção como forma de conhecer a realidade. 
É profundamente determinado por forças externas, posição 
que evidencia a impossibilidade de compreender o campo 
como autônomo em relação ao macrocosmo social.

A partir da ideia de corte na produção, o que traduz teorica-
mente as interrupções empíricas, definiram-se os instrumentos 
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de pesquisa, significando-os ao interesse e especificidade do ob-
jeto em estudo. Em consequência, imprime-se nas análises as 
manifestações das significações a seguir:

i) Epistemologia se definiu como uma teoria do conhecimen-

to científico, que, ao mesmo tempo, especifica um tratamento 

analítico à realidade (objeto), produz um conhecimento sobre 

essa mesma realidade (conhecimento como produto) e estabe-

lece cortes de várias ordens na produção do conhecimento.

ii) Paradigma Historiográfico é uma categoria que opera um 

corte imediato de sentido nas tendências epistemológicas da 

produção do conhecimento histórico-educacional, reunindo-as 

em concepções ontológicas ligadas à produção intelectual na 

história da educação.

iii) Gnosiologia discute as teorias gerais do conhecimento histó-

rico-educacional, relacionando sujeito-objeto na produção do 

conhecimento e operando um corte no sentido dessa relação 

com implicações no conhecimento produzido.

iv) Ontologia, enquanto categoria analítica, opera no conjunto 

da produção um corte de sentido ao ser, possibilitando pensar 

o ser da história da educação em seus desdobramentos; identi-

fica-se a essencialidade histórica posta no primeiro plano para a 

análise histórica da educação como centro gravitacional, indi-

cando o seu substrato.

v) Ontognosioepistemologia, estilisticamente plasmada, opera 

um corte transversal no campo, extensivo à sua totalidade e 

coerente com a abordagem do objeto no estabelecimento si-

multâneo do ser do objeto na história da educação no campo 
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(ontologia); os modos de conhecer esse ser enquanto relação 

sujeito-objeto do conhecimento (gnosiologia) e fundamen-

tação teórica (epistemologia) que analisa o objeto, ao mesmo 

tempo, produzem um conhecimento sobre ele.

As categorias ontologia, gnosiologia e epistemologia reunidas 
plasmam a categoria ontognosioepistemologia como expressão 
da potencialidade de imprimir no campo um corte transversal 
em toda sua extensão. Foi a última categoria analítica a ser signi-
ficada, emergindo depois da identificação das diversas interrup-
ções na empiria analítica da produção. Para estas têm significado 
as definições de uso, assim como a necessidade estilística de ex-
pressão conjunta dos cortes parciais, o que revela a coerência que 
deve existir entre essas categorias no processo analítico.

O desvelamento das ontologias histórico-educacionais em 
disputa no campo de produção do conhecimento, verificadas 
nas interrupções empíricas das análises da produção e revela-
das conceitualmente, fez compreender, com clareza, as pers-
pectivas do ser do objeto da educação e pensar sua função 
social enquanto conhecimento produzido. Infere-se que, pela 
impossibilidade de minimizar as diferenças entre esses para-
digmas interpretativos da realidade, somente a explicitação 
da natureza do ser do objeto da história da educação favorece 
o caminhar em direção da especificidade da sua função social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Encontrados os significados teóricos das interrupções empíri-
cas da produção, foi possível retomar a exposição do objeto na 
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clareza de como efetivamente desdobra-se em sua configura-
ção material. Esse esforço de significação do movimento em-
pírico na produção do campo revela verdadeiras diferenças, as 
quais se manifestam nas assinaladas epistemologias e se esten-
de aos paradigmas historiográficos, ampliando as interrupções 
e definindo as diferenças gnosiológicas e ontológicas.

O campo, ao revelar sua configuração contemporânea, 
aponta para distintas especificidades do objeto, que são sina-
lizadas a partir de duas possibilidades. De um lado, e de forma 
hegemônica, está o paradigma hermenêutico, que revela como 
essencialidade histórica, no primeiro plano de análise, a dimen-
são interpretativo-cultural da realidade, para significação do ser 
do objeto da história da educação; de outro lado, em posição 
contra hegemônica, está o paradigma materialista histórico-
-dialético, evidenciando-se como essencialidade histórica, posta 
no primeiro plano da análise, a dimensão material da realidade 
para significação do ser do objeto da história da educação.

O paradigma hermenêutico pressupõe uma ontologia ló-
gico-especulativa, na qual o ser social é formado e só pode ser 
compreendido na sua individualidade e particularidade. Cons-
titui-se como um modo de conceber o todo social instituído de 
micro realidades não conexas, logo, sem mediações (conexões 
intermediárias) causais (necessárias) entre os fatos históricos. 
Marcada pela subjetividade, apresenta conclusões a partir da 
simples indução de dados e utiliza uma multiplicidade de méto-
dos, o que faculta a justificativa de variados pontos de vista.

A ontologia MHD, diferentemente da abordagem ante-
rior, apresenta uma natureza objetiva, ou seja, admite uma 
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realidade existente independente do sujeito que lhe funda-
menta. Ao mesmo tempo, compreende a realidade como to-
talidade resultante de múltiplas determinações e se alimenta 
da empiricidade dos fatos e acontecimentos sociais e histó-
ricos, abrangidos na sua forma concreta pelo pensamento. 
Dada sua natureza objetiva, metodologicamente não pode 
prescindir da categoria da totalidade relacionando as causas, 
funções e explicações dos fatos e acontecimentos históricos.

Alerta-se que as ponderações aqui desenvolvidas balizam a fina-
lidade de atender à explicitação de um objeto específico, não ser-
vindo, portanto, sua mera transposição para outras análises. Em 
simultâneo, volta-se para a compreensão e necessidade do esclare-
cimento conceitual-categorial utilizado no método de exposição, 
atendendo à demanda da objetividade e singularidade do objeto em 
suas relações e em contextos mais amplos. Diante disso, foi possível 
retomar a exposição e continuar a explicitação sobre esse objeto.
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AS LUTAS E  AS DISPUTAS NA 

INSERÇÃO DA DISCIPL INA DE 

ENSINO RELIGIOSO NO CURRÍCULO 

OFIC IAL  DO ESTADO DE SÃO PAULO

Keila Patrícia Gonzalez

Maria de Fátima Sousa Silva

INTRODUÇÃO

A relação entre escola pública e religião é um tema complexo 
e recorrente. A presença da religião na escola pública brasi-
leira é algo bastante marcante, seja por meio da presença da 
obrigatoriedade da disciplina de ensino religioso em seu cur-
rículo ou por meio da vivência de seus agentes.

Este texto é recorte de uma análise da relação entre a es-
cola pública e religião, cujo foco de estudo foi o currículo 
oficial do Estado de São Paulo. De antemão compreende-
mos o currículo como cultura, entendendo “cultura” na 
perspectiva de prática social, portanto, a partir da lingua-
gem, cada grupo, atribui os significados as coisas e aos even-
tos do mundo natural. A partir desta prescritiva de currí-
culo, emergiu o seguinte questionamento: quais foram as 
lutas e disputas em torno da inserção desta disciplina no 
currículo no Estado São Paulo?
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Para responder à indagação acima, realizamos uma pes-
quisa bibliográfica sobre o tema e, posteriormente, nos de-
bruçamos sobre os documentos oficiais compostos pela le-
gislação federal e estadual, bem como as apostilas as quais 
propõem o currículo oficial para disciplina de ensino religio-
so no Estado de São Paulo.

O ENSINO RELIGIOSO NO CURRÍCULO DA ESCOLA PÚBLICA BRA-
SILEIRA: LUTAS E DISPUTAS NA INSERÇÃO DESTA DISCIPLINA 
NO CURRÍCULO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Para abordar a temática em questão, achamos interessante 
trazer à luz um breve contexto histórico da disciplina “Ensino 
Religioso” na escola pública republicana brasileira e paulista. 
Com essa finalidade, remontamos ao advento da República, 
marcado pelos ventos da laicização, momento em que o Es-
tado brasileiro se tornou laico, a religião católica deixou de 
ser a religião oficial do Brasil e a legislação decretou o ensino 
como público e laico. Nas quatro primeiras décadas da Repú-
blica, o ensino religioso foi extinto das escolas públicas por 
meio do dispositivo constitucional que determinou a inde-
pendência do Estado em relação às entidades religiosas.

Porém, a Igreja Católica, utilizando-se de prestígio e das 
relações no meio social e político, fez com que o ensino reli-
gioso fosse aos poucos sendo tolerado. Após a Revolução de 
1930 e a subida de Getúlio Vargas ao poder, esse tema voltou 
ao cenário da legislação educacional, por meio do Decreto nº 
19.941/1931, segundo o qual a disciplina deveria ser ofertada 
de forma facultativa aos estudantes. Em 1934 passou a fazer 
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novamente parte da Constituição, onde permanece até os 
dias atuais. Na atual Constituição brasileira está no art. 210, 
§ 1º: “O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá dis-
ciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino funda-
mental.” (BRASIL, 1988, p. 44).

O ensino religioso, conforme previsto na Constituição de 
1988, foi regulamentado no artigo 33, da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (LDB) de 1996, o qual posteriormente foi 
alterado pela Lei 9.475/96. Nesta última, como prevista na 
LDB de 1996, foi mantida a oferta obrigatória do ensino reli-
gioso, em horário normal de aula, com matrícula facultativa 
para o ensino fundamental, vedada qualquer forma de pro-
selitismo, impondo respeito à diversidade; porém, esta Lei é 
omissa quanto à vedação de ônus para os cofres públicos.

Outros aspectos que merecem destaque na Lei nº 9.475/97 
são a delegação para os sistemas de ensino das seguintes nor-
mas: a habilitação e a admissão de professores, além da re-
gulamentação de conteúdos curriculares. Essas medidas leva-
ram a uma descentralização da regulação do ensino religioso 
para as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação, fenô-
meno que ganhou expressividade a partir dos anos 90.

A partir da análise das legislações estaduais, as pesquisa-
doras Diniz, Lionço e Carrião (2010) levantaram a existência 
de três modelos distintos de ensino religioso adotados nas di-
ferentes unidades da federação: o primeiro denominado en-
sino religioso confessional, tem o objetivo de promover uma 
ou mais confissões religiosas, sendo ministrado por um repre-
sentante religioso, como ocorre no Rio de Janeiro; o segundo 
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modelo é o ensino religioso interconfessional, de caráter ecu-
mênico, pode ser ministrado por professores de filiação reli-
giosa ou por professores de filiação religiosa não declarada, 
como ocorre no Paraná; e, por último, há o ensino religioso 
supraconfessional como ocorre no Estado de São Paulo, minis-
trado na perspectiva da história das religiões por professores 
de sociologia, filosofia ou história.

No presente trabalho, analisamos o modelo supraconfes-
sional adotado no Estado de São Paulo. Segundo Lui (2011) 
a implementação do ensino religioso nas escolas públicas da 
rede estadual paulista está relacionada a existência de um mo-
vimento católico pela permanência do ensino religioso na 
modalidade confessional (Decreto nº 12.323/78). Essa disci-
plina desde o final da década de 1970 estava prevista na grade 
curricular com matrícula facultativa, garantindo o respeito à 
confissão religiosa do aluno e sem ônus aos cofres públicos, já 
que era ministrada pelas autoridades religiosas cadastradas e 
responsáveis pelos conteúdos curriculares, incluindo planeja-
mento, execução e avaliação do ensino religioso nas escolas.

Segundo Fischmann (2008), a década de 90 foi marcada 
por muitos debates em torno do ensino religioso, uma que 
vez que a Conferência Nacional dos Bispos (CNBB) reivindi-
cava a coordenação do ensino religioso em escolas públicas, 
alegando que a maioria da população brasileira era católica.

O governo do Estado de São Paulo não aceitou essa ale-
gação e criou uma Comissão Especial do Governo do Esta-
do de São Paulo sobre o Ensino Religioso nas escolas públi-
cas (CER), com diversos representantes governamentais. O 
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parecer dessa Comissão foi contrário à solicitação da CNBB. 
Diante disso, a CNBB formulou o documento intitulado “Im-
plementação do Ensino Religioso em São Paulo”, indicando 
a possibilidade da inclusão do ensino religioso na modalidade 
inter-religioso na rede estadual paulista, novamente negado 
pelo governo do Estado de São Paulo na época.

Em 1999, o deputado católico José Carlos Stangarlini 
(PSDB) apresentou na Assembleia Legislativa o projeto de lei 
nº 1.036/99 que dispunha sobre o ensino religioso nas escolas 
públicas. Segundo esse projeto, o ensino religioso deveria res-
peitar a diversidade cultural religiosa, vedava o proselitismo, 
propunha a matrícula facultativa para o aluno e reservava ao 
poder público a capacitação docente e, por final, estabelecia 
que o Conselho de Ensino Religioso do Estado (Coner/SP) 
deveria ser consultado para o planejamento das aulas. Ain-
da que o projeto de Stangarlini não tenha conseguido reunir 
apoio para ser aprovado por unanimidade, porém, deu ori-
gem à Lei nº 10.738/2001, que aprovou o ensino religioso 
com as mesmas definições contidas no projeto do deputado 
Stangarlini, com a diferença de que não só o Coner/SP deve-
ria ser ouvido, mas também outras entidades civis representa-
tivas das diferentes denominações religiosas.

Após a aprovação dessa lei, o Conselho Estadual de Edu-
cação (CEE) do Estado de São Paulo aprovou a Deliberação 
nº 16/2001, definindo o oferecimento do ensino religioso no 
ensino fundamental, como determina a Constituição Federal 
e a maneira como seria inserido no currículo oficial das esco-
las estaduais paulistas. Assim, a referida disciplina, passou a 
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ser incluída como tema transversal nos anos iniciais do ensino 
fundamental e ministrada pelo próprio docente de classe; já 
para os alunos dos anos finais do ensino fundamental, foi pos-
ta como uma disciplina de oferta obrigatória para as escolas e 
de matrícula facultativa para os alunos, devendo ser ministra-
da pelos professores de História, Ciências Sociais ou Filosofia.

É interessante ressaltar que no mesmo ano, foi publicado 
o Decreto nº 46/2001, no qual o governo paulista reafirmou 
a orientação dada pelo Conselho Estadual de Educação, e, 
reforçou o princípio do ensino religioso como supraconfessio-
nal, o respeito à diversidade cultural e religiosa. Para Cunha 
(2011), essa postura do Estado pode ser entendida como uma 
interpretação laica do ensino religioso.

Em 2002, a Coordenadoria de Estudos e Normas Peda-
gógicas (CENP) estabeleceu o conteúdo do ensino religioso 
nas escolas estaduais com base na Deliberação nº 16/2001 do 
CEE-SP. De acordo com essas orientações nos anos iniciais de 
ensino, o professor deve trabalhar o sentido ético da vida em 
grupo, levando o aluno a reconhecer na dimensão religiosa, 
os modos pelos quais o homem procura respostas às interro-
gações existenciais. Já nos anos finais, o professor deve traba-
lhar as relações entre as religiões, particularmente no Brasil; 
as relações entre religião e política, a questão antropológica 
da morte, bem como a relação entre religião e os mitos (SÃO 
PAULO, 2001).

O primeiro material didático proposto pela Secretaria 
Estadual Paulista para a disciplina, foi elaborado por Teófi-
lo Bacha Filho, de caráter ecumênico e inter-religioso, se 
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aproximava bastante do Parâmetros Curriculares para Ensino 
Religioso, desenvolvido pelo Fórum Permanente do Ensino 
Religioso (Fonaper), onde há predominância de membros ca-
tólicos. Concordamos com Derisso (2006) quando afirma que 
esse material se encontra muito próximo da Teoria da Igreja 
Católica pós-concílio, à medida que define o ensino religio-
so como educação para valores eternos e não como conheci-
mento cientificamente acumulado.

Já o material elaborado pela Unicamp em 2003 apresenta 
ao professor o conhecimento de diferentes religiões em uma 
perspectiva cultural. É composto de cinco apostilas voltadas 
para o último ano do ciclo II do ensino fundamental. Cada 
apostila aborda um tema sobre História das Religiões. A pri-
meira apostila apresenta questões sobre a tolerância e a diver-
sidade cultural religiosa do Brasil. A segunda apostila discute 
os textos sagrados. A terceira apostila aborda o pluralismo re-
ligioso cristão, a origem do Cristianismo, o Cristianismo no 
início da Idade Média, a Contrarreforma e a diversidade cristã. 
A quarta apostila enfoca a tolerância ativa, discutidas a partir 
dos seguintes tópicos as religiões afro-brasileiras, o pluralismo 
e a diversidade, a tolerância como prática afirmativa, o exclu-
sivismo e o pluralismo no campo religioso brasileiro. A quinta 
apostila foi reservada para a sugestão de atividades em sala de 
aula, com indicações de filmes sobre religião que possam ser-
vir de base para discussões entre alunos e professores.

Dessa maneira, podemos afirmar que as lutas estabeleci-
das em torno da inserção do ensino religioso no currículo ofi-
cial das escolas públicas do Estado de São Paulo envolveram 
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disputas entre os representantes das instituições religiosas e 
da Secretaria do Estado de São Paulo, na qual prevaleceu a 
visão dos representantes da Secretaria Estadual. Isso fica evi-
dente na legislação estadual sobre o ensino religioso e no 
material didático produzido para essa disciplina. À medida 
que o Estado delimita ação direta dos agentes religiosos na 
escola pública, estabelecendo que o professores de Filosofia, 
História e Sociologia serão os responsáveis por ministrarem 
as aulas de ensino religioso; além de desenvolver um material 
didático elaborado por especialistas em História da Religiões, 
numa perspectiva de transpor um saber religioso em um sa-
ber escola.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É consenso entre os pesquisadores do tema que a inserção da 
disciplina de ensino religioso na Constituição Federal de 1988 
foi resultado da pressão de grupos religiosos, especialmente 
o clero católico, para quem a escola pública representa um 
espaço importante na conquista de novas almas.

Porém, o Estado de São Paulo ao propor um modelo de 
ensino religioso supraconfessional procurou desvincular a dis-
ciplina de ensino religioso às suas origens catequéticas e pro-
selitistas, limitando a atuação direta dos agentes religiosos no 
espaço escolar e desenvolvendo um material didático para 
essa disciplina.

Diante disso, finalizamos o presente trabalho com mais 
indagações para futuras pesquisas que respostas. Se é fato 
que o currículo oficial do Estado de São Paulo buscou 
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manter a laicidade da escola pública, no sentido de limitar a 
atuação direta dos agentes religiosos nesse espaço: será que 
as práticas escolares, seja dessa disciplina, seja na institui-
ção escolar como um todo, conseguem preservar a laicidade 
dela? Em outras palavras, a escola pública paulista garante o 
direito de liberdade de pensamento e crença de todos seus 
estudantes, assegurando-lhes a cidadania e igualdade peran-
te o Estado?
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A FORMAÇÃO POLÍT ICA COMO 

PRINCÍPIO EDUCATIVO DO 

MOVIMENTO SEM TERRA (MST)

Francinalda Araújo e Silva

Elisa Maria Andrade Brisola

INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea registrou, desde o final do século 
XIX, profundas transformações no mundo capitalista provo-
cadas pelas revoluções industriais e tecnológicas de maneira 
paradoxal, pois se de um lado promovem o desenvolvimento, 
por outro, contraditoriamente, reforçam a expropriação da 
classe trabalhadora.

Nessa perspectiva, é importante entender a formação po-
lítica no âmbito da dinâmica da luta de classes no momen-
to atual e, a partir dessas contradições, compreendê-las no 
intuito de intervir e transformá-las. Isso exige compreender 
as contradições existentes na sociedade capitalista no que se 
refere à relação capital e trabalho, categorias fundantes do 
Modo de Produção Capitalista (MPC).

O estudo ora apresentado é parte integrante das pesquisas 
que constituem a dissertação A Formação Política da Juven-
tude: uma experiência do MST no Assentamento Palmares–
MA que objetivou analisar os significados atribuídos pelos 
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jovens do assentamento Palmares–MA à formação política 
proporcionada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra.

O artigo aborda uma revisão de literatura que discute a 
concepção de formação política no MST na perspectiva de 
conhecer a Pedagogia do Movimento.

O estudo aponta que o processo de formação promovido 
pelo MST está vinculado à prática, onde conhecer deve signi-
ficar participar como sujeito na construção da luta pela terra, 
reforma agrária e transformação social.

O MOVIMENTO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO

O termo capital tem sido utilizado de diversas formas, seja 
se referindo ao humano, social ou intelectual. Entretanto, no 
MPC deve-se considerar duas dimensões fundamentais: a de-
terminação econômico-política onde o capital “constitui-se 
[...] a partir de um processo que valoriza o dinheiro, isto é, 
um processo que no final conclui com um valor superior ao 
inicial”, produzindo, assim, a mais valia pelo trabalhador que 
é apropriada pelo capitalista, valorizando o dinheiro e trans-
formando-o em capital; e uma relação social determinada, 
na qual o capital expressa uma relação de compra e venda 
entre o capitalista (proprietário do capital) e o trabalhador 
(possuidor da força de trabalho), onde o resultado é (que re-
sulta em) uma relação de exploração sustentada na apropria-
ção, pelo capitalista, do excedente produzido pelo trabalha-
dor, criando a mais valia (MONTAÑO; DURIGETTO, 2011, 
p. 78, grifo do autor).
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Ainda segundo Montaño e Durigetto (2011, p. 81), na so-
ciedade capitalista, “quanto maior desenvolvimento, maior 
acumulação de capital. O desenvolvimento no capitalismo 
não promove maior distribuição de riqueza, mas maior con-
centração de capital, portanto, maior empobrecimento [...], 
ou seja, maior desigualdade”. Tais desigualdades são oriun-
das das relações do modo de produção capitalista onde (em 
que) o “trabalhador precisa vender sua força de trabalho ao 
capitalista, estabelecendo uma relação de emprego, uma 
relação salarial” (MONTAÑO; DURIGETTO, 2011, p. 81). 
Decorre, portanto, dessa relação entre capital e trabalho, a 
situação de pobreza como resultado da acumulação privada 
de capital por meio da exploração da força de trabalho pelos 
donos do capital.

No que se refere à luta de classe, “todo o mundo sabe 
que, em qualquer sociedade, as aspirações de alguns dos seus 
membros se chocam com as de outros, que a vida social é ple-
na de contradições, que a história nos revela uma luta entre 
povos e sociedades [...]” (LENIN, 2008, p. 24). Segundo Marx 
“a sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da so-
ciedade feudal, não aboliu os antagonismos de classes. Não 
mais fez do que substituir por novas classes, por novas con-
dições de opressão, por novas formas de luta, as dos tempos 
passados” (MARX e ENGELS, 1998, p. 9).

No contexto contemporâneo, a luta de classes, no que se 
refere aos trabalhadores rurais, se agrava na medida em que 
a perspectiva da modernização da agricultura no campo pro-
move o desemprego e a pauperização, submetendo grande 
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parte da população do campo a migrar para a cidade (LENIN, 
2008) e se expande o agronegócio.

É nesse contexto que o MST conquista espaço como mo-
vimento de massa (MST, 2001, p. 107) “resultado de um am-
plo trabalho de base, de conscientização e de preparação de 
lideranças” que, articulado ao trabalho de organização e for-
mação de militantes, impulsionou as mobilizações por meio 
de ocupações e acampamentos, dando visibilidade ao Movi-
mento e aumentando a demanda pela formação de quadros.

De certo, a formação política tem sido uma tarefa neces-
sária na história do MST com vista ao enfrentamento da luta 
de classes. A esse respeito, Pizzeta (2007a, p. 242) diz “desde a 
origem, no final dos anos setenta e início dos anos oitenta do 
século XX, o MST tem se defrontado com a necessidade de 
garantir um amplo processo de formação política para o seu 
quadro de militantes”.

A partir do que diz o autor, depreende-se que no MST, des-
de sua criação, sempre esteve presente a preocupação com a 
formação de lideranças de base, militantes e dirigentes. Desse 
modo, “com o objetivo de ser um movimento autônomo e 
independente política e ideologicamente [...] o MST elabora 
uma concepção de formação, adaptada às suas demandas e 
características” (MST, 2001, p. 108).

De forma sempre dinâmica, são definidas as Linhas 
Políticas da Formação do MST, que orientam o processo 
nos diferentes níveis. Nesse sentido, a formação política 
envolve diferentes momentos e se constrói no cotidiano 
das lutas com vista à construção de um projeto contra 
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hegemônico que promova as mudanças sociais necessárias 
à classe trabalhadora.

Para tanto, o processo de formação deve atender aos dife-
rentes níveis da organização seja a base, militantes e dirigen-
tes, e ser massiva, completa e permanente, desenvolvendo-se 
no interior das diversas atividades realizadas como reuniões, 
assembleias, mobilizações, encontros, seminários, leituras 
individuais, cursos, trocas de experiências, visitas de estudos, 
não se restringindo aos cursos de formação (MST, 2001).

Na mesma direção, converge o pensamento de Martins 
(2009, p. 48), segundo a qual o MST, ao fazer parte de uma 
sociedade de classes e lutando contra ela, “educa as novas ge-
rações, procurando constituí-las como sujeito político e histó-
rico e participante da construção de uma contra-hegemonia”.

Pizzeta (2007b, p. 86, grifo do autor), destaca a formação 
como parte da luta de classes existente a partir de uma rea-
lidade concreta, devendo contribuir “para o ‘desvelamento’, 
para a interpretação e para o conhecimento dessa realidade 
que está além das aparências”. O autor destaca, ainda, que 
o conhecimento da realidade não é suficiente se não estiver 
acompanhado por ações concretas.

Dessa maneira, a formação política tem lugar no MST des-
de os primeiros acampamentos, quando os trabalhadores se re-
uniam em assembleias para discutir seus problemas em busca 
de soluções. Esses momentos eram marcados por discussões 
no tocante às questões como a reforma agrária, a luta pela ter-
ra, por liberdade e igualdade de direitos. À medida que essas 
discussões foram se sedimentando, adquiriram um caráter 
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mais formal e passaram a ser organizadas em cursos de forma-
ção, surgindo, assim, o setor de formação responsável por ar-
ticular a formação política de seus militantes e simpatizantes 
também chamados “amigos do MST” (PIZZETA, 2004).

Por outro lado, os coletivos de formação, constituídos de 
quadros formadores, devem proporcionar consistente capa-
cidade teórica, pedagógica e vinculação com a prática da or-
ganização. Assim, a concepção de formação política no MST 
“está ligada à formação da consciência política das pessoas que 
fazem parte de uma organização” (MST, 2001, p. 112). A cons-
ciência política é formada por duas dimensões: a social e a po-
lítica. A consciência social é formada pela convivência social e 
experiência pessoal por meio das relações sociais. A consciên-
cia política forma-se a partir da apropriação de conhecimentos 
científicos produzidos através de pesquisas cientificas

Assim, as relações que ocorrem em meio aos saberes uni-
versais, práticas e relações entre as classes sociais vão forman-
do a consciência política dos grupos sociais.

A exemplo disso, Lenin (1986 apud MST, 2001) assevera 
que a consciência da classe operária não se desenvolve [...] se 
os operários não estiverem habituados a reagir contra todo 
abuso, toda manifestação de arbitrariedade, de opressão, 
quaisquer que sejam as classes atingidas (LENIN, 1986, p. 55 
apud MST, 2001, p. 115–116).

A referência a Lenin é importante, pois revela que a cons-
ciência política se processa de forma planejada de modo a 
possibilitar uma reação de indignação diante das situações de 
exploração, alimentada por uma lógica socialista.
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Bogo (2007, p. 74) diz, ainda, que, para Che Guevara, “o 
quadro é a coluna vertebral da organização” e está ligada aos 
demais membros do corpo de forma vital, interdependente. 
Por analogia, extrai-se a compreensão de que são os militan-
tes que fazem o corpo da organização se movimentar.

Nesse sentido, a formação política é, para o MST, a força 
mobilizadora da organização da base, dos militantes e diri-
gentes. Faz-se, portanto, necessário compreender o caráter e 
a natureza do processo de formação do MST a serem desen-
volvidos.

Segundo Pizetta (2007b), a formação precisa ser entendi-
da como um conceito de política, assim sendo vinculada à 
luta de classes e ao objetivo de transformação social; a for-
mação deve articular a experiência pessoal com a experiên-
cia da classe trabalhadora; a prática política e organizativa se 
constituem fundamentais para o desenvolvimento e cresci-
mento político dos militantes; os métodos de formação pre-
cisam ser criativos, coletivos, alegres e abertos a participação 
de todos; a formação deve cultivar a mística; é preciso levar 
em conta nas atividades de formação — teoria e prática — os 
aspectos da razão e da emoção; a cultura e a afetividade de-
vem ser elementos valorizados e respeitados; o trabalho de 
base constitui-se como instrumento pedagógico fundamen-
tal no processo de formação das massas; uma das estratégicas 
do movimento deve ser o processo de formação da e com a 
juventude, devendo-se encontrar formas de envolvê-la e moti-
vá-la a participar nos processos de luta, organização e forma-
ção (sem grifo no original).
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A proposta de formação política para preparação de qua-
dros e de militantes deve ser ancorada nos princípios do 
marxismo, com todo o seu legado. Deve, ainda, incentivar 
e desenvolver o valor da solidariedade de classe e o interna-
cionalismo e potencializar as estruturas de formação já con-
quistadas nos estados (MST, 2012). O internacionalismo é um 
princípio da luta de classe em que todos os trabalhadores, to-
dos os oprimidos, todos os pobres do mundo se identificam 
e devem se unir para poder derrotar seus exploradores seja à 
nível local, nacional e internacional.

Nessa perspectiva, a Escola Nacional Florestan Fernandes 
(ENFF) emerge como um espaço de articulação das diversas 
iniciativas e experiências no âmbito dos estados como o pro-
pósito de “buscar uma maior unidade e qualificar essa práxis” 
(PIZETTA, 2007b, p. 246). Destinada à formação da classe tra-
balhadora, dos movimentos sociais e políticos na perspectiva 
de viabilizar a transformação social por meio do conhecimen-
to e discussão das contradições da sociedade capitalista, sub-
sidia a formação política do quadro de militantes e possibilita 
organizar o povo para a luta por uma sociedade de homens e 
mulheres livres.

De acordo com KOHAN, (2007, p.103), a Escola Nacional 
de Formação Política Florestan Fernandes situada na cidade 
de Guararema, a 60 quilômetros de São Paulo, (ENFF) foi 
construída pelo esforço voluntário dos militantes do MST. 
Constitui-se uma contribuição inestimável para a formação 
de quadro do movimento revolucionário da América Lati-
na. “Florestan Fernandes (1920-1995) foi um dos principais 
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intelectuais socialistas brasileiros. Um dos maiores represen-
tantes da Sociologia Crítica. [..] produziu uma obra fértil e 
volumosa, na qual se destacam seus estudos sobre a forma-
ção social brasileira e, em particular, sobre os problemas da 
dominação burguesa e o caráter retrógrado da burguesia 
do país.”

A formação política oferecida no MST, segundo Santos 
(2007, p. 70), “[...] é entendida como um processo que pres-
supõe uma relação direta entre a prática e a teoria, por isso 
visa a uma ação transformadora, buscando formar homens 
e mulheres novos, sujeitos da história e construtores de uma 
nova sociedade”.

Por outro lado, a mística se constitui uma das marcas im-
portantes sempre presentes no contexto da formação política 
do Movimento, é incorporada “como uma prática social que 
faz com que as pessoas se sintam bem em participar da luta” 
(STÉDILE; FERNANDES, 2012).

Para o MST (2001), alguns elementos são fundantes na 
formação de um militante e que, portanto, todos os coletivos 
de formação devem considerar em sua proposta de formação 
política: a formação deve se dar pela prática, pela experiência, 
pela ciência, pela cultura, pela disciplina, pelo exemplo, pela 
convivência e partilha, pelo espírito de sacrifício, pelo traba-
lho produtivo e pela crítica e autocrítica. Para Bogo (2003, 
p. 183), “os militantes e os dirigentes devem ser a imagem 
e a semelhança da organização e vice-versa. Por isso devem 
ser exemplos vivos do que pensa, faz e quer alcançar o mo-
vimento”.
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Houtart (2007, p. 55) destaca o imperativo da coerência en-
tre a formação de quadros e a pedagogia do movimento uma 
vez que “o próprio movimento é o principal processo educa-
tivo”. Desse modo, tais princípios tem consequência direta 
sobre o programa de formação de quadros, pois remete à ne-
cessidade de agregar ao conteúdo elementos como: economia 
política, que traz como primeira necessidade o estudo do fun-
cionamento do capitalismo; a história social, nesse contexto, a 
história dos camponeses, a introdução do capitalismo agrário e 
dos movimentos camponeses no Brasil; uma perspectiva filosó-
fica, ao mesmo tempo racional e dialética; e por fim o estudo 
dos efeitos da lógica do capitalismo no setor agrícola.

Para Houtart (2007, p. 63), também é importante, na análise 
da realidade, adotar uma pedagogia adequada para o que des-
taca a utilização do método “ver, julgar e agir” que é o método 
pedagógico proposto pela Juventude Operária Católica ( JOC) 
fundada na Bélgica em 1940, pelo sacerdote Joseph Cardin. 
Atualmente é muito utilizado pela CNBB, nos trabalhos pas-
torais e no MST. Consiste em ver a realidade de modo críti-
co tendo como parâmetro os princípios cristãos baseados nos 
ensinamentos de Jesus Cristo; julgar no sentido de confrontar 
a realidade a partir das causas e consequências da realidade ob-
servada; e o agir que exige comprometimento com uma ação 
transformadora da realidade. que inspirou o MST e que consis-
te na “orientação que se deve seguir na formação de quadros”.

Aspecto relevante também apontado pelo autor diz res-
peito à importância da cultura e da espiritualidade. Diz que 
“toda a experiência do MST tem sido global, incluindo a 
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cultura como parte essencial da construção de sua ação” 
(HOUTART, 2007, p. 69) e afirma que um aspecto particular 
da cultura é a espiritualidade. O aspecto espiritual entendido 
não como monopólio da igreja, embora compreenda-se que 
“as religiões podem contribuir com a motivação do compro-
misso social e revolucionário” (HOUTART, 2007, p. 69).

Assim, a experiência de formação no MST denota a in-
fluência exercida pela Teologia da Libertação e sua contri-
buição na luta por uma nova sociedade. De fato, segundo 
Fernandes (1999, p. 70) “as CEBs foram o lugar social onde 
os trabalhadores encontraram condições para se organizar e 
lutar contra as injustiças e por seus direitos”.

Sob a influência do movimento de renovação da Igreja 
pela Teologia da Libertação, as CEBs começam a criar novos 
espaço de socialização política, “deixam de ser apenas o lugar 
onde os fiéis iam à procura de paz para se tornar um espaço 
de reflexão e de opções pessoais e coletivas a respeito da vida” 
(FERNANDES, 1999, p. 70).

De acordo com Martins (2009, p. 149), “foi a Teologia da 
Libertação e a CPT que formou a primeira leva de militantes 
do MST”. Assim, à medida que atuava juntamente com as pa-
róquias nas periferias das cidades e com as comunidades rurais, 
a CPT contribuía na organização e na luta dos trabalhadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MST deve ser entendido como um sujeito coletivo que for-
ma seus jovens a partir de uma proposta de cunho político-i-
deológico baseada na garantia de direitos, deveres e da crítica 
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necessária à compreensão do funcionamento da sociedade 
burguesa.

Portanto, é um projeto que se contrapõe aos interesses da 
sociedade capitalista, considerando que, a preocupação do 
MST com a formação política de suas bases, no assentamento 
Palmares–MA, é desde as ações desenvolvidas com as crian-
ças na comunidade, quando da decisão de montar o acampa-
mento, até os dias mais recentes.
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“A educação tem por objetivo suscitar e desenvolver na criança estados 

físicos e morais que são requeridos pela sociedade política no seu con-

junto.” (DURKHEIM, s/p.)

INTRODUÇÃO

A educação tem sido foco de diversas discussões, sobretudo 
quanto a seu papel na sociedade. Alguns estudiosos a defen-
dem como redentora da sociedade no sentido de livrá-la das 
possíveis mazelas existentes principalmente no que diz res-
peito à vulnerabilidade e alienação, enquanto outros a con-
cebem como apenas partícipe no processo de socialização do 
indivíduo. Além disso, há também a concepção de que o pro-
cesso educacional é apenas um dentre tantos outros fatores 
necessários para o desenvolvimento humano e social.

De tal maneira, fez-se necessário analisar a linha de pensa-
mento que concebe a educação como um processo socializador 
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do indivíduo, pois tanto a socialização quanto a educação estão 
relacionadas à capacidade do indivíduo de exercer influência 
no comportamento dos outros, mutuamente, durante a inte-
ração social.

Por outro lado, a educação, quando tratada como reden-
tora social, lhe é atribuída a responsabilidade de restaurar e 
manter conceitos, crenças e valores éticos que favorecem e 
possibilitam a convivência social. Desse modo, a educação 
tem o papel de adequar o indivíduo a sociedade, fortalecen-
do o elo entre os indivíduos, favorecendo, assim, a coesão 
social.

Para embasar esta discussão, realizou-se uma pesquisa bi-
bliográfica visando compreender a relação entre a educação e 
a socialização, com base em teóricos relevantes nesta temáti-
ca, sobre o papel da educação como fomentadora da sociali-
zação dos indivíduos.

EDUCAÇÃO E SOCIALIZAÇÃO

A socialização e a educação estão relacionadas à capacidade 
do indivíduo de exercer influência no comportamento dos 
outros durante a interação social (KRUPPA, 1994). Trata-se 
de um processo abstrato de grande relevância para o desen-
volvimento humano nas sociedades, pois está embasada di-
retamente pelos aspectos culturais e suas especificidades. Se-
gundo Freire (1996) toda educação é política, uma vez que 
sugere princípios e valores, partindo de diferentes aspectos 
que se modificam de sociedade para sociedade.

Sobre isso, Aristóteles afirma que:
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Como o estado se compõe de uma multidão de indivíduos, (...), 

é pela educação que convém trazê-lo à comunidade e à unida-

de. Mas, querendo-se dar-lhe um sistema de educação, é estra-

nho que isso bastará para tornar o Estado virtuoso, e julgar que 

poderá fazer a reforma por tais meios, e não pelos costumes, 

pela Filosofia e pelas leis! (ARISTÓTELES, 2002, p. 35).

Dessa forma, a educação pode ser apontada como meio de 
transformar o indivíduo e, consequentemente, a sociedade. 
Mas, para essa promoção de mudança, é imprescindível à co-
laboração dos indivíduos, caso contrário é incorrer ao erro de 
admitir que só a educação seja capaz de promover as mudan-
ças necessárias no meio social. Tal dinâmica se constitui um 
processo dialético no qual todos influenciam e são influencia-
dos pelos demais, como acentua Kruppa (1994, p. 23):

O processo educativo que procura tornar o indivíduo um mem-

bro da sociedade é chamado de socialização. A socialização e, 

por decorrência, a educação dependem da capacidade que os 

homens têm de influírem uns no comportamento dos outros, 

modificando-se mutuamente, no processo de interação social. 

Em outras palavras, é a capacidade de os homens reagirem, de 

serem capazes de atuar junto a outros homens, aprendendo e 

ensinado, que torna possível a educação.

A afirmação da autora evidencia a relação existente entre 
educação e interações sociais, enfatizando a relevância da 
educação para a sociabilização do indivíduo, ou seja, para a 
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sua inserção na sociedade. Ainda acrescenta que, o processo 
educacional é contínuo, portanto, perdura a vida inteira do 
indivíduo e mantém sua capacidade de aprender e ensinar, 
tanto transmitindo quanto modificando sua cultura e conhe-
cimentos.

Vale ressaltar que, embora a educação esteja presente em 
todas as sociedades, ela aparece de diferentes formas e em 
contextos variados e, por isso, pode-se falar em “educações” 
e não apenas em “educação”. Portanto, devem ser levados 
em consideração as diferentes necessidades dos homens, 
seus modos de vida e de trabalho e suas experiências (KRU-
PPA, 1994).

Desse modo, esses fatores são primordiais para entender o 
surgimento das escolas, uma vez que foram criadas pensando 
em atuar como transmissoras de algumas concepções e sa-
beres educacionais. Mesmo assim, ainda seria inviável pensar 
em um ensino padronizado de um único modelo processual, 
ou seja, cada escola apresenta suas especificidades quanto à 
forma de socialização de saberes, adequando-se a realidade 
do contexto em que estão inseridas.

Durkheim (2007) disseminou seus estudos acerca da edu-
cação como fundamental para coesão social, fazendo um 
comparativo entre a sociedade e o sistema educacional. Desse 
modo, o autor afirma que a educação é de extrema relevância 
para a socialização do indivíduo.

Referente ao comparativo entre sociedade e a escola, Dur-
kheim (2007) afirma que ambos apresentam em comum uma 
disposição consolidada, singelas variações dependendo da 
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formação de homem que se pretende estabelecer. Além disso, 
apesar das variações existentes em relação a valores, crenças e 
costumes, notou-se um grau de consciência coletiva entre os 
membros. Este elemento é fundamental para que se desen-
volva nos indivíduos a sensação de pertencimento ao grupo 
viabilizado pela transmissão e compartilhamento de crenças, 
valores e costumes entre os indivíduos.

Nessa perspectiva, seria a educação um modo de empode-
ramento do indivíduo? Segundo Kruppa (1994), há uma rela-
ção entre saber e poder, principalmente em sociedades capita-
listas em que a divisão do trabalho é feita de forma desigual; 
as pessoas que possuem “maiores saberes” se encontram em 
posições de dominação sobre aqueles que possuem “menos 
saberes” específicos.

Em sociedades complexas, organizadas sob o sistema capitalista, 

onde a divisão do trabalho é bem maior o conhecimento e os ou-

tros bens materiais que o trabalho possui são distribuídos de ma-

neira desigual. Quanto maior for essa desigualdade, maior será a 

relação entre saber e poder porque, embora as condições para o 

saber sejam, como em qualquer sociedade, produzidas coletiva-

mente, o conhecimento em si acaba ficando nas mãos de alguns. 

Aqui, o ditado ‘saber é poder’ aplica-se em sua dupla relação: ‘po-

der também é saber’ (KRUPPA, 1994. p. 27, grifo do autor).

A relação entre saber e poder na divisão do trabalho 
também se torna evidente quando pensado em quem exe-
cuta e em quem exerce funções que se utilizam do esforço 

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   174miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   174 30/10/2020   17:30:5930/10/2020   17:30:59



175

intelectual. Nesse caso, muitas vezes o trabalho intitulado 
como braçal mais tende a alienar e degradar o trabalhador, 
do que tirá-lo da pobreza, uma vez que este passa a ser mero 
reprodutor de tarefas sem que, muitas vezes, se aperceba da 
totalidade do trabalho, pois encontra-se fadado a tarefas limi-
tadas e fracionadas. Esta degradação também é discutida por 
Braverman (2014), em sua obra intitulada “Trabalho e Capital 
Monopolista: a Degradação do Trabalhador no Século XX”.

Nesse sentido, a relação existente entre o homem, o saber, 
a sociedade e o trabalho são elementos fundamentais para 
a compreensão da importância da educação no processo de 
desenvolvimento social do homem. A esse respeito, Kruppa 
(1994) evidencia outra relação, que é a do poder ser condição 
para o saber.

Uma das contradições na sociedade capitalista está na existên-

cia simultânea da concentração de saber e das técnicas que per-

mitiriam democratizá-lo, mas que não são usadas com essa fi-

nalidade. Na sociedade capitalista, quem detém o poder detém 

as condições de determinados saberes, que permitem controlar 

a sociedade. Assim, na sociedade capitalista não só saber é po-

der, como poder é, geralmente, condição de saber (KRUPPA, 

1994. p. 29).

Desse modo, a autora evidencia mais uma vertente da re-
lação entre saber e poder, pois o poder se configura como um 
meio facilitador do acesso ao saber e este, por sua vez, se con-
figura como um meio para alcançar o poder.
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Em meados do século XIX, ainda se acreditava que era peri-
goso aderir ao ensino obrigatório, pois havia o temor de que a 
educação perdesse sua função de mantenedora social, ou seja, a 
educação poderia ser nociva a sociedade, uma vez que, ao aces-
sar a educação, os indivíduos galgariam posições mais elevadas 
nas classes sociais, o que traria desconforto e desordem social.

Ainda no que diz respeito à relação entre educação e po-
der, Gadotti (2012) discute acerca do ato pedagógico como 
um mecanismo de transformação e defende sua influência 
sobre a sociedade, reforçando a ideia de que o homem pode 
intervir em dois níveis distintos.

O homem pode intervir em dois níveis: sobre a natureza e 

sobre a sociedade. O homem intervém sobre a natureza para 

dominá-la, isto é, para torná-la útil. Dessa forma ele transfor-

ma o meio natural em meio cultural (científico e técnico). Da 

mesma forma ele intervém sobre a sociedade de homens, na 

direção de um horizonte mais humano. O ato pedagógico inse-

re-se nessa segunda tipologia. É uma ação do homem sobre o 

homem (GADOTTI, 2012, p. 89, grifo do autor).

Assim, o autor explicita o ato pedagógico como um agente 
de mudanças da sociedade, que é capaz de exercer influência en-
tre os homens e, consequentemente na sociedade, humanizan-
do-a. Além disso, evidencia a relação entre educação e cultura.

Gadotti (2012) discute ainda a capacidade do processo 
educativo para a construção de uma consciência crítica do 
educando.
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No plano social, é ato pedagógico desvelar as condições exis-

tentes, evidenciá-las com vista à sua superação. O educador, 

nesse sentido, não é o que cria as condições e os conflitos. 

Ele apenas os revela, isto é, tira os homens da inconsciência. 

Educar passa a ser essencialmente conscientizar. Conscienti-

zar sobre o nada? Não. Sobre a realidade social e individual do 

educando. Formando a consciência crítica de si mesmo e da so-

ciedade (GADOTTI, 2012, p. 92, grifo do autor).

Aponta-se a importância da educação como um mecanis-
mo capaz de conscientizar o homem, tirando-o da alienação, 
tornando-o partícipe dos processos sociais, conhecedor da 
realidade social e de si próprio de modo crítico e reflexivo. 
Além disso, evidencia o papel do educador enquanto capaz de 
revelar os conflitos apresentando-os aos educandos e incenti-
vando a atitude reflexiva e a criticidade.

Gadotti (2012) questiona ainda qual pedagogia poderia es-
tar relacionada à luta de classes. A esse respeito, afirma que 
a pedagogia deveria preocupar-se não somente com o con-
teúdo e com as formas de ensinar, mas, sobretudo, ater-se ao 
contexto histórico, político e social no qual o educando está 
inserido, pois o político e o pedagógico não podem ser des-
vinculados.

Oliveira (2010) traz à luz a discussão proposta por Luckesi 
(1994) acerca da educação como redentora, transformadora e 
reprodutora da sociedade. Entretanto, esta proposta temática 
foi inicialmente discutida por Comênio, em 1657 e, retomada 
por Saviani (1987).
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Saviani (1987), no que se refere à concepção de educação 
enquanto redentora da sociedade, afirma que essa ideia ainda 
perdura nos dias atuais, porém, o autor a crítica alegando que 
esta é uma teoria não crítica da educação por desconsiderar a 
sua contextualização crítica.

Quando tratada como redentora social é atribuída à edu-
cação responsabilidade de restaurar e manter conceitos, cren-
ças e valores éticos que favorecem e possibilitam a convivên-
cia social. Desse modo, a educação tem o papel de adequar o 
indivíduo a sociedade, fortalecendo o elo entre os indivíduos, 
favorecendo, assim, a coesão social (SAVIANI, 1987).

Essa teoria empodera a educação em absoluto, pois acre-
dita-se que somente ela seria capaz de redimir a sociedade. 
Além disso, segundo Comênio (1657), essa vertente alimen-
tava ligação como os preceitos da Igreja Católica, uma vez 
que ele acreditava na ideia de que Deus havia feito o mun-
do perfeito e o homem o desordenou e inseriu o pecado, 
instaurando o caos na sociedade. Portanto, só haveria uma 
forma de restaurar a ordem que seria através da redenção da 
sociedade adquirida por intermédio da educação de crian-
ças e jovens, pois esses representavam a nova geração e, por 
isso, se faz necessário ensinar os preceitos morais e éticos 
(SAVIANI, 1987).

Todavia, Luckesi (1994) defende a educação como reden-
tora da sociedade a partir da compreensão de que ela é capaz 
de possibilitar o bem-estar e a integração social, e não somen-
te que pudesse livrar o ser humano das mazelas sociais ou da 
marginalização.
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Além disso, é necessário que sejam mantidas as relações 
entre docentes e alunos, pois uma educação transformadora 
não pode limitar-se apenas ao campo das ideologias e da teo-
rização, mas precisa estar atrelada a grupos com o intuito de 
defender as relações humanas de qualidade, principalmente 
no âmbito escolar, propiciando, assim, o fortalecimento das 
relações e lutas de classes (GADOTTI, 2012).

Desse modo, a escola precisa ser um ambiente de debates 
acerca das questões sociais, portanto, se faz necessário pri-
mar pela autonomia dessa instituição, o que não implica di-
zer que ela se mantenha distante e isolada das demais, mas 
que sejam fomentadas as discussões acerca das necessidades 
políticas da sociedade, considerando a realidade vivenciada 
pelo aluno.

Nessa linha de entendimento, Gadotti (2012) aponta:

A escola não é a alavanca de transformação social, mas essa 

transformação não se fará sem ela, não se efetivará sem ela. 

Ela tem sido um lugar de retrocesso social e político; ela nun-

ca está em ‘primeiro lugar’ na questão social e política. Nem 

poderia sê-lo. Ela só poderá definitivamente ser o lugar onde 

os oprimidos adquirem ‘lucidez e força’ no dia em que eles aí 

estiverem. Por isso, sua primeira tarefa seria abrir suas portas 

para eles e provavelmente ir buscá-los. Esse tempo em que a 

escola ousadamente vai as ruas não é o nosso tempo. Enquanto 

isso, talvez, devamos ‘limpar a casa’, pensamos hoje a utopia do 

que poderá ser amanhã uma realidade (GADOTTI, 2012, p. 96, 

grifo do autor).
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Essa afirmação revela a importância da educação para a 
transformação social. No entanto, evidencia que ela não se-
ria o fator primordial, porém encontra-se como um dos com-
ponentes desse processo. Sendo assim, é evidente que a edu-
cação necessita de mudanças para que sua participação seja 
ainda mais relevante e eficaz para a transformação social dos 
educandos.

Portanto, com base no que foi discutido, Gadotti (2012) 
conclui sobre o processo educacional:

Um verdadeiro processo de educação não pode ser estabeleci-

do a não ser através de uma análise das necessidades reais da 

população. Não pode ser fruto de implantação de teorias fei-

tas em outros países. No que concerne mais especificamente 

à Educação Permanente, trata-se de um projeto que traz con-

sigo um modelo de desenvolvimento econômico para o qual 

grande número de países hoje contribui sem se beneficiar dele. 

Por isso, pelas minhas análises, posso concluir que Educação 

Permanente é um projeto reacionário, representando para nós 

uma armadilha preparada para dar uma aparência democrática 

à dominação econômica (GADOTTI, 2012, p. 131).

Enfatiza-se a importância de fazer a educação voltada para 
a realidade de cada sociedade, a fim de suprir suas necessida-
des e especificidades, levando em consideração seus aspectos 
políticos, sociais, econômicos e culturais. E ainda critica mo-
delos educacionais prontos trazidos de outros países que pos-
suem realidades distintas, caracterizando-se como tentativas 
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vans de proporcionar um ensino de qualidade, e este estaria 
desde o início sujeito ao fracasso.

Vale ressaltar que o cerne dessa questão é enfatizar a edu-
cação como um processo social e político, que envolve a so-
ciedade como um todo e que precisa ser planejada e executa-
da como tal, considerando diferentes aspectos, com intuito 
de livrar-se ao máximo das amarras da superficialidade e da 
mera reprodução de conteúdo, sem que para isso sejam reali-
zadas análises críticas e reflexivas.

O processo educacional nada mais é do que um meio de 
romper com a alienação do homem, tornando-o um indiví-
duo pensante, crítico e reflexivo, capaz de tomar decisões e 
formar opiniões individualmente e coletivamente de modo 
responsável e atuante, livrando-se das amarras da superficiali-
dade e da reprodução de ideias “compradas”.

Ademais, Aristóteles (2002) apresenta a possibilidade de 
uma educação para todos e, a esse respeito destaca:

[...] a educação também deve ser única para todos, adminis-

trada em comum, e não entregue aos particulares como se 

faz hoje (tempos de Aristóteles) dirigindo cada qual a edu-

cação de seus filhos, e dando-lhes o gênero de instrução que 

melhor lhe parece. No entanto, aquilo que é comum a todos 

deve também ser apreendido em comum (ARISTÓTELES, 

2002, p. 116).

Como é possível notar, o autor defende a importância de 
uma educação igualitária e de qualidade para todos, de modo 
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que possibilite o aprendizado de maneira uniforme, criticando 
assim os demais modelos que fogem desse paradigma.

Diante das discussões suscitadas a respeito da educação 
como socializadora do indivíduo, seria inadequada à ideia da 
educação como redentora da sociedade, pois o processo edu-
cacional é apenas um dentre tantos outros quesitos necessá-
rios para o desenvolvimento humano e social, mas não seria 
a única responsável pelas mazelas ou pelo sucesso de uma so-
ciedade. Nesse sentido, segundo Freire (2000, p. 67):

Acreditamos que a educação sozinha não transforma a sociedade, 

sem ela, tampouco, a sociedade muda. Se a nossa opção é pro-

gressiva, se estamos a favor da vida e não da morte, da equidade e 

não da injustiça, do direito e não do arbítrio, da convivência com 

o diferente e não da sua negação, não temos outro caminho senão 

viver a nossa opção. Encarná-la, diminuindo assim, a distância en-

tre o que dizemos e o que fazemos (FREIRE 2000, p. 67).

Portanto, a educação apresenta um importante papel en-
quanto socializadora do indivíduo, pois se trata de um pro-
cesso político e social no qual o indivíduo é estimulado a 
reflexão e a criticidade sobre sua própria realidade e da socie-
dade no qual está inserido, retirando-o da alienação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo foi de relevância singular para discutir a 
relação entre educação e socialização. A partir do estudo, foi 
possível constatar que a educação e a socialização apresentam 
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relação direta, considerando que essa pode ser considerada 
como um meio de socialização do indivíduo e pode propor-
cionar a ele melhores condições de vida, afastando-o da mar-
ginalização e vulnerabilidade social através da ampliação de 
conhecimentos, que o torna mais esclarecido, independente, 
crítico, reflexivo e possibilita seu desenvolvimento sociopolí-
tico e econômico.

Em contrapartida, ainda é insuficiente a maneira como a 
educação se configura no cenário brasileiro, principalmente 
no âmbito público onde a educação ainda caminha a passos 
curtos e encontra-se distante da realidade desejada. Porém, 
vale ressaltar que nos últimos anos esse cenário tem ganhado 
melhores proporções do que nos anos anteriores, mas ainda 
há muito a ser feito, pois a educação é um direito conquistado 
e de todos, portanto, deve ser disponibilizada de modo iguali-
tário quanto à qualidade, respeitando as diferenças e especifi-
cidades de cada contexto social.

Por fim, cabe ressaltar a relevância do educador nesse pro-
cesso enquanto revelador dos conflitos a serem discutidos 
e estimulador da reflexão acerca da realidade do educando, 
além de conduzi-lo a transformação social.
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“Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, 

no trabalho, na ação-reflexão.” (FREIRE, 1987, p. 78)

INTRODUÇÃO

A construção do Projeto Político-Pedagógico de uma esco-
la é essencial para o desenvolvimento de suas atividades de 
modo satisfatório. Trata-se de um documento obrigatório, 
descrito pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 
9.394/1996, enquanto uma atribuição legal da unidade es-
colar (BRASIL, 1996). Segundo a Resolução 1/2002 e a Re-
solução 2/2008 CNE/CEB estabelecem as diretrizes para 
a Educação Básica nas Escolas do Campo, de forma que o 
PPP para a escola do campo deve ser elaborado buscando 
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atender as especificidades e particularidades desse cenário 
(BRASIL, 2002).

Nesse sentido, o presente artigo tem como base a avalia-
ção técnica feita no Projeto Político-Pedagógico (PPP) da Uni-
dade de Educação Básica Nossa Senhora da Paz, localizada na 
Zona Rural do município de Urbano Santos–MA, no povoado 
Capão, tendo como objeto de estudo o PPP vigente dessa es-
cola e sua adequação às exigências mínimas necessárias.

Assim, o presente estudo teve como objetivo avaliar o 
PPP da Unidade de Educação Básica Nossa Senhora da Paz 
e elaborar uma análise crítica considerando questões como a 
concepção de Projeto Político-Pedagógico, princípios nortea-
dores, valorização de docentes, finalidade e estrutura do PPP 
(caracterização da escola, diagnóstico da escola, missão, mar-
co referencial, proposta curricular, plano de ação e avaliação). 
Esta pesquisa possuiu cunho qualitativo, por meio do método 
de análise documental nos aspectos relacionados à temática.

COMPREENSÃO DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO (PPP)

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB 
9.394/1996, a construção do Projeto Político-Pedagógico é uma 
atribuição legal da escola, instituída no Art.12, Inciso I consistin-
do numa reflexão sobre a necessidade de uma intencionalidade 
educativa que direcione as atividades pedagógicas da instituição 
de ensino (BRASIL, 1996) conforme descrita abaixo.

Art. 12. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas 

comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de:
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I – elaborar e executar sua proposta pedagógica;

[...]

VI – articular-se com as famílias e a comunidade, criando pro-

cessos de integração da sociedade com a escola;

VII – informar pai e mãe, conviventes ou não com seus filhos, 

e, se for o caso, os responsáveis legais, sobre a frequência e ren-

dimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta 

pedagógica da escola (BRASIL,1996, p. 5).

Desse modo, segundo a LDB, as instituições escolares têm 
o papel de planejar o Projeto Político-Pedagógico sobre uma 
ótica reflexiva e intencional e este projeto norteará todas pra-
ticas a serem desenvolvidas na escola. Essas práticas devem 
estar em conformidade com realidade vivenciada pela comu-
nidade escolar, a qual também tem sua participação na ela-
boração e execução dessa proposta pedagógica, bem como 
serem informados acerca das atividades realizadas.

Segundo Veiga (2009), para se constituir uma educação 
de qualidade, é necessário que essa se sustente nos eixos da 
igualdade e da inclusão. Sendo assim, o PPP deve considerar 
a diversidade na escola de modo que o processo educacional 
seja proporcionado a todos igualitariamente.

A construção, execução e avaliação é responsabilidade da 
coordenação e orientação pedagógicas, porém, vale ressaltar 
a importância da gestão democrática nesse processo. Desse 
modo, os professores, pais, técnicos administrativos, demais 
funcionários da escola e a comunidade externa são corres-
ponsáveis pelo processo sendo partícipes extremamente 
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relevantes, uma vez que o PPP perpassa por um diagnósti-
co, uma avaliação das necessidades da escola naquela comu-
nidade para que sejam elaborados os planos de ação (VEI-
GA, 2009).

Conforme descreve a Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção, LDB 9.394/1996, a participação na construção do Pro-
jeto Político-Pedagógico é uma incumbência dos docentes, 
instituída no seu Art.13. Além disso, se configura como atri-
buição do professor assegurar que seu plano de trabalho deve 
considerar a proposta pedagógica da escola e que os docentes 
devem colaborar para a articulação entre instituição escolar, 
famílias e a comunidade em geral. Conforme cita o artigo:

Art. 13. Os docentes incumbir-se-ão de:

I – participar da elaboração da proposta pedagógica do estabe-

lecimento de ensino;

II – elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta 

pedagógica do estabelecimento de ensino;

(...)

VI – colaborar com as atividades de articulação da escola com 

as famílias e a comunidade (BRASIL, 1996, p. 6).

Além disso, sobre a participação da comunidade é necessá-
rio salientar o papel social da escola e as questões vinculadas à 
cidadania, consciência crítica e trabalho, pois devem ser con-
sideradas durante a reflexão sobre as necessidades da escola 
e de que modo ela pode interferir direta ou indiretamente na 
comunidade que está inserida.
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De certo, PPP também é uma ferramenta capaz de carac-
terizar e fortalecer a identidade de uma escola, portanto po-
de-se afirmar que a sua construção é um processo singular. 
Conforme Veiga (2009), o PPP dá uma identidade à escola, 
visando uma educação de qualidade, considerando os aspec-
tos sociais, formais ou técnicos e políticos envolvidos no pro-
cesso. Conforme cita:

O projeto político-pedagógico, ao dar uma nova identidade à 

escola, contempla em suas reflexões a questão da educação de 

qualidade, entendida aqui nas suas dimensões indissociáveis: a 

formal ou técnica, a social e a política. Uma não está subordina-

da à outra; cada uma delas tem perspectivas próprias (VEIGA, 

2009, p. 167).

De tal maneira, evidencia-se o papel social da escola, não 
só como formadora técnica, mas também como fomentadora 
do sujeito crítico, social e político, de modo a não estar limi-
tada apenas no processo de ensino-aprendizagem dos conteú-
dos formais técnicos e esses aspectos devem ser contempla-
dos com o PPP.

Quando referido a singularidade do Projeto, significa dizer 
que cada escola tem suas próprias necessidades, características 
e identidade, sendo assim o PPP deve ser elaborado com base 
nesses dados, portanto é um processo único, onde cada institui-
ção deverá elaborar o seu com base em suas próprias referências 
considerando a comunidade a ser atendida e suas necessidades, 
explorando seu potencial e buscando sanar suas mazelas.

miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   189miolo-culturaeducacaoecurriculo.indd   189 30/10/2020   17:31:0030/10/2020   17:31:00



190

Pensando na educação como um processo contínuo e mu-
tável, torna-se relevante a constante atualização do PPP, no 
qual se constitui a partir de um processo reflexivo e demo-
crático, onde todos os responsáveis e corresponsáveis devem 
estar integrados e participativos para verificar quais pontos 
foram atendidos e quais ainda necessitam ser sanados e assim, 
poder reelaborar o projeto (VEIGA, 2009).

Segundo Gadotti (1994), a construção do PPP consis-
te em planejar o que aspiramos fazer partindo do que se 
tem para projetar o futuro, fazendo assim uma ruptura 
com o presente. Desse modo é importante refletir sobre 
como estamos e onde queremos chegar, através de quais 
recursos e seguindo um direcionamento preestabelecido. 
Isso mostra que a construção desse projeto é fundamental 
para o crescimento e desenvolvimento da escola, dos alu-
nos, refletindo também no desenvolvimento comunitário 
em geral.

Veiga (2002) ressalta que o projeto não consiste apenas em 
um documento formal a ser entregue aos órgãos competen-
tes, mas, principalmente, servirá de base para a execução de 
tudo aquilo que foi planejado e isso deve ser feito constante e 
diariamente.

Enquanto simples documento, o Projeto Político-Peda-
gógico não tem poder transformador, mas se convertido em 
ação é capaz de fazer a escola alçar voos cada vez mais altos, 
impulsionando assim seu crescimento, de seus alunos e con-
sequentemente da sua comunidade, uma vez que se trata de 
um processo contínuo e democrático.
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PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO PARA A ESCOLA DO CAMPO

A Educação do Campo é uma forma de ação política e social. 
Não devendo ser confundida com a educação rural, conce-
bida como empobrecimento da educação oferecida nas áreas 
urbanas (ARAÚJO, 2010). A Resolução 1/2002 e a Resolução 
2/2008 CNE/CEB estabelecem as diretrizes para a Educação 
Básica nas Escolas do Campo, de modo que a primeira desta-
ca que a escola precisa ser reconhecida como espaço de refle-
xão da realidade dos povos do campo, da sua cultura, das suas 
formas de sociabilidade, do seu trabalho, das suas linguagens 
e, sobretudo, nos marcos de um novo projeto de desenvolvi-
mento que supere o paradigma do capitalismo agrário, en-
quanto a segunda estabelece diretrizes complementares, nor-
mas e princípios para o desenvolvimento de políticas públicas 
de atendimento da Educação Básica do Campo.

Assim, o PPP para a escola do campo deve ser elaborado 
buscando atender as especificidades e particularidades desse 
cenário. Diante disso, Caldart (2004, p. 16) ressalta que:

Este desafio consiste em três tarefas interligadas: manter viva a 

memória da Educação do Campo, continuando e dinamizan-

do sua construção e reconstrução pelos seus próprios sujeitos; 

identificar as dimensões fundamentais da luta política a ser feita 

no momento atual; e seguir na construção do projeto político 

e pedagógico da Educação do Campo (CALDART 2004, p. 16).

O PPP da escola do campo deve definir o sentido de quali-
dade da educação, primar por conteúdos e metodologias que 
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dialoguem com o saber popular camponês e buscar a melhor 
forma de avaliar a prática social da Educação do Campo. Araújo 
(2010) enfatiza que o PPP deve considerar a relação da Educa-
ção do Campo com a Educação Popular, bem como o acúmulo 
e construção de experiências pedagógicas dos movimentos so-
ciais do campo a partir da década de 60, a exemplo das Comuni-
dades Eclesiais de Base e da metodologia da alternância susten-
tada pelos eixos da vivência comunitária, familiar e escolar.

No entanto, as possibilidades de construção democrática 
do PPP para as Escolas do Campo ainda são, por vezes, defi-
cientes. Arroyo (2008) associa isso a não dinamização da es-
cola no ritmo dos movimentos sociais do campo, devido às 
fortes resistências históricas, advindas de estruturas, culturas 
e valores oriundos dos séculos XV e XVI. Dessa forma, por 
fatores como esse, muitas vezes o PPP das escolas do campo 
é seriamente prejudicado.

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL

A comunidade do povoado do Capão fica localizada a apro-
ximadamente 40 km da sede do município de Urbano San-
tos–MA. Os moradores do povoado vivem basicamente da 
agricultura familiar e da criação de animais que servem de ali-
mento para eles. Eles desenvolvem atividades de caça, onde 
buscam a aquisição de uma renda mensal para custear os gas-
tos mínimos como energia elétrica, alimentação e vestuário. 
Os lavradores da região são majoritariamente analfabetos, 
considerados de baixa renda e recebem auxílio de programas 
assistenciais do Governo Federal.
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As crianças dessa comunidade, que constituem o corpo 
discente, provêm de famílias de baixo nível socioeconômico 
e cultural. Nessa comunidade e nas comunidades ao redor 
da escola, são caracterizadas como áreas carentes de opções 
de lazer, cultura e saneamento básico. No entanto, os mora-
dores do povoado costumam participar da vida escolar dos 
filhos, procurando sempre interagir com corpo docente se-
gundo relato da gestora escolar.

A ESCOLA NOSSA SENHORA DA PAZ

A Unidade de Educação Básica Nossa Senhora da Paz está lo-
calizada no povoado Capão, zona rural de Urbano Santos–
MA, município localizado a aproximadamente 260 km da 
capital do Estado, São Luís. A escola foi inaugurada no dia 
17 de abril de 2007, durante o governo do ex-prefeito Aldenir 
Santana Neves, e atende os estudantes da comunidade Capão 
e do povoado vizinho, Capãozinho.

No presente momento, a escola está sob administração 
de uma gestora a qual vem realizando um trabalho em con-
junto com sua equipe escolar voltado para o processo de 
ensino — aprendizagem significativo, buscando uma gestão 
de resultados satisfatórios, subsidiando e oferecendo uma 
educação de melhor qualidade para as crianças da nossa co-
munidade (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNI-
DADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA NOSSA SENHORA DA 
PAZ, 2017).

A escola atende uma demanda de 43 alunos nos turnos ma-
tutino e vespertino, oferecendo atividades diversificadas para 
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eles, tais como aulas-passeios ao ar livre, atividades esportivas, 
culturais e projetos educativos.

Atualmente a instituição possui um quadro profissional 
composto pelos seguintes profissionais: 1 gestora; 1 coor-
denador pedagógico; 3 professores; 3 auxiliares de serviços 
operacionais; e 2 vigias. A estrutura física e composta por: 
1 secretaria/sala de professores; 1 sala de aula; 1 cozinha; 1 
pátio coberto; 2 banheiros – masculino e feminino; Área ex-
terna cercada por arame sem farpas; não possui água encana-
da. Possui os seguintes móveis e equipamentos: 40 carteiras; 
02 mesas de professores 1 bebedouro; 1 freezer médio; 1 ar-
mário para armazenamento de merenda; 1 fogão a gás indus-
trial; 1 computador; e uma caixa d’agua 500 litros.

AVALIAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DA UNIDADE DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA NOSSA SENHORA DA PAZ

A partir da análise dos elementos essenciais do PPP de uma es-
cola, observaram-se aspectos positivos e negativos e, por vezes, 
contraditórios ou incompletos, de modo que, a análise de cada 
parte do PPP dessa escola, é descrita a seguir, considerando aos 
seguintes itens: Concepção de Projeto Político-Pedagógico, prin-
cípios norteadores, valorização de docentes, finalidade e estrutura 
do PPP (caracterização da escola, diagnóstico da escola, missão, 
marco referencial, proposta curricular, plano de ação e avaliação).

CONCEPÇÃO DE PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO

Referente a este item, o PPP analisado apresenta forma-
to e propostas condizentes com a teoria vigente acerca dessa 
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metodologia, pois conforme diz Padilha (2004), o projeto políti-
co-pedagógico pode ser inicialmente compreendido como um 
processo de mudança e de antecipação do futuro, que estabelece 
princípios, diretrizes e propostas de ação para melhor organizar, 
sistematizar e significar as atividades desenvolvidas pela escola 
como um todo. O mesmo autor estabelece que o PPP necessita 
ter uma dimensão político-pedagógica caracterizada como uma 
construção ativa e participativa dos diversos segmentos da escola.

Na apresentação e justificativa do PPP avaliado, observou-
-se que foi apresentada uma proposta democrática, destacan-
do-se que esse foi elaborado a partir de reuniões periódicas 
com a participação de representantes de todos os segmentos 
da comunidade escolar e local.

PRINCÍPIOS NORTEADORES

Sobre os Princípios Norteadores, de acordo com Veiga (1998), 
o PPP deve estar fundamentado em princípios que devem 
guiar a escola, dentre os quais estão: igualdade, qualidade, 
gestão democrática, liberdade e valorização do magistério. 
No PPP analisado, todos os princípios supracitados foram 
abordados de forma adequada, com exceção da Valorização 
de docentes, visto que não foram evidenciadas práticas que 
a viabilizem. Apesar de citar a necessidade de valorização do 
professor não especifica nenhuma ação para esta finalidade.

FINALIDADE

O item Finalidade do PPP condiz com o esperado, uma vez que 
se propõe a orientar o trabalho pedagógico e administrativo da 
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escola, assim como integrar a comunidade escolar local no pro-
cesso educacional contínuo, de forma participativa e cooperativa.

ESTRUTURA DO PPP: CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA, DIAGNÓSTI-
CO DA ESCOLA, MISSÃO, MARCO REFERENCIAL, PROPOSTA CUR-
RICULAR, PLANO DE AÇÃO, AVALIAÇÃO

Referente à Estrutura do PPP, todos os elementos encontram-se 
contemplados no projeto pesquisado, porém o plano de ação 
apresenta informações pouco detalhadas, dificultando o enten-
dimento das ações propostas. Observou-se também que o refe-
rencial teórico utilizado fundamentou-se basicamente na teoria 
construtivista de Piaget. No entanto, apesar de se tratar de uma 
Escola do Campo, tendo em vista que ela está situada na Zona 
Rural do município, o PPP se fundamentou especificamente em 
um modelo apropriado para uma escola da Zona Urbana, dei-
xando de lado as especificidades da Escola do Campo.

Essa realidade está em dissonância com o que assegura a 
Resolução CNE/CEB 1 a qual define:

Art. 4° O projeto institucional das escolas do campo, expressão 

do trabalho compartilhado de todos os setores comprometidos 

com a universalização da educação escolar com qualidade so-

cial, constituir-se-á num espaço público de investigação e arti-

culação de experiências e estudos direcionados para o mundo 

do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, econo-

micamente justo e ecologicamente sustentável.

Art. 5º As propostas pedagógicas das escolas do campo, respei-

tadas as diferenças e o
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direito à igualdade e cumprindo imediata e plenamente o es-

tabelecido nos artigos 23, 26 e 28 da Lei 9.394, de 1996, con-

templarão a diversidade do campo em todos os seus aspectos: 

sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e 

etnia (BRASIL, 2002, p. 1).

Segundo a resolução, a proposta pedagógica da educação 
do campo necessita estar alinhada as especificidades da zona 
rural, considerando seus aspectos culturais e sociais presentes 
na comunidade onde a escola está inserida. Sendo assim, o 
Projeto Político-Pedagógico da escola analisada não atende às 
especificidades da educação no campo previstas pela legisla-
ção vigente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dado o exposto, a análise do PPP da Escola Nossa Senhora 
da Paz observou-se que o documento apresenta pontos favo-
ráveis e outros desfavoráveis no que diz respeito ao planeja-
mento educacional da instituição de ensino.

Nesse sentido, a justificativa do PPP condiz com as atri-
buições e ferramentas que compõem a instituição de ensino e 
que a escola em questão apresenta resultados satisfatórios de 
ensino-aprendizagem procurando se inserir na perspectiva de 
inclusão.

Entretanto, ficaram nítidos alguns pontos negativos, como 
a falta de projetos voltados para a realidade do aluno, tendo 
em vista que são de uma comunidade de baixa renda e vi-
vem da Agricultura Familiar, sendo a grande maioria dos pais 
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analfabetos. Além disso, o PPP não especificou os projetos 
culturais, bem como datas comemorativas no ambiente esco-
lar, como esses assuntos são abordados e quais as atividades 
realizadas. Faz também necessário o atendimento ao calen-
dário agrícola, bem como se adequar à legislação específica.

Contudo, espera-se que este trabalho venha contribuir 
com o crescimento educacional da Unidade de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Paz, demonstrando a necessidade de 
novas práticas e ideias educativas que venham se adequar a 
realidade local, resgatando os saberes dos diferentes sujeitos 
de acordo com suas necessidades.
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