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RESUMO 

 

 

 

Fundamentado em estudos sobre cultura e educação, este trabalho analisa a proposta de 
formação continuada de professores/as fundada na perspectiva da educação intercultural. A 
pesquisa foi desenvolvida em dois eixos temático-metodológicos: no primeiro, mediante 
abordagem etnográfica, investiguei hábitos, valores e expectativas de famílias assentadas 
relativos à educação escolar; no segundo eixo, através de uma pesquisa-ação, empenhei-me 
na formação continuada de professores/as da educação básica do município de Campo 
Florido (MG) e da Escola Municipal Santa Terezinha (educação infantil e de 1a a 4a série do 
ensino fundamental), situada num assentamento. Conforme os preceitos da pesquisa 
qualitativa, os dados foram produzidos com base em análise de informações obtidas por 
meio de entrevistas semi-estruturadas e de observação participante, registradas em áudio, 
fotografia e em diário de campo. Os resultados sinalizam uma grande distância entre as 
expectativas e necessidades das famílias de alunos/as com relação à educação escolar. 
Quanto a professores/as, constatei que trabalham numa perspectiva tradicional, alheios ao 
contexto natural e cultural de alunos/as. São, no entanto, críticos e inseguros quanto à 
eficácia de seus métodos e práticas pedagógicas. A pesquisa contribuiu para uma melhor 
compreensão dos motivos pelos quais alunos/as dos grupos populares geralmente 
fracassam nos estudos, bem como para a construção de uma proposta educativa 
intercultural, na qual saberes e práticas da vida cotidiana são valorizados e integrados ao 
currículo escolar. Ainda que se refiram a uma problemática particular, os resultados nela 
obtidos são representativos e passíveis de serem aplicados a outros contextos e a outras 
situações. 
 
 
Palavras-chave: formação de professores/as; educação intercultural; escola rural; práticas 
educativas; diversidade cultural. 
 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

This work analyzes the proposal of an ongoing teachers education founded on a 
intercultural basis. To do so it takes as theoretical background cultural and education 
studies. The research was conducted according two thematic, methodological lines. Firstly, 
settled families’ habits, values and expectations regarding formal education were 
approached from the ethnographical standpoint. Secondly, through an action-research, 
some efforts were made aiming at the ongoing education of elementary school teachers 
(children classes and 1st to 4th grade) from both Campo Florido (MG) schools and Santa 
Terezinha Municipal School –this one located in a MST settlement. Following qualitative 
research principles, data were obtained based on the analysis of information coming from 
semistructured interview and active observation, recorded in video, audio, photograph and 
in a field work diary. Results indicate a gap between expectations and needs of student 
families concerning formal education and show that teachers still work inconsistent with 
students natural and cultural context, even though they are not sure of the efficiency of 
their pedagogical practices and methods. This research contributes to better understand the 
reasons why students from groups of poor people fail in school and to build an intercultural 
education project which includes everyday life knowledge and practices in the curriculum. 
Although it refers to a particular problem, results are representative and can be applied to 
other contexts and situations.  
 
 
Key words: teachers education; intercultural education; rural school educative practices; 
cultural diversity. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

A multiplicidade de culturas na sociedade contemporânea requer compreender a 

complexidade da interação que se estabelece entre sujeitos de identidades culturais 

diferentes. Tal complexidade evidencia a necessidade de se promover uma educação que 

ultrapasse o etnocentrismo sociocultural e rompa, assim, com a exclusão dos grupos sociais 

que não se enquadram nos grupos dominantes. 

No entanto, a escola tem ignorado o conhecimento e as experiências dos grupos 

sociais cujos padrões culturais não correspondem aos determinados pela cultura-padrão, 

assentada nos valores da cultura ocidental hegemônica. A instituição escolar parece ter 

dificuldade em reconhecer que grande parte da população não se enquadra nos parâmetros 

determinados por uma concepção universalista de cultura. Como as políticas sociais e 

culturais ainda não se mostraram eficazes no que se refere a implementar uma educação 

voltada para a diversidade cultural e social das classes populares, os menos favorecidos 

ficam à margem da sociedade por não conseguirem adaptar-se à escola, já que nela seus 

valores e saberes não são aceitos nem validados.  

Diante disso, vários educadores – a exemplo de Ana Canen (2001), Antônio Flávio 

Moreira (2001), Reinaldo M. Fleuri (2000; 2003) e Vera M. Candau (1998; 2000) – 

defendem uma educação intercultural cuja proposta é contribuir para que haja mais 

interação e reconhecimento das diversas formas de saberes e experiências de alunos/as, de 

modo a valorizar suas identidades apagadas ou negadas pela escola organizada segundo 

currículos monoculturais. A perspectiva intercultural de educação visa a uma melhor 

comunicação entre os diferentes grupos sociais, busca a reciprocidade e a troca de 
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conhecimentos entre eles e valoriza as potencialidades das pessoas, seja qual for o contexto 

social em que vivem, pois acredita que todas as culturas têm valor e podem contribuir para 

enriquecer o processo de construção de conhecimento.  

Em outros termos, tal perspectiva pretende construir uma educação capaz de 

compreender a complexidade das interações humanas, superar preconceitos e exclusão 

sociocultural e criar condições para que haja crescimento de todos os indivíduos e seus 

respectivos grupos. Numa palavra, busca promover mudanças profundas na educação: 

currículo, metodologias, técnicas, instrumentos pedagógicos, formação de professores/as, 

quadros administrativos. 

Para a educação intercultural, as diferenças são instrumentos de aprendizagens; pois 

as histórias de vida, as crenças, os valores e a experiência de alunos/as são recursos de 

ensino que permitem compreender e entender as diferentes formas de viver. Reinaldo M. 

Fleuri (2000) argumenta que, na perspectiva intercultural, a educação não é vista apenas 

como transmissão de informações de um indivíduo para outro, mas como uma construção 

de processos em que os diferentes sujeitos desenvolvem relações de reciprocidade, tanto 

conflituais como cooperativas. Para tanto, o/a professor/a precisará aprender a lidar com as 

diferenças e os conflitos, e aprender com as diversas culturas que se expressam nas 

instituições escolares. 

Com efeito, a reprovação e evasão escolar, muitas vezes decorrentes da exclusão 

sociocultural, poderiam ser amenizadas por uma educação para a diversidade, em que 

saberes e experiências de jovens e crianças sejam acolhidos e respeitados. Acredito que só 

uma educação intercultural humanizadora poderá opor-se à marginalização cultural e 

impedir que as diferenças se tornem indiferença; modelos e padrões se sobreponham à 

diversidade de saberes; o homogêneo abafe o heterogêneo. Isso requer repensar a formação 

do/a professor/a, prepará-lo/a para fazer da escola espaço de convívio entre as diversas 



 14

culturas, isto é, para trabalhar divergências e conflitos em vez de abafá-los.  

Se a exclusão social e escolar é um dos maiores problemas da educação formal, 

impõe-se, então, a necessidade de romper com o modelo educativo atual, orientado por um 

currículo monocultural voltado para a igualdade – afinal, não é possível compactuar com 

um currículo escolar que ignora a diversidade cultural e se pauta nos preceitos da 

homogeneidade. Assim, é necessário intensificar esforços para promover a transformação 

social e uma escola – sobretudo a pública – comprometida com a luta contra as 

desigualdades sociais e econômicas. 

Frei Betto (2003, p.11) advoga que não existe cultura superior nem cultura inferior: 

“[...] o que existe são culturas paralelas, distintas, e socialmente complementares”. Como 

ele, acredito na importância da interação entre as culturas diversas, por isso busco 

alternativas que indiquem rumos para uma educação apta a romper com a homogeneização 

do ensino, o não-reconhecimento da diversidade cultural e a exclusão sociocultural de 

alunos/as.  

Meu interesse pelo tema diversidade cultural e formação de professores/as decorre 

de inquietações surgidas no exercício de minha atividade docente e como diretora de uma 

escola de educação infantil e fundamental da rede particular de ensino em Uberaba (MG). 

Ao longo de 12 anos, pude perceber a complexidade da arte de ensinar e de aprender; 

conscientizei-me da responsabilidade de formar professores/as capazes de incentivar e 

despertar em alunos/as o desejo e interesse pela magia do conhecer, descobrir e investigar. 

Nessa escola, incentivei professores/as a refletirem sobre a necessidade de se trabalhar com 

a diversidade cultural, tendo em mente que toda escola deveria ser espaço de troca de 

experiências; lugar para se ensinar e se aprender, falar e ouvir, brincar e sorrir, descobrir-se 

e ser descoberto. Um lugar onde há investigação e conflitos, dúvidas e incertezas; e, acima 

de tudo, um lugar de muito comprometimento de todos os agentes com o processo de 



 15

construção do saber.                  

A fim de compreender a dimensão e a complexidade dos problemas aqui apontados, 

procurei investigar os caminhos que levam a uma ação pedagógica na qual se respeite e se 

reconheça a diferença sociocultural de alunos/as como elemento que pode contribuir para a 

construção de saberes. Na pesquisa, busquei investigar ainda como possibilitar a alunos/as 

– em especial aqueles/as oriundos das classes populares – o prazer de estudar e desvendar 

caminhos que lhes permitam ser reconhecidos como seres humanos aptos a atuar como 

cidadãs e cidadãos.  

Em minha experiência profissional, constatei que, embora haja dificuldades, é 

possível construir uma escola que supra as reais necessidades de alunos/as, incorporando 

ao currículo escolar o cotidiano das crianças, pois isso contribui para despertar nelas o 

desejo de aprender. Transpor essa experiência desenvolvida em uma escola particular para 

a escola pública foi um grande desafio que não pude deixar de assumir. E foi por essa 

razão que aceitei o convite para participar do projeto temático Práticas Culturais e Práticas 

Educativas: uma experiência no Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, Campo 

Florido (MG), quando ingressei no mestrado em educação da Universidade de Uberaba 

(Uniube). Integrei-me à equipe de pesquisadoras deste projeto temático com o subprojeto 

Diversidade Cultural e Formação de Professores/as: uma experiência em um assentamento 

rural, desenvolvido na Escola Municipal Santa Terezinha, situada no referido 

assentamento. 

Foram muitos os autores que referendaram meu estudo. No tocante à formação de 

professores/as, busquei subsídios em António Nóvoa (1995; 1998; 1999), José G. Sacristán 

(1999) e José C. Libâneo (2002), que discutem o tema com enfoque na necessidade de 

professores/as ultrapassarem os critérios técnicos e as competências científicas para atuar 

numa sociedade em constante transformação.  
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No que se refere a multiculturalismo e interculturalismo, identidade, cultura e 

currículo, apoiei-me em Ana Canen (2001), Antonio Flávio Moreira (1997), Boaventura de 

Sousa Santos (2001b), Reinaldo M. Fleuri (2000; 2003), Henry Giroux (1997), Jean-

Claude Forquin (1993), Marilena Chauí (2000; 2003), Neusa Gusmão (2003), Peter 

McLaren (2000), Stuart Hall (1997; 2001) e Vera Candau (2000). Tais autores/as discutem 

as diferenças que permeiam todas as esferas sociais de uma sociedade multicultural e 

também a necessidade de se promover uma educação voltada para o reconhecimento e a 

valorização das diversas culturas; uma educação preocupada em reduzir os preconceitos e 

as discriminações no interior das escolas. 

 Considerando a discriminação um dos fatores responsáveis pela exclusão e pelo 

fracasso escolar, procurei investigar como ela se manifesta nas práticas de avaliação, com 

base no pensamento de autores como Almerindo J. Afonso (2001; 2003), Cipriano C. 

Luckesi (1998) e Maria Teresa Esteban (2001; 2002; 2003), que procuram re-significar a 

prática da avaliação escolar, desmistificando seu processo de realização nas escolas. Para 

tais autores/as, a avaliação tem sido utilizada como técnica, instrumento cuja finalidade é 

quantificar o que o/a aluno/a guardou na memória e, posteriormente, classificá-lo e 

selecioná-lo segundo uma escala de méritos e valores.  

No que se refere à educação rural, busquei dialogar com teóricos que abordam a 

importância e o respeito pela cultura rural, enfocando ainda a proposta educativa do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Aqui, me pautei no que 

denunciam Bernardo M. Fernandes (2000), Dulce C. A. Whitaker e H. R. Antuniassi 

(1993), Jorge Werthein e Juan D. Bordenave (1985), Luiz Bezerra Neto (1999), Maria da 

Glória Gohn (2000), Paulo Freire (1991, 1995; 2001; 2002) e Sérgio Celani Leite (2002): a 

escola rural se afirmou como uma agência urbana no campo, pois foi transferida da cidade 

para o campo sem sofrer nenhuma modificação: o currículo, o calendário escolar e os 
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objetivos permaneceram os mesmos, ignorando toda a experiência e todas as necessidades 

da comunidade rural. Esses/as autores/as ressaltam ainda a importância de uma formação 

específica para o/a professor/a atuar na zona rural e a falta de uma política educacional 

voltada à educação no campo. 

Cada um dos/as autores/as estudados trouxe numerosas colaborações que aguçaram 

ainda mais meu interesse pelo tema e o desejo de investigar e procurar alternativas para 

amenizar desigualdades reforçadas na escola. Com base no pensamento deles/as, levantei 

minhas primeiras questões de pesquisa: 

a) Como romper com um paradigma de educação que desconsidera as diferenças 

socioculturais? 

b) Como contemplar as experiências de alunos/as no currículo escolar?  

c) Como auxiliar professores/as a implementarem práticas educativas capazes de 

incorporar ao currículo escolar as experiências culturais de alunos/as?  

d) Como praticar uma avaliação que, em vez de servir ao controle, à 

discriminação, à seleção e à exclusão, seja entendida como essencial ao 

processo de construção do conhecimento?  

Os sujeitos dessa pesquisa se dividiram em três grupos: 

a) pais e mães de alunos/as da Escola Municipal Santa Terezinha residentes no 

Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, no município de Campo Florido 

(MG);  

b) professores/as da educação básica do município de Campo Florido; 

c)  professores/as e demais profissionais da Escola Municipal Santa Terezinha. 

A pesquisa iniciou-se em 2002, quando – por meio de entrevistas semi-estruturadas 

e observação participante – recolhi informações sobre 22 famílias de assentados/as e sobre 

46 professores/as da rede de educação básica do município de Campo Florido. No mesmo 
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ano, atuei em um curso de formação continuada para esses/as professores/as. 

Em 2003, centrei a pesquisa na Escola Municipal Santa Terezinha, período em que 

realizei encontros com professores/as da escola para recolher informações e discutir 

assuntos relacionados aos interesses e às necessidades da equipe pedagógica. 

Posteriormente (2003) fiz observações e intervenções em uma única sala de aula nessa 

mesma escola.  

A pesquisa teve por objetivos: 

a) investigar a realidade vivenciada pelas famílias assentadas: crenças, valores, 

expectativas com relação aos estudos de filhos/as; 

b) compreender a prática educativa de professores/as da Escola Municipal Santa 

Terezinha e incentivá-los a contemplar a diversidade sociocultural de seus 

alunos/as no currículo escolar. 

Para melhor compreender a problemática da diversidade cultural na educação e sua 

relação com a formação do professor/a, este trabalho foi dividido em quatro capítulos. No 

primeiro, apresento o referencial teórico: discuto questões relacionadas à cultura, ao 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), às relações entre família e escola. 

Nele, também discuto currículo, avaliação e formação de professor/a numa perspectiva 

intercultural. No segundo, descrevo o contexto e a metodologia empregada no processo de 

investigação da pesquisa. No terceiro, apresento a análise das entrevistas com os 

assentados/as. No quarto, discuto a formação de professores/as. 

Assim, pretendo com este trabalho instaurar inquietações – minha forma de reagir 

aos expressivos índices de fracassos da escola brasileira – naqueles incapazes de perceber 

que os professores/as não podem assumir toda a responsabilidade na implementação da 

justiça social, mas podem colaborar com atitudes e mudanças nas práticas pedagógicas, 
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permitindo a interação entre as diversas culturas. Que essas ações sejam, no mínimo, 

convergentes com os interesses das classes populares vivam elas onde viverem.   

 



 

1 “A VIDA É UM APRENDIZADO CONSTANTE” 

 

 

 

Se oferecêssemos aos homens a escolha de 
todos os costumes do mundo, aqueles que lhes 
parecessem melhor, eles examinariam a 
totalidade e acabariam preferindo os seus 
próprios costumes, tão convencidos estão de 
que estes são melhores do que todos os outros. 
HERÓDOTO 

 

 

                                                               

1.1 Educação e cultura 

 

 

No século XXI, as questões relativas à educação e cultura continuam a desafiar 

professores/as: a diversidade cultural, tão ressaltada hoje na sociedade brasileira, leva ao 

questionamento do papel da educação em uma realidade plural e abre campos de debates 

que conduzem à investigação de novas possibilidades para se enfrentarem os desafios que 

marcam nosso cotidiano. Os diferentes universos culturais precisam, então, ser 

reconhecidos como importantes para a construção e reconstrução de nossa identidade, 

cultura e sociedade. 

Entretanto, as políticas socioculturais e educativas ainda são permeadas pela idéia 

de uma cultura homogênea, em que a educação é destinada a conformar alunos/as à função 

de bons cidadãos/cidadãs, que cumprem deveres, partilham uma mesma identidade 

nacional e se mostram leais ao Estado-Nação.  

A fim de compreender a diversidade cultural e suas implicações na educação, penso 

ser necessário, em primeiro lugar, entender o polissêmico conceito de cultura. Cary 
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Nelson, Paula Treichler e Lawrence Grossberg (2002) mencionam que múltiplos sentidos 

podem ser conferidos ao termo cultura e que as tentativas de se defini-lo nascem da 

necessidade de dar respostas à mudança histórica. Marilena Chauí (2000) argumenta que 

utilizamos a palavra cultura ou seus derivados – culto e inculto – em sentidos muito 

diferentes e, às vezes, contraditórios. Essa autora ainda destaca que geralmente a palavra 

cultura é relacionada à posse de certos conhecimentos – línguas, artes, alfabetização. Logo, 

ter cultura é visto como algo positivo; não tê-la – ser inculto –, como algo negativo. “Ter 

cultura” subentende-se ainda ter prestígio, respeito e superioridade; “não ter cultura” 

sugere ausência de conhecimentos, falta de prestígio e inferioridade. Nesse sentido restrito 

do termo, as camadas sociais mais altas detêm cultura, são “cultas”; as camadas populares 

são consideradas “incultas”.  

Mas tal entendimento é contraditório: quando se menciona “a cultura popular 

brasileira” ou “a música popular”, atribui-se ao popular o domínio de uma cultura que não 

é a das camadas sociais mais altas.  

Nessa ótica, é necessário evitar equívocos em relação a um termo tão complexo, 

com tantos significados diferentes. Isso porque a cultura não pode ser reduzida a somente 

um de seus aspectos: deve ser entendida na sua amplitude, no reconhecimento de que todos 

os seres humanos são seres culturais e produzem culturas, independentemente do grupo 

social a que pertencem. 

A antropologia emprega a palavra cultura sempre no plural: culturas, pois as leis, os 

valores, as crenças, as práticas e as instituições variam de uma formação social para outra. 

Para Marilena Chauí (2000, p. 295): “[...] a cultura é a maneira pela qual os humanos se 

humanizam por meio de práticas que criam a existência social, econômica, política, 

religiosa, intelectual e artística”. 

Segundo Cary Nelson, Paula Treichler e Lawrence Grossberg (2002, p. 14), os 
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Estudos Culturais procuram abranger uma concepção ampla, antropológica da cultura. 

Defendem a idéia de que todas as formas de produção cultural precisam ser estudadas em 

relação a outras práticas culturais e às estruturas sociais e históricas. Para esses autores e 

autora,  

 
[...] a cultura é entendida tanto como uma forma de vida – 
compreendendo idéias, atitudes, linguagens, práticas, instituições e 
estruturas de poder – quanto toda uma gama de práticas culturais: formas, 
textos, cânones, arquitetura, mercadorias produzidas em massa, e assim 
por diante.  
 

A centralidade da cultura é enfocada também por Marisa V. Costa (2000, p.33):  

Cultura investe, hoje, em cada recanto da vida social, não podendo mais 
ser concebida como o sentido estrito da acumulação de saberes ou de 
processo estético, intelectual e espiritual. [...] ela não é um componente 
subordinado, ela é eminentemente interpelativa, constitutiva das nossas 
formas de ser, de viver, de compreender e de explicar o mundo.  

 

Ainda segundo essa autora, é preciso considerar cultura em sua totalidade, associá-

la aos modos de vida e de compreender, explicar e entender o mundo. 

Para Stuart Hall (1997, p. 17), a organização do mundo contemporâneo é 

fortemente influenciada pela cultura: 

[...] a cultura tem assumido uma função de importância sem igual no que 
diz respeito à estrutura e à organização da sociedade moderna tardia, aos 
processos de desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de 
seus recursos econômicos e materiais. [...] a expansão da “cultura” que 
hoje experimentamos, não tem precedentes. Mas a menção do seu 
impacto na “vida interior” lembra-nos de outra dimensão que precisa ser 
considerada: a centralidade da cultura na constituição da subjetividade, da 
própria identidade e da pessoa como ator social.  

 

Isso posto, cabe esclarecer que minha intenção com este estudo não era discutir o 

impacto ou a centralidade da cultura na sociedade contemporânea, mas compreender as 

relações entre diversidade cultural e educação escolar. Daí minha escolha: trabalhar com o 

conceito antropológico de cultura – que lhe reconhece a pluralidade. Partindo-se dele, é 

possível entender que a sociedade é formada por vários grupos, os quais vivem em 
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diferentes condições sociais e produzem culturas distintas – todas igualmente importantes. 

Descarta-se, assim, a idéia de que determinada cultura deve se impor às outras. 

 

 

1.1.1 A cultura escolar e a cultura da escola 

 

 

Uma vez reconhecido que a cultura é plural, é necessário, então, pensar sobre as 

relações entre pluralidade cultural, cultura escolar e a cultura da escola. Jean-Claude 

Forquim (1993, p.10) diz que: 

Incontestavelmente, existe, entre educação e cultura, uma relação íntima, 
orgânica. Quer se tome a palavra “educação” no sentido amplo, de 
formação e socialização do indivíduo, quer se a restrinja unicamente ao 
domínio escolar, é necessário reconhecer que, se toda educação é sempre 
educação de alguém por alguém, ela supõe sempre também, 
necessariamente, a comunicação, a transmissão, a aquisição de alguma 
coisa, conhecimentos, competências, crenças, hábitos, valores, que 
constituem o que se chama precisamente de “conteúdo” da educação.  

 

Dito de outro modo, esse autor afirma que a educação escolar supõe seleção no 

interior da cultura e re-elaboração dos conteúdos a serem transmitidos a uma nova geração; 

ressalta que selecionar conteúdos pressupõe arbitrariedades, pois essa “seleção cultural 

escolar” sempre estará associada a uma determinada época, e condicionada por uma 

ideologia política ou pedagógica dominante.  

Jean-Claude Forquin (1993) reforça ainda a necessidade de se reconhecer que a 

cultura não existe em lugar nenhum como um tecido uniforme e imutável, mas se apresenta 

numa diversidade de aparências e formas, varia de uma sociedade para outra e de um grupo 

para outro no interior de uma mesma sociedade. Essa constatação impõe questionamentos: 

por que não se incorporar a diversidade cultural ao currículo? Por que a escola 

desconsidera conteúdos relevantes para alguns grupos culturais, legitimando, assim, 

interesses de alguns grupos sociais em detrimento de outros?  
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Vera M. Candau (1998, p. 182), ao definir a cultura escolar, chama a atenção para 

este problema: 

A cultura escolar predominantemente nas nossas escolas se revela como 
“engessada”, pouco permeável ao contexto em que se insere, aos universos 
culturais das crianças, jovens a que se dirige e a multiculturalidade das 
nossas sociedades. Parece que o sistema público de ensino, nascido no 
contexto da modernidade, assentado no ideal de uma escola básica a que 
todos têm direito e que garanta o acesso a todos os conhecimentos 
sistematizados de caráter considerado “universal”, além de estar longe de 
garantir a democratização efetiva do direito à educação e ao conhecimento 
sistematizado, terminou por criar uma cultura escolar padronizada, 
ritualística, formal, pouco dinâmica, que enfatiza processos de mera 
transferência de conhecimentos, quando esta de fato acontece, e está 
referida à cultura de determinados atores sociais, brancos, de classe  média, 
de extrato burguês e configurado pela cultura ocidental, considerada como 
universal.  

 

Vera M. Candau (1998) e Jean-Claude Forquin (1993) distinguem, então, cultura 

escolar de cultura da escola. A primeira pode ser definida como um conjunto de conteúdos 

cognitivos e simbólicos selecionados e reforçados por rotinas e normas, para serem 

trabalhados na construção dos saberes mediante um currículo monocultural; a outra é o 

currículo vivido, permeado por interações e conflitos que se efetivam nas múltiplas 

culturas encontradas no interior da escola. Disso se conclui que a cultura escolar está 

cristalizada num padrão de uniformidade e demonstra enorme dificuldade de se renovar, 

ignorando a diversidade cultural e as transformações pelas quais o mundo passa.   

José C. Libâneo (2002) afirma ser preciso reconhecer as transformações postas 

pelas novas exigências contemporâneas – como a capacitação tecnológica, a diversidade 

cultural, a superinformação e a consciência ecológica –, pois repercutem na escola e no 

trabalho de professores/as. Esse autor enfatiza que não se pode deixar de investir numa 

proposta de escola que inclua conhecimentos, habilidades e valores necessários à 

sobrevivência nesta realidade multifacetada.  

No entanto, embora o discurso das políticas educacionais e de professores/as tenha 

mudado, prevalece nas práticas educativas a homogeneidade do ensino: as escolas têm 
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verdadeira obstinação pela igualdade e relutam em mudar, para permanecerem fiéis à 

tradição.                 

Minha maior preocupação quanto à prática educativa homogeneizadora é que ela 

exclui grande parcela de alunos/as não familiarizados com a cultura por ela veiculada; 

logo, o resultado desse desequilíbrio cultural recai sobre os menos favorecidos, e o 

fracasso escolar continua atingindo em maior proporção camadas mais pobres da 

população. Tal problema se agrava ainda mais nas escolas rurais, conforme se pode 

observar no gráfico 1. Nele, constata-se a disparidade das taxas de analfabetismo entre 

jovens e adultos que vivem na zona urbana ou rural. Os dados recolhidos no censo de 2000 

apontam a necessidade de se implementar políticas públicas de educação – nos âmbitos 

federal, estadual ou municipal – específicas para populações rurais, nações indígenas, 

negros e descendentes, de modo a se respeitarem as particularidades desses grupos. 

 

GRÁFICO 1 – Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais – Brasil e grandes regiões 
 

TAXAS DE ANALFABETISMO (%) – 2000 
Regiões geográficas Rural Urbano Total 

Brasil 29, 8 10, 3 13, 6 
Norte 29, 9 11, 2 16, 3 

Nordeste 42, 7 19, 5 26, 2 
Sudeste 19, 3 7 8, 1 

Sul 12, 5 6, 5 7, 7 
Centro-Oeste 19, 9 9, 4 10, 8 

Fonte: IBGE (2003), Censo Demográfico 2000 – CD-ROM. 

 

 

1.2 Educação rural 

 

 

A escola rural necessita de uma educação voltada às necessidades e expectativas 

das pessoas que vivem no campo; no entanto, observa-se que as mesmas diretrizes 

propostas para as escolas situadas na zona urbana orientam as escolas rurais, sem nenhuma 
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distinção nem ressalva. Isso contribui para acentuar as diferenças culturais entre o rural e o 

urbano, e não para aproximá-las. Não quero afirmar aqui que o ensino da escola rural não 

deva ser orientado pela mesma base curricular das escolas urbanas; ao contrário, considero 

de fundamental importância as crianças da escola rural dominarem esses conteúdos para 

conquistar autonomia e cidadania. Mas acredito que o currículo da escola rural deveria 

incorporar conteúdos que atendessem à especificidade das experiências de vida das 

crianças que vivem no campo. 

A esse propósito, Dulce C. A. Whitaker e H. R. Antuniassi (1993, p 11) dizem que  

O problema é que a nossa escola não cria condições para estabelecer a 
ponte entre esses conteúdos e aqueles que são considerados “menores”. 
[...] A escola brasileira não estabeleceu metodologias adequadas para 
construir a ponte entre o conhecimento científico que pretende fornecer e 
os diferentes tipos de conhecimento característicos de nossa ruralidade e 
heterogeneidade e baseados em códigos diferentes, esse um dado 
fundamental. 
 

Embora eu concorde com essas autoras, saliento que crianças e jovens das escolas 

rurais têm dificuldade em aprender tais conteúdos, porque são estranhos à sua cultura. 

Como dizem as autoras, falta uma conexão entre os conhecimentos próprios da cultura 

rural e os da cultura urbana, e isso ocorre, em parte, porque a política educacional não se 

preocupa em suprir os interesses e as necessidades da população rural. Faltam programas 

educacionais voltados às expectativas dessa população; professores/as que atuam na zona 

rural geralmente são leigos ou têm formação precária; não existem propostas 

metodológicas nem recursos didáticos direcionados à realidade rural; faltam equipamentos, 

e o acesso é difícil. Esses são alguns dos fatores que contribuem para aumentar os índices 

de analfabetismo, repetência e evasão escolar na zona rural. 

Além disso, pensar no ensino da escola no campo requer reflexão sobre o homem e 

a mulher que aí vivem – no seu contexto, na sua dimensão – como cidadão/cidadã e na sua 

ligação com a terra.  
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No entanto, na educação escolar brasileira, história, valores, crenças e experiências 

de homens e mulheres são ignorados e submetidos aos padrões de uma cultura elitista, 

conforme denuncia Sérgio Celani Leite (2002, p. 14):  

A educação rural no Brasil, por motivos sócio-culturais, sempre foi 
relegada a planos inferiores, e teve por retaguarda ideológica o elitismo 
acentuado do processo educacional aqui instalado pelos jesuítas e a 
interpretação político ideológica da oligarquia agrária, conhecida 
popularmente na expressão: “gente da roça não carece de estudos. Isso é 
coisa de gente da cidade” (anônimo).  

 

No Brasil, a educação escolar de filhos/as de trabalhadores/as sempre foi tratada 

com descaso pelas elites e ignorada pelas políticas educacionais. Edgar Jorge Kolling e 

Mônica Castagno Molina (1999) concordam com essa afirmação e denunciam: o campo 

sempre foi considerado parte atrasada no projeto de modernidade, pois a população rural é 

vista como uma espécie em extinção. Nessa lógica, não haveria necessidade de políticas 

públicas específicas para pessoas que vivem, estudam e trabalham no campo, a não ser do 

tipo compensatório, ou seja, na condição de inferioridade ou diante de pressões sociais. 

A legislação brasileira referente à educação escolar não tem contemplado a 

especificidade do meio rural, conforme ressalta Valter Morigi (2003, p 47): 

A escola rural, na atualidade, depara-se com uma complexidade maior, 
tendo por pano de fundo a nova Lei de Diretrizes e Bases, elaborada sem 
a participação da sociedade [...] A lei 9.394/96 não explica os princípios e 
as bases de uma política educacional para as populações do campo. Há 
uma certa repetição da Lei Orgânica do Ensino Primário nº 8.529/46 que 
fazia referências ao ensino rural ao tratar da duração dos períodos letivos 
[...].  
 

Com efeito, isso ocorre e pode ser constatado quando a Lei Orgânica de 1946 é 

comparada com o parágrafo 2º do artigo 23 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) atual, que recomenda a adequação da escola rural às especificidades da 

vida no campo: 

A duração dos períodos letivos e das férias será fixada segundo as 
conveniências regionais, indicadas pelo clima e zonas rurais, atendidos, 
quando possível os períodos de fainas agrícolas. (Lei Orgânica, 1946). 
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[...] deverá adequar-se às peculiaridades locais, inclusive climáticas e 
econômicas, a critérios do respectivo sistema de ensino, sem com isso 
reduzir o número de horas letivas previsto nesta lei. (LDBEN, 1996). 

 

Em seu artigo 28, a LDBEN – lei 9.394/96 – faz referência específica à educação 

básica para a população rural. A lei dá a abertura para que as instituições de ensino façam 

as mudanças necessárias a fim de ajustarem calendário e currículo à realidade da 

comunidade, de forma a suprir suas necessidades. Em outras palavras, a escola rural é 

amparada por lei para atender ao contexto social no qual se insere, como menciona a 

LDBEN. É o que se lê no 2º parágrafo do artigo 23: 

[...] os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: 
I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais 
necessidades e interesses dos alunos da zona rural; 
II – organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; 
III – adequação à natureza do trabalho na zona rural.(MORIGI, 2003, p. 
47) 
 

A lei alude à escola rural, mas sabe-se que suas postulações não são incorporadas à 

prática. Nesta pesquisa, pude comprovar tal fato na Escola Municipal Santa Terezinha, no 

Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, localizado no município de Campo Florido 

(MG). Nessa escola, o currículo, o calendário escolar – reuniões, datas comemorativas e 

férias escolares – e até o projeto político-pedagógico são orientados pelas mesmas 

diretrizes estipuladas para as escolas urbanas. 

Muitos são os problemas das escolas rurais, alguns provocados pela inadequação 

das leis à realidade específica do campo. Mas o inverso é verdadeiro: muitos problemas 

acontecem porque não se põe em prática o que já está respaldado pela lei, e isso contribui 

significativamente para reduzir o nível de escolaridade dos que vivem no campo e para a 

descrença das famílias com relação aos estudos de filhos/as, como denuncia Sérgio Celani 

Leite (2002, p. 79):  



 

 

29

Nem sempre a escola se estabelece como força entre os rurícolas, pois 
em se tratando de sobrevivência material da família, o trabalho em si é 
mais forte que a escolarização, o que muitas vezes leva a família rural em 
direção oposta à escola.  
 

A postura dos pais com relação à escola acontece pela falta de adequação dos 

objetivos da escola rural à realidade socioeconômica das comunidades rurais. O trabalho 

para homens e mulheres do campo e seus familiares é sinônimo de sobrevivência, significa 

suprir necessidades básicas como a alimentação; logo, é preferível trabalhar a privilegiar o 

estudo.  

Sérgio Celani Leite (2002) ainda afirma que a falta de atendimento a necessidades 

vitais para qualquer comunidade rural constitui o maior problema que a escola rural 

enfrenta: evasão e repetência escolar, realidade bastante conhecida pelas famílias rurais e 

comprovada pelo censo rural de 2000, conforme a gráfico 2: 

 

GRÁFICO 2 - Taxa de Reprovação e Evasão 

Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Evasão 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 
Regiões 

Geográficas 
Fund. Médio Fund. Médio Fund. Médio Fund. Médio Fund. Médio Fund. Médio 

                      
Brasil 81 76.9 72 80.6 10 8.1 15.8 4.8 9 15 12.2 14.6 

Norte 75.3 73 64.3 77.3 12.4 6.4 18.8 3.6 12.3 20.6 16.9 19.1 

Nordeste 71.9 75.9 69.6 80.5 13.1 6.7 17.1 4.4 15 17.4 13.3 15.1 

Sudeste 88.6 79.4 83 82.3 6.6 8.1 10.6 6 4.8 12.5 6.4 11.7 

Sul 84.1 73.5 86.3 82.4 11.3 11.5 10.5 6.2 4.6 15 3.2 11.4 

Centro-Oeste 76.5 73.2 75.9 79.1 10.8 8.8 11.9 4.5 12.7 18 12.2 16.4 

 
Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira  

 

A relação entre produção, escolaridade e evasão constitui problema real, decorrente 

do calendário escolar, uma vez que o planejamento não considera a sazonalidade do 

sistema plantio–colheita. Segundo Sérgio Celani Leite (2002), esse talvez seja o maior 

impasse enfrentado pelas famílias no que se refere à escolaridade de filhos/as. Por um lado, 

os pais desejam uma vida melhor para filhos/as e acreditam que somente a educação 

escolar pode contribuir para isso; por outro, se vêem obrigados a retirá-los/as do ensino 
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regular por falta de uma política educacional voltada à realidade e às necessidades da 

população rural.  

Dulce C. A. Whitaker e H. R. Antuniassi (1993, p.21) ressaltam o valor que os pais 

atribuem à escola:  

[...] num mundo rural dominado por todas as carências é dramático 
constatar o quanto às famílias rurais desejam predominantemente a 
Escola [...] as famílias rurais manifestam sempre uma profunda 
valorização da educação escolarizada, concretizada na presença da 
escola.  
 

José G. Sacristán (1999, p. 151) afirma que a educação é considerada uma alavanca 

essencial à construção de um futuro e uma sociedade melhor. E ainda: “[...] ninguém se 

atreve, hoje, a duvidar de que um sujeito educado com escolarização é um ser humano 

mais pleno e com maiores possibilidades”. Tal idéia é corroborada pelos depoimentos de 

assentados/as que têm filhos/as na Escola Municipal Santa Terezinha1: 

[...] eu falo que hoje em dia a pessoa que não tem estudo não é nada. 
Tudo, tudo, tudo, até pra varrer rua precisa de saber ler, né? (MARIA)  

 
Hoje quem não tem estudo não tem nada. Tem hora que eu falo pra eles: 
seu pai trabáia... trabáia no sol pra dar estudo pra ocês, pra ocês não 
passar o mesmo que nóis passamo. (ROMILDA) 
 
E sempre falo pra eles pra estudar, né? Bão, é que no futuro eles tinha 
uma profissão. Num ficá igual nóis: trabaiano em roça. (JOSÉ) 

 

Nesses depoimentos, pude constatar a importância que as famílias do assentamento 

atribuem à educação. Também percebi que falta articulação entre o que a escola ensina e o 

que sua clientela necessita aprender, adequação de um currículo e de um calendário que 

possa favorecer a permanência e aprendizagem de alunos/as das escolas rurais. No 

Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho, a maioria das crianças e adolescentes ajuda 

os pais na plantação e colheita de pimenta. No entanto, a escola não faz nenhuma 

modificação no calendário escolar nem na programação diária das atividades, de forma a 

                                                           
1 Os nomes são fictícios, a fim de se preservar a identidade de entrevistados/as. 
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permitir que alunos/as freqüentem a escola e também participem do trabalho familiar. Na 

época de plantio e colheita, professores/as estipulam o mesmo número de tarefas, bem 

como marcam provas e trabalhos para datas incompatíveis com o período mais intenso de 

trabalho no campo.  

Por outro lado, há que se considerar o Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil (PETI) – cujo objetivo é retirar crianças e adolescentes menores de 7 a 15 anos de 

idade do trabalho considerado perigoso, penoso, insalubre ou degradante, isto é, daquele 

trabalho que coloca em risco a saúde e a segurança deles/as – e o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que estabelece a garantia dos direitos da infância e juventude por meio de 

condições que contribuam para o desenvolvimento biológico e psicossocial necessário à 

inserção deles/as no mundo do trabalho após a experiência escolar.  

Patrícia Laczynski e Veronika Paulics (2004) mencionam que, embora proibido no 

Brasil, o trabalho infantil ainda é muito praticado entre as famílias com renda insuficiente 

para garantir o sustento. Com isso, as crianças são privadas de atividades de socialização, 

de brincadeiras e de ter tempo para estudarem, pois têm de trabalhar em canaviais, 

carvoarias, plantações e executar serviços domésticos. Essa situação ocorre também no 

assentamento, pois, às famílias com baixa renda, não resta outra solução senão colocar as 

crianças para auxiliá-las nos trabalhos de plantação e colheita de pimentas, ou em outros 

afazeres domésticos. 

Em outra perspectiva, Celso João Ferretti (1998) entende que o trabalho realizado 

pelas crianças ultrapassa as estratégias de sobrevivência: pais e mães colocam filhos/as 

ainda pequenos para trabalhar na roça ou mesmo nos serviços domésticos por acreditarem 

que o trabalho é educativo; por entenderem que, através dele, as crianças adquirem 

responsabilidade, compromisso e aprendem uma profissão. Concordo com Ferretti, pois as 

pessoas mais simples, mais humildes – como os assentados – têm uma preocupação 
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bastante acentuada com a formação do caráter de filhos/as. Ao discutir esse assunto com 

uma assentada, ela mencionou o dito popular: “cabeça vazia, ocupação do diabo”; outra se 

referiu ao trabalho como meio de ocupar o tempo para “não aprender o que não presta”. 

Em outras palavras, à população rural, o trabalho tem indiscutivelmente um caráter 

educativo.  

Mas o trabalho infantil é também uma exigência de natureza econômica. Isso 

porque as famílias não têm como pagar mão-de-obra para plantar, colher, capinar, lidar 

com os animais etc. – serviços geralmente realizado por mulheres e crianças, pois 

expressiva maioria dos pais trabalha em fazendas vizinhas. Por essa razão e por conhecer 

as famílias e suas condições socioeconômicas, afirmo: o trabalho realizado pelas crianças é 

condição primeira à própria sobrevivência das famílias assentadas. 

A problemática do trabalho infantil observada no assentamento é também apontada 

por Georgina L. Nunes (2003, p.5): 

As crianças precisam estudar, não para se acomodarem ao mercado de 
trabalho e ao ciclo de reprodução social, mas para que possam reproduzir 
formas de pensar e agir contrárias aos interesses do capital e das classes 
dominantes. A escola ao contribuir com o ciclo reprodutivo entre o 
capital e o trabalho, também registra no seu interior as contradições 
decorrentes dessa relação social. As crianças, no entanto, também 
precisam trabalhar, porque a sua mão-de-obra, mesmo alterando o nível 
de pauperização a que estão sujeitas suas famílias, é, por enquanto, 
medida paliativa de suprimento das necessidades básicas, mas de 
necessidades emergenciais tais como, em muitos casos, saciar a fome do 
dia. (Grifos da autora) 

 

De pleno acordo com essa autora, acredito ser necessário, em primeiro lugar, 

compreender o contexto social da criança e as necessidades básicas das famílias para só 

então viabilizar a possibilidade de se atenderem às leis – o que, em muitos casos, é 

praticamente impossível. A maioria das crianças da zona rural necessita conciliar o 

trabalho e o estudo, e o discurso de que lugar de criança é na escola vale somente para as 

famílias que têm condições necessárias para isso. Assim, segundo Georgina L. Nunes 
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(2003, p.5), talvez fosse mais interessante inverter o discurso: “[...] todo trabalho infantil 

deve estar incluído na escola, explorando, dessa forma, a dimensão pedagógica dessa 

experiência que as crianças em idade escolar vivenciam”     

Este, aliás, foi outro ponto que observei: a escola não incorpora a realidade das 

crianças ao currículo escolar. Durante a pesquisa, não foram comentados na escola o 

cotidiano das crianças, o trabalho no plantio e na colheita da pimenta; suas histórias e 

origens; nem a luta das famílias pela terra. A escola Santa Terezinha funciona em torno do 

livro didático, totalmente alheia à realidade de alunos/as. 

Repensar o ensino da escola rural requer ainda análise das transformações por que 

passou – e passa – o mundo contemporâneo: o avanço tecnológico, a velocidade da 

circulação de imagens e informações, que hoje alcançam o mundo inteiro, trazem 

implicações para a educação, inclusive a que se dá nas escolas rurais. Dulce C. A. 

Whitaker e H. R. Antuniassi (1993), e também José Graziano da Silva (2000), salientam 

tais questões, sobretudo o processo de desruralização e desurbanização, em que a cultura 

urbana e a rural se fundem. Afirmam esses autores que o meio rural brasileiro se urbanizou 

nas últimas décadas em virtude da industrialização da agricultura; portanto, com a 

aproximação entre agricultura e indústria, as cidades não podem mais ser identificadas 

apenas pela atividade industrial, tampouco os campos podem ser identificados somente 

pela agricultura e pecuária. A separação entre o rural e o urbano já não é tão simples ante a 

expansão e o aprofundamento das relações capitalistas no campo.  

Tais autores denunciam que os processos de desruralização e desurbanização 

esvaziam pequenas cidades e as transformam em acampamentos de trabalhadores/as, 

modificam costumes e a vivência da população rural. Logo, desaparece o pequeno 

proprietário, que é praticamente expulso de sua propriedade. Por outro lado, multiplicam-

se assentamentos de reforma agrária – processo que se intensificou no fim dos anos 80. 
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Dulce C. A. Whitaker e H. R. Antuniassi (1993, p.11), ao analisarem o processo de 

desruralização e desurbanização, ressaltam que não é preciso muita sociologia para se 

perceber a unificação entre o rural e o urbano. Descrevem as autoras como isso acontece 

em uma das regiões mais rica do país, situada em volta do Triângulo Mineiro e acrescida 

de três municípios paulistas: Ribeirão Preto, Araraquara e São Carlos. 

 
É suficiente caminhar um pouco pelos extensos canaviais que dominam o 
espaço geográfico, para constatar a existência de “ruas” e placas com 
números de identificação. Nesses espaços desaparece a antiga fazenda de 
café que correspondia ao modelo “hacienda”, com sua diversificação de 
produção animal e vegetal (gado, porco, peru, horta, pomar etc.). No seu 
lugar aparece a “plantation” de cana-de-açúcar, comandada pelas usinas, 
configurando-se nela tudo aquilo que a razão dualista pensava como 
urbano: a fabricação de álcool com toda maquinaria, toda subsunção real 
do trabalho ao Capital, toda administração “racional”, aparato 
tecnológico, contabilidade de custos que caracterizam a empresa 
moderna. Elementos pensados pelo senso comum, como urbanos, e que lá 
estão, no meio canavial. Em contrapartida, se pergunta a um cortador de 
cana (trabalhador rural?) onde fica sua residência, é muito provável que 
ele diga que mora na cidade (enquanto alguns operários da usina moram 
no campo).  
 

O fenômeno da desruralização e desurbanização afeta também a educação escolar 

da população rural. Considerando a diversidade cultural urbana e rural, não se pode admitir 

um currículo único para atender à pluralidade de culturas que se mesclam nos ambientes. 

Assim, mesmo que eu defenda uma educação escolar voltada às necessidades e 

expectativas da população rural, entendo que tal educação não pode ignorar a aproximação 

entre as culturas rural e urbana nem considerar a população rural desinformada ou 

destinada exclusivamente ao trabalho braçal. Para Marlene Ribeiro (2002, p.5), a escola 

sempre esteve de costas para o mundo rural: 

O compromisso da escola rural era civilizar o “caipira”, seu objetivo era 
prepará-lo para os empregos urbanos, principalmente nas fábricas, 
moldando seu corpo e sua mente para obedecer tempo e espaços alheios e 
restritos. [...] Sua linguagem, sua metodologia e currículo expressavam o 
processo civilizatório capitalista baseado na expropriação da terra, dos 
instrumentos e dos produtos do trabalho, expropriação esta que 
transformava o agricultor familiar em operário.  



 

 

35

Pensar a escola rural hoje é refletir primeiramente sobre as necessidades e 

prioridades da sua população, sobre o currículo mais adequado a ela. É pensar na 

unificação entre o rural e o urbano: causas e conseqüências – como bem ressaltam Dulce 

C. A. Whitaker e H. R. Antuniassi (1993, p. 15): 

Trabalhar na agricultura hoje exige alfabetização para acompanhar o 
desenvolvimento tecnológico ou ler sobre técnicas alternativas, exige 
conhecimento sobre cálculos aritméticos até conferir os salários, exige 
politização e conscientização que dependem de conhecimentos históricos.  
 

Nessa perspectiva, o trabalho do homem e da mulher do campo não pode ser 

considerado apenas serviço braçal; o trabalho rural se modifica e exige mais qualificação. 

Logo, compete à escola dar a sua clientela condições de absorver os conhecimentos 

necessários para enfrentar as novas exigências postas para a população rural. 

Sabe-se que o currículo das escolas rurais é inadequado para atender as suas 

especificidades locais, pois foi elaborado e adequado ao setor urbano. Além disso, o 

currículo está centralmente envolvido nas relações de poder, conforme denunciam Antônio 

Flávio Moreira e Tomaz T. da Silva (1997, p.29):  

[...] o currículo, enquanto definição “oficial” daquilo que conta como 
conhecimento válido e importante, expressa os interesses dos grupos e 
classes colocados em vantagens em relações de poder. Desta forma, o 
currículo é expressão das relações sociais de poder.  

 

Essa definição “oficial” legitima certo conhecimento como universal e desconsidera 

a grande diversidade cultural dos vários grupos sociais que compõem a sociedade 

brasileira. Isso porque o currículo é definido por um pequeno grupo que representa a elite e 

– percebe-se com clareza – é estruturado com base em relações desiguais e injustas: 

desconsidera o modo de viver, os saberes e as crenças da maioria da população. Nessa 

mesma perspectiva, Henry Giroux e Roger Simon (1997) destacam que as escolas seriam 

uma forma particular de vida organizada para reproduzir e legitimar interesses econômicos 
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e políticos das elites empresariais. Assim, o currículo está impregnado por relações de 

poder em que cultura da elite se sobrepõe à cultura popular; numa palavra, é perpetuada a 

subordinação de determinados grupos sociais a outros.  

Grande defensor da cultura popular, Paulo Freire (2001) também aborda a questão 

curricular. Para ele, a prática de um currículo elitista impossibilita os educandos de 

desenvolverem a consciência crítica, por ser este teórico, abstrato e totalmente 

desvinculado da vida real dos educandos. Ele ainda destaca a necessidade e urgência de 

novos currículos que possibilitem a trabalhadores/as refletirem criticamente sobre seu 

destino, suas responsabilidades e seu papel no processo de vencer a miséria e as injustiças 

sociais. Ainda segundo Paulo Freire, a educação só é instrumento valioso para a 

reorganização de trabalhadores/as se homens e mulheres forem reconhecidos como 

portadores de uma cultura, de uma história e como sujeitos de transformação da realidade. 

É a ação de homens e mulheres no convívio e nas relações da vida em sociedade que os 

constitui como seres históricos. 

Em geral, as escolas rurais – como se observa – não consideram o respeito pelos 

saberes de alunos/as, pela capacidade que têm de construir e reconstruir o conhecimento. 

Alunos/as, em especial de escolas rurais, são vistos/as como sujeitos passivos: receptores 

de conteúdos prontos, acabados, e quase sempre não condizentes com necessidades reais 

de aprendizagem.  

Isso posto, percebe-se que o/a aluno/a da escola rural raramente é visto/a como 

sujeito da aprendizagem; em geral, é tido como ser domesticado para a obediência, de 

modo que suas experiências passam despercebidas pela escola e pelo currículo escolar. Por 

certo, este não é um problema apenas das escolas rurais; mas nelas a situação é mais grave, 

pela ausência de uma política educacional que inclua a realidade onde tais instituições 

estão inseridas. 
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A inovação do currículo para as escolas rurais tem sido defendida por muitos 

educadores, tais como Dulce C. A. e Whitaker e H. R. Antuniassi (1993), Paulo Freire 

(2001), Georgina Nunes (2003) e Sérgio Celani Leite (2002). Todos reconhecem a 

necessidade de se transformar a escola mediante uma nova proposta curricular que abarque 

uma visão política de luta e compromisso com a transformação social. A luta por uma 

educação rural pública com qualidade é incorporada, também, à pauta de diferentes 

organizações e entidades, dentre as quais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 

Terra (MST). 

 

 

1.2.1 Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra: um pouco da história e proposta de educação 

 

 

Para entender a proposta do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 

no que se refere aos princípios que norteiam a educação, é pertinente conhecer um pouco 

da sua história. Para tanto, recorro a Luiz Bezerra Neto (1999), Bernardo M. Fernandes 

(2000), Maria da Glória Gohn (2000) e Valter Morigi (2003), bem como aos arquivos do 

MST disponibilizados em seu site2. 

O MST é fruto do processo histórico de luta de trabalhadores/as em busca da 

conquista da terra para nela trabalhar e obter condições dignas de vida e uma sociedade 

mais justa. Mas não é o primeiro movimento a lutar pela terra no Brasil. Essa reivindicação 

teve início no período colonial, com os povos indígenas na defesa de seu território contra 

as “entradas” e “bandeiras” patrocinadas pelo governo português e por fazendeiros da 

época. Desde esse período, foi constante o enfrentamento entre latifundiários, pequenos 

proprietários e trabalhadores rurais. Além disso, muitos movimentos sociais em prol da 

                                                           
2 Disponível em: <http://www.mst.org.br> 
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conquista da terra antecederam o MST: Canudos e Contestado, no fim do século XIX; as 

Ligas Camponesas e o Movimento dos Agricultores Sem Terra (MASTER), entre 1950 e 

1964.  

Também na América Central e do Norte vários foram os movimentos de luta pela 

terra: a revolução mexicana no início do século XX, e a cubana, em 1959, cujo lema “Terra 

para quem nela trabalha”, inspirou o MST a seguir lutando por um país sem latifúndio.  

O MST se formou no fim dos anos 70, em plena ditadura militar, quando o país 

passava por um intenso processo de mecanização da agricultura. Nessa década, o governo 

militar criou um sistema de créditos e subsídios que financiou a modernização tecnológica 

para alguns setores da agricultura, sobretudo para os grandes proprietários de terras. 

Segundo Bernardo M. Fernandes (2000, p. 49), esse novo modelo causou profundas 

transformações no campo: 

De um lado, aumentou as áreas de cultivo da monocultura da soja, da 
cana-de-açúcar, da laranja entre outras; intensificou a mecanização da 
agricultura e aumentou o número de trabalhadores assalariados. De outro 
lado, agravou ainda mais a situação de toda a agricultura familiar: 
pequenos proprietários, meeiros, rendeiros, parceiros etc., que continuaram 
excluídos da política agrícola. Essa política que ficou conhecida como 
modernização conservadora promoveu o crescimento econômico da 
agricultura, ao mesmo tempo que concentrou ainda mais a propriedade da 
terra, expropriando e expulsando mais de 30 milhões de pessoas que 
migraram para as cidades e para as regiões brasileiras. (grifo do autor) 

 

A política proposta pelo regime militar da época provocou o desemprego e a 

expulsão de camponeses, arrendatários e assalariados do campo para a cidade. Assim, o 

movimento dos sem-terra surgiu no interior das lutas de resistência contra a expropriação e 

a expulsão de camponeses e trabalhadores do campo. Tais acontecimentos contribuíram 

para a formação e consolidação do movimento, que teve início no centro-sul do país, onde 

os trabalhadores do campo acreditavam que poderiam se organizar e resistir mantendo o 

trabalho na terra. Em 1979, os agricultores sem-terra do Rio Grande do Sul fizeram a 

primeira ocupação, na fazenda Macali, em Ronda Alta. Seguiram-se, então, outras ações 
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em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. 

Segundo Luiz Bezerra Neto (1999), em 1984 o MST foi fundado oficialmente pelos 

trabalhadores rurais, durante o 1o Encontro Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

entre 20 a 22 de janeiro, em Cascavel (PR), quando definiu o lema “Terra para quem nela 

planta”. Com o princípio de buscar uma sociedade sem exploradores e sem explorados, 

defendeu uma política agrícola que assegurasse a trabalhadores/as do campo a 

possibilidade de permanecerem em suas terras – as quais eles/as perdiam para os bancos ou 

das quais eram expulsos por grileiros e fazendeiros.  

Com o lema “Sem reforma agrária não há democracia”, o movimento procurou 

forçar os governantes da Nova República a realizar a reforma agrária, mas sob o controle 

dos trabalhadores. Nesse mesmo período, outro lema passou a ser defendido pelo 

movimento: “Terra não se ganha, se conquista” – o que evidenciava a disposição de lutar 

pela terra. 

Segundo Maria da Glória Gohn (2000), o MST é atualmente o maior movimento 

social popular organizado do Brasil e possivelmente da América Latina; é o agenciador de 

redes de sociabilidade e de participação social no campo. O MST entende ser necessário 

lutar pela transformação da sociedade, isto é, construir uma sociedade solidária, com 

justiça social, capaz de garantir vida digna a toda a população. Para isso, considera 

necessário conquistar a terra, bem como crédito, moradia, atendimento à saúde e, 

sobretudo, educação. 

A questão educacional sempre esteve presente no MST: desde as primeiras 

ocupações – em 1979, no acampamento na fazenda Macali (RS). Muitas vezes, 

filhos/as dos sem-terra ficavam para trás com parentes para não perderem o ano 

escolar; em outra situação, crianças e jovens abandonavam a escola para 

acompanhar os pais nas ocupações de terra. Os trabalhadores acampados 
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sentiram, então, necessidade de dar escola às crianças que acompanhavam seus 

pais, participando da luta pela terra. 

Luiz Bezerra Neto (1999) ressalta que o MST adota a concepção de que a educação é 

como uma arma na luta contra a opressão – como instrumento moral e intelectual da jovem 

geração da classe oprimida – e base de organização do movimento socialista atual para o 

futuro socialista. Ainda segundo Luiz Bezerra Neto (1999, p. 41), a educação é vista pelo 

MST como: 

[...] possuidora de uma vocação redentora da miséria a que a maior parte 
da sociedade brasileira está submetida pelos “desmandos” da classe 
dirigente do país, formada por uma burguesia capitalista aliada a um 
segmento agrário retrógrado e mal intencionado, que procura manter o 
povo na ignorância como forma de facilitar a dominação dos 
trabalhadores por essa classe de parasitas.  

 

Nesse sentido, a questão educacional ganha relevância à medida que o MST coloca 

como prioridade o rompimento de três grandes “cercas” – a do latifúndio, a do capital e a 

da ignorância –, as quais, conforme o movimento, submetem os trabalhadores rurais sem-

terra a condições de vida degradante na sociedade brasileira. Assim, para superar tais 

condições, o MST tem construído uma proposta pedagógica segundo a qual a educação não 

se reduz à transmissão de conhecimentos acumulados, mas busca integrar homens e 

mulheres à terra, contribuir para a formação política da classe trabalhadora e reduzir a 

reprovação e a evasão escolar. Ainda no dizer de Luiz Bezerra Neto (1999), o MST não 

fundamenta essa proposta em nenhuma teoria ou modelo pedagógico, mas procura 

conjugar várias posturas pedagógicas: o existencialismo cristão de Paulo Freire, o 

construtivismo de Piaget e o marxismo de Makarenko, e passa ainda pela proposta 

nacionalista de José Martí. No entender do MST, somente com uma educação diferenciada, 

sem os vícios do sistema capitalista será possível pensar numa sociedade livre, democrática 

e igualitária.  
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A Fundação para o Desenvolvimento da Educação Popular – Fundep3 – (1995) 

destaca que, no meio das lutas acirradas pela terra e dos atos públicos de protestos contra a 

situação de miséria em que se encontram trabalhadores/as rurais, acontece, também, uma 

revolução mais silenciosa, menos divulgada, mas nem por isso menos profunda: uma 

revolução da prática educativa no meio rural. Preocupada em atender às demandas 

educacionais e aos reais interesses dos movimentos populares, a Fundep, ao destacar que a 

educação popular tem de estar a serviço das classes populares, entende ser necessário: 

Reconhecer o saber que as classes populares já têm; respeitar os direitos 
que elas têm de exercer a condução do seu processo educativo; acreditar 
que as próprias classes populares têm o papel de nos dizer quais são estes 
seus reais interesses; ser capaz de transformar estes interesses em 
conteúdos dos processos educativos desenvolvidos pela Entidade. 
(FUNDEP, 1995, p. 20). 

 

Nessa perspectiva, é fundamental desenvolver uma proposta pedagógica que, 

segundo a Fundep (1995), prepare os trabalhadores rurais para: re-aprenderem a ser 

sujeitos do próprio destino; aprenderem a se reorganizar a fim de solucionarem seus 

problemas; alterarem os comportamentos ideológicos adquiridos numa existência social de 

miséria e de subordinação; capacitarem-se para o trabalho coletivo.  

O MST e a Fundep ainda defendem experiências de trabalho coletivo como forma de 

originar uma consciência em relação ao trabalho no meio rural. Nesse sentido, as 

dimensões da luta pela terra e educação não podem ser dissociadas, pois tanto o acesso à 

terra como a educação são uma forma de garantir a trabalhadores/as rurais melhores 

condições de vida.  

Assim, com o objetivo de implementar um programa próprio de educação, o MST 

                                                           
3 A Fundação para o Desenvolvimento da Educação Popular (Fundep) é uma instituição de caráter educativo 
que tem por objetivo atender às demandas da educação e escolarização alternativa das classes populares do 
campo, principalmente as que participam das organizações ligadas à luta pela reforma agrária, como o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Movimento Sindical Ligado à Central Única dos 
Trabalhadores (CUT), o Movimento das Mulheres Trabalhadoras Rurais (MMTR), o Movimento dos Atingidos 
por Barragens (MBA), o movimento indígena, o Centro de Tecnologias Alternativas Populares (CETAP). 
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constituiu em 1987 um setor de educação para tratar dos desafios ligados à questão do 

direito  à  educação dos  sem-terra e elaborar  experiências  pedagógicas voltadas para suas 

necessidades e seus interesses. O MST reconhece que a luta pela reforma agrária é bem 

mais ampla do que se pensava no início da luta pela terra: implica conquistar todos os 

direitos sociais a fim de que trabalhadores/as rurais possam chegar à cidadania plena.  

Visto que, para o movimento, a educação é passaporte para conquistar a tão 

almejada cidadania, o MST se mobiliza e se organiza em busca de uma educação de 

qualidade; para isso, desenvolve uma pedagogia específica para escolas do campo.  

Conforme Maria da Glória Gohn (2000, p. 110-111), os princípios educativos do 

MST são: 

1 – a educação não acontece só na escola, mas é um processo mais 
amplo, onde a luta pela escolarização é fundamental; 
2 – o eixo central da luta pela escola é dado pela demanda de uma escola 
pública com qualidade; 
3 – a escola demandada deve ter uma identidade com o meio rural, seu 
curriculum deve refletir essa identidade, assim como a criação de um 
ambiente educativo adequado, no espaço, onde se desenvolvem suas 
atividades; 
4 – o processo educativo é um ato coletivo e todos os esforços devem ser 
feitos no sentido de se investir na formação dos educadores, o educador 
propriamente dito.  

 

Os princípios pedagógicos, segundo arquivos4 do MST, se referem ao modo de fazer 

e pensar a educação. Foram estabelecidos para concretizar os próprios princípios 

filosóficos e se pautam nos elementos essenciais e gerais na proposta de educação. 

Incluem, em especial, a reflexão metodológica sobre os processos educativos e chamam 

atenção para práticas diferenciadas que respeitem a especificidade de cada nível de ensino 

– da educação infantil ao ensino médio (técnico em administração de cooperativas) –, 

ainda que os princípios filosóficos e pedagógicos sejam os mesmos. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.mst.org.br/setores/educacao/educar3.html > 
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As linhas metodológicas apresentadas no arquivo do MST “Princípios da Educação 

do MST” afirmam: 

1 – A escola precisa preparar as crianças e os jovens no meio rural. 
Desenvolver o amor pelo trabalho na terra e também trazer 
conhecimentos que ajudem concretamente o assentamento a enfrentar 
seus desafios nos campos da produção, da educação, da saúde, da 
habitação, etc. 
2 – O ensino deve partir da prática e levar o conhecimento científico da 
realidade. O ponto inicial para desenvolver os conteúdos das várias 
matérias de ensino deve ser as próprias experiências de trabalho 
organizado das crianças e dos jovens no assentamento. 
3 – Um grande desafio para a escola é ajudar no desenvolvimento cultural 
do conjunto do assentamento. A escola pode participar e até organizar 
campanhas de alfabetização de adultos, elaboração do jornal da 
comunidade, festas culturais, fazendo reflexão sobre estas atividades para 
que sejam mais uma experiência que se integre ao conjunto das aulas. 
4 – O aluno precisa ter vez e voz na escola, trazendo seu saber e as lições 
da luta para integrar o currículo. 
5 – É preciso investir na capacitação dos professores/as. Para que esses 
princípios se traduzam numa proposta pedagógica renovada, é 
fundamental construir uma nova metodologia de trabalho em sala de aula. 
Uma metodologia de aprendizagem-ensino, onde a relação prática–
teoria–prática consiga inverter a própria lógica usual da apropriação e 
produção do conhecimento. O MST procura implementar programas 
específicos de capacitação para os professores/as que trabalham nessas 
escolas. 
6 – A escola também é um lugar de viver e refletir sobre os valores do 
novo homem e nova mulher. A sociedade que temos, infelizmente, 
degradou a nossa humanidade e nossas relações interpessoais, criando 
vícios como individualismo, autoritarismo, machismo e falta de 
solidariedade. Precisa-se reeducar nossa humanidade através destas novas 
gerações forjadas na luta. A escola, pelas experiências de relacionamento 
coletivo que proporciona às crianças e aos jovens, pode ajudar a busca 
coletiva e solidária da felicidade, através da luta perseverante pela justiça 
e pela paz em nosso país e no mundo inteiro.  

 

Para o MST, a metodologia adequada ao processo ensino–aprendizagem, conforme 

Luiz Bezerra Neto (1999, p. 100), é: 

[...] aquela que parte da prática da criança numa relação prática–teoria–
prática. [...] não adianta o professor ficar repassando conteúdo para o 
caderno da criança, se ela não souber para que serve.[...] o MST não faz 
parte do conteúdo da escola tradicional, que trabalha com metodologia e 
conteúdos ditados pela classe dominante. Por assim considerar, o MST 
defende que nos assentamentos o processo educacional se inicie a partir 
da vivência das crianças, levando em conta sua experiência de trabalho, 
de organização e de relacionamento com os outros. Isso possibilita uma 
escola diferente, voltada para a prática do movimento.  
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Esse autor ressalta ainda que, tomando como ponto de partida a metodologia do 

educador Paulo Freire, o MST entende que homens e mulheres são sujeitos centrais no 

processo de construção da aprendizagem. Para isso, é necessário buscar na vida concreta, 

no cotidiano, na comunidade os objetos necessários à educação. O MST entende que 

educandos/as aprenderão a partir de temas geradores, que devem surgir da realidade vivida 

por crianças, adolescentes ou adultos e ser levantados na realidade local; por meio deles, 

educandos/as podem entender o que acontece com o mundo e relacionar as próprias 

experiências com situações mais complexas observáveis na comunidade e no mundo. 

Segundo a concepção educacional de Paulo Freire, isso lhes permitiria aumentar a 

capacidade crítica diante do real. Somente assim, conforme aponta Luiz Bezerra Neto 

(1999, p. 101),  

O educando entende o que acontece no mundo visando transformar em 
realidade o desafio de seguir nesta luta permanente até que o sonho vire 
realidade: até que a Reforma Agrária se faça, até que o Estado se 
democratize e se comprometa com as causas do povo, e até que as 
transformações sociais se produzam justiça, igualdade, dignidade 
humana.  
 

Concordo com essa posição e reafirmo a crítica ao currículo monocultural, que ao 

ignorar o contexto social de diferentes grupos sociais impõe conteúdos e códigos estranhos 

à sua cultura, impregnados pela ideologia dos grupos dominantes, conforme denunciam 

Antônio Flávio Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (1997, p. 29): 

O currículo está centralmente envolvido em relações de poder [...] apesar 
de seu aspecto contestado, o currículo, ao expressar essas relações de 
poder, ao se apresentar, no seu aspecto “oficial”, como representação dos 
interesses do poder, constitui identidades individuais e sociais que 
ajudam a reforçar as relações de poder existentes, fazendo com que os 
grupos subjugados continuem subjugados.  

 

Entendo que as crianças das escolas rurais, bem como as pertencentes a outros 

grupos sociais populares, precisam ter um currículo diferenciado, mas devem ter acesso, 

também, a uma base comum de conhecimentos necessários à cidadania plena.  
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Para alcançar seus objetivos educativos, o MST defende uma educação que 

ultrapasse os princípios da escola tradicional: da educação específica para o mundo 

urbano, com calendário e currículo voltado à vida na cidade, que não supre as 

necessidades dos que vivem no campo e ignora ou domestica a classe popular, 

como denuncia Paulo Freire (2002, p. 25): 

Do ponto de vista das elites, a questão se apresenta de modo claro: trata-
se de acomodar as classes populares emergentes, domesticá-las em algum 
esquema de poder ao gosto das classes dominantes. Se já não é possível 
contar com sua ausência, torna-se indispensável manipulá-las de modo a 
que sirvam aos interesses dominantes e não passem dos limites.  
 

Para Maria da Glória Gohn (2000), o setor de educação do MST deu um salto 

quantitativo a partir de 1990, quando criou um Coletivo Nacional de Educação5 e publicou 

material educativo como os Cadernos de Educação e os Boletins de Educação. Em 1997, o 

movimento lançou um manifesto, composto de 14 itens, onde o MST expõe sua visão de 

sociedade, educação e escola. Sem dúvida, a educação é o grande eixo articulador de todos 

os temas e problemas abordados no manifesto.  

Embora confirme que a luta do MST pela educação é prioridade do movimento, 

Bernardo M. Fernandes (2000, p.223) salienta que: 

As escolas de assentamentos e acampamentos devem ser espaços de 
formação humana dos sujeitos que as conquistam. Não podem ignorar as 
suas lutas e resistências, negando a compreensão das condições de 
existência daqueles que fazem a escola. Desse modo, a luta pela educação 
é também um desafio para os sem-terra. Porque não basta lutar pela 
escola, é preciso construí-la, no sentido de elaborar experiências 
pedagógicas voltadas para as suas necessidades e interesses.  

 

Com a organização do setor de educação, o MST deu seus primeiros passos no que 

se refere a superar os desafios referentes ao analfabetismo e à baixa escolaridade de 

                                                           
5 Coletivo Nacional de Educação do MST é a instância máxima de decisão do setor de educação, que é 
organizado em 23 Estados brasileiros onde o MST está presente. 
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acampados/as e assentados/as. Esse autor ainda aponta uma pesquisa6 – realizada entre 

julho de 1994 e julho de 1995, nos acampamentos e assentamentos vinculados ao MST – em 

que se apurou o índice de analfabetismo dessa população: 29%. Quanto à escolaridade das 

crianças, a pesquisa constatou: apenas 1,6% concluiu o ensino fundamental; cerca de 20% 

das crianças e 70% dos jovens e adultos não tinham acesso à escola.  

Preocupado com a situação, o MST iniciou um conjunto de atividades, que 

envolveram diversas instituições, para superar esses índices negativos e melhorar a 

situação de exclusão e de precariedade da escola pública. Em 1990, o setor de educação do 

MST já mostrava sinais positivos em número de cursos de alfabetização de jovens e adultos 

nos assentamentos e acampamentos rurais. No mesmo ano, segundo Bernardo M. 

Fernandes (2000), foram implantados, também, cursos de formação de professores/as e 

realizados encontros locais e nacionais para divulgar e implantar a pedagogia do 

movimento em todos os Estados brasileiros. 

Segundo Bernardo M. Fernandes (2000), Maria da Glória Gohn (2000) e Valter 

Morigi (2003), o MST firmou, em 1999, um convênio com a Universidade de Ijuí (RS) 

mediante o qual essa instituição ofereceria o curso “Pedagogia da Terra”, para formar 

professores/as das escolas dos assentamentos. No mesmo ano, outros dois convênios foram 

firmados – um com a Universidade de Mato Grosso do Sul, outro com a Universidade 

Federal do Espírito Santo – para oferecer um curso superior de pedagogia a fim de formar 

professores/as para atuarem nos assentamentos. O MST coordena ainda dois cursos de 

magistério: um no Espírito Santo, outro no Rio Grande do Sul. 

Hoje o MST administra vários centros de formação no Rio Grande do Sul, em São 

Paulo e em Santa Catarina. Tem ainda um curso superior em Administração Cooperativa e 

                                                           
6 Essa pesquisa, mencionada por Fernandes (2000), foi realizada pela Universidade Estadual Paulista e pelo 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em âmbito nacional. Foi colhida amostra da situação 
educacional em assentamentos e acampamentos de reforma agrária. 
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o curso Técnico em Administração de Cooperativas (TAC), desenvolvido pelo Instituto 

Técnico de Captação e Pesquisa da Reforma Agrária (Iterra), na Escola Josué de Castro, 

em Veranópolis (RS).   

As escolas do MST nos assentamentos e acampamentos são públicas. O Rio Grande do 

Sul foi o único Estado a conquistar, em 1996, a primeira Escola Itinerante7 para 

acampamentos do MST, que atende crianças de 7 a 12 anos matriculadas nas séries de 1ª a 5ª. 

Segundo informações dos arquivos do MST8, atualmente 160 mil crianças e 

adolescentes freqüentam 1.800 escolas de ensino fundamental em acampamentos e 

assentamentos. Cerca de 3.900 educadores/as trabalham nessas escolas, além dos 250 que 

trabalham nas “Cirandas Infantis”, para crianças de até 6 anos de idade. Apesar disso, 

ainda é grande o número de crianças e adolescentes fora da escola: ou porque muitas 

escolas ainda não estão legalizadas, ou as que funcionam nos 

assentamentos/acampamentos não têm currículo adaptado às necessidades de filhos/as de 

trabalhadores/as rurais. Essas mesmas instituições contam ainda com três mil 

educadores/as para a alfabetização de 30 mil jovens e adultos. Alguns são voluntários; 

outros, mobilizados pelos projetos em parcerias com universidades e prefeituras.  

Mas a luta pela educação não pára por aí: hoje o MST desenvolve projetos, parcerias 

e convênios com mais de 60 universidades públicas e privadas, e ainda com numerosos 

órgãos do governo, fundações e organizações não governamentais, tais como: 

Pronera/Incra,  Unesco,  OIT,  Unicef,  CNBB,  IECLB / PPM,  Manos  Unidas/Espanha,  Heks,  

                                                           
7 A Escola Itinerante nasceu da luta e das necessidades dos acampados – especialmente das crianças. A 
organização desse tipo de escola, que acompanha os sem-terra em seus deslocamentos, surgiu como proposta 
do departamento pedagógico da Secretaria de Educação/divisão de ensino fundamental e do setor de 
educação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra do Rio Grande do Sul. Após ter sido aprovada 
pelo Conselho Estadual de Educação, com o nome de Experiência Pedagógica – Escola Itinerante – tendo 
como base a Escola Estadual de 1º Grau Nova Sociedade, do assentamento Itapuí, em Nova Santa Rita, que 
passou a dar suporte organizativo e institucional à Escola Itinerante –, houve então o reconhecimento oficial 
(MST, 1998, p. 15, apud Fernandes, 2000). 
8 Disponível em <http://www.mst.org.br/setores/educacao> 
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Cristhian Aid, AEC, Abrinq, secretarias estaduais e municipais de educação, além de outras 

entidades. Essa parceria tem apresentado resultados positivos, conforme informações 

recolhidas no site do MST. 

 

Hoje existem mais de cem estudantes em diversas universidades 
brasileiras, além dos nossos cursos em parcerias. E também 37 estudando 
na Escola Latino-americana de Medicina, em Cuba. Já temos diversos 
companheiros filhos de assentados, que se formaram em universidades e 
hoje exercem atividades no MST como agrônomos, advogados, 
jornalistas, professores e pesquisadores.   
 

Estão em andamento – em sete universidades destes Estados: PB, PE, SE, ES, MT, MS 

e RS – cursos de pedagogia e magistério desenvolvidos em parceria com o MST para 

formação de novos/as educadores/as. Tantas conquistas se atribuem à organização do MST 

e ao valor que o movimento dá à educação, sobretudo à formação de professores/as. 

Luiz Bezerra Neto (1999) ressalta que o MST estabelece um papel bem definido para 

o/a educador/a de seus acampamentos e assentamentos ao lhe atribuir uma “missão” muito 

mais ampla que a de educar pura e simplesmente. Daí a preocupação com a formação de 

professores/as que atuam no movimento, razão por que o MST investe em centros de 

formação na maioria dos Estados brasileiros.  

Ainda segundo Luiz Bezerra Neto, as escolas que formam professores/as do MST 

possibilitam uma formação voltada à realidade rural: nelas, professor/a é formado/a para 

atuar nos assentamentos e acampamentos, com ênfase na adequação do material 

pedagógico à realidade local. Para o movimento, a realidade educacional do meio rural 

deve ser o centro de preocupação, embora o ensino não deva limitar-se a esse meio, visto 

que o fundamental para o MST é a formação concreta do/a cidadão/cidadã para a luta em 

defesa do meio rural, ajudando nas transformações que essa luta exige. Portanto, o trabalho 

de professores/as do MST ganha nova dimensão, qual seja, mediar a construção de 

conhecimentos que fazem parte do currículo escolar e educar com fidelidade à causa do 
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povo. No dizer de Luiz Bezerra Neto (1999, p. 70), o trabalho significa: 

[...] lutar pela Reforma Agrária, perceber os problemas, analisar bem e 
enfrentar a situação. É repudiar as injustiças; ser apaixonado pela luta do 
MST; amar ser educador; gostar das crianças sem-terra; conhecer os 
assentamentos; saber tudo o que está acontecendo; dizer a verdade para 
os alunos; ser um trabalhador. É conhecer e ensinar a história; fazer a 
história; tratar das questões da terra; ensinar a não explorar e a não ser 
explorado. É ensinar o amor a terra e à luta; ter amor pelo MST. É 
aprender muito e ensinar todos os sem-terra a ler e a escrever. É ter 
respeito pelo jeito que cada pessoa é; não excluir; ensinar coisas novas 
para os alunos. É ser um coordenador de buscas; formar pensando no 
presente e no futuro; ajudar o assentamento a produzir. Ajudar a mudar o 
país; ser democrático, solidário e humilde. Ser cidadão e ensinar a ser 
cidadão. É estar sempre se transformando e ajudando a transformar.  
 

O MST reconhece não ser tarefa fácil desenvolver uma proposta de educação que 

abarque todos os pressupostos acima. Por um lado, ainda faltam escolas públicas nos 

assentamentos e acampamentos; por outro, o modelo vigente de escola pública não 

corresponde às necessidades do movimento. A luta, então, prossegue em busca de escolas 

públicas para todos os assentamentos e acampamentos de reforma agrária e, ainda, de uma 

gestão pedagógica dessas escolas com a participação da comunidade sem-terra.  

Para romper com a condição de subordinação e dominação, o MST tem procurado 

implementar uma nova forma de gerenciamento da escola pública: propõe ao Estado 

apenas cuidar da manutenção e do financiamento da escola e deixar à comunidade – 

pais/mães, alunos/as e professores/as – a responsabilidade pela organização e gestão. 

Como o destino da escola é de interesse maior dessa comunidade, esta pode identificar 

melhor suas necessidades. 

Também acredito que a participação dos pais na escola seja indispensável; mas 

deve ser vista com certa cautela.  Sobre a função que os pais devam exercer na escola, 

concordo com José G. Sacristán (1999): uma aproximação entre pais/mães e professores/as 

é desejável, mas que os espaços e as funções destes/as sejam preservados e respeitados. 

Nesse sentido, a participação daqueles/as se traduziria em colaboração: tomar parte no 
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gerenciamento da escola os aproximaria da realidade escolar, permitindo-lhes compreender 

melhor o currículo escolar; por outro lado, teriam a oportunidade se sugerir e opinar no que 

se refere aos temas trabalhados, o que contribuiria para eliminar incompreensões e 

conflitos comuns entre pais e escola. Porém, mesmo aqui, seria necessária cautela quanto a 

essa participação, pois os pais não têm formação para definir currículo, opinar sobre 

metodologias etc. – competências de professores/as e da equipe pedagógica. 

Feitas essas ressalvas, concordo com o MST quando este afirma ser necessário 

romper com o currículo imposto pelos grupos dominantes. Entendo ser justo o desejo de 

assumir a educação e o currículo em conjunto com a comunidade escolar, pois acredito que 

hoje ele já tenha as condições necessárias para assumir tal compromisso – embora este seja 

um objetivo ainda não alçando pelo movimento.   

No caso da escola do Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho – criada por 

assentados/as –, a primeira diretora pertencia à comunidade do assentamento, mas foi 

substituída quando a prefeitura de Campo Florido assumiu o controle da instituição. Tal 

fato é lamentado, conforme sugere este depoimento: 

[...] a primeira diretora era nossa, uma assentada. [...] aí ela começou a 
falá a nossa linguagem, tal... e, inclusive a dar matéria, assim, de 
pesquisa pras crianças, sobre a vida deles, contar a história [dos 
assentados]. Ah! Não demorou muito tempo, o prefeito trocô ela. Tirou, 
fizemo aquela coisa. Não demo conta de segurar. Aí, colocou outra. 
(JOSÉ) 
 

Por certo, a luta por uma educação que reconheça e valorize as singularidades dos 

grupos sociais não é apenas do MST, mas também de negros, pobres, índios, mestiços e de 

todos os grupos marginalizados da sociedade. No entanto, como ressalta Maria Regina 

Capelo (2003), a escola não foi concebida para atender às diferenças sociais; ao contrário, 

tende a ser unívoca e praticamente incapaz de ouvir vozes, histórias e desejos de outros, 

que, além de alunos/as, são pessoas portadoras de saberes e fazeres, de culturas diferentes. 
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Ainda segundo essa autora, a organização da escola se volta exatamente ao apagamento de 

diferenças sociais e culturais; o que contribui para manter a hegemonia de uma cultura 

branca ocidental referendada pelas elites. 

 

 

1.3 Educação, identidades culturais e diversidade cultural 

 

 

Boaventura de Sousa Santos (2001a), Stuart Hall (2001) e Vera Candau (1998) 

defendem a idéia de que as identidades culturais não são rígidas, mas estão em constante 

transformação: o sujeito assume identidades diferentes em momentos e circunstâncias 

distintos de sua vida, de modo que a identidade não pode mais ser concebida como estática 

e cristalizada; porque, ao contrário, está sempre em construção, é sempre provisória e 

inacabada.  

Contrariando essa posição, as políticas educativas insistem no entendimento de que 

alunos/as devem partilhar uma mesma identidade nacional, construída com base na idéia 

do Estado-Nação e formatada na cultura dominante. Desse modo, a cultura nacional é um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto nossas ações quanto a 

concepção que temos de nós mesmos. Stuart Hall (2001, p. 49-50) afirma que: 

A formação de uma cultura nacional contribuiu para criar padrões de alfabetização 

universais, generalizou uma única língua vernacular como meio dominante de 

comunicação em toda a nação, criou uma cultura homogênea e manteve instituições 

culturais nacionais, como por exemplo, um sistema educacional nacional.  

Para Antônio F. Moreira e Tomaz Tadeu da Silva (1997), o currículo não pode ser 

concebido como elemento natural fixo e estável; mas sim como construção histórico-social 

flexível – aberta a mudanças, transformações – que inclui a diversidade cultural, a vida 
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cotidiana e a cultura popular. 

Segundo António Nóvoa (1998), com a afirmação dos Estados-Nação, a escola 

passa a ser elemento central no processo de homogeneização cultural e invenção de uma 

cidadania nacional; é quem fixa normas, saberes e condutas desejáveis a um determinado 

grupo social, conforme um modelo, um padrão universal. Em outros termos, a escola é a 

grande responsável por homogeneizar identidades e culturas. 

Henry Giroux (2002) confirma essa idéia, ressaltando que as instituições são 

ativamente envolvidas em formas de regulação moral e social; para esse autor, as escolas 

pressupõem noções fixas de identidade cultural e nacional. A padronização de identidades 

moldadas na cultura dominante propicia um espaço privilegiado para certos/as alunos/as e, 

ao mesmo tempo, reforça a desigualdade e a subordinação para outros. 

No bojo dessa discussão confirma-se: a escolarização reafirma as experiências 

culturais de grupos privilegiados e silencia vozes e experiências das memórias culturais das 

camadas populares. Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 30), acrescenta: “O silêncio é, 

pois, uma construção que se afirma como sintoma de um bloqueio, de uma potencialidade 

que não pode ser desenvolvida”. Nesse silêncio – e na despreocupação ou no desinteresse 

em potencializar as capacidades da maioria dos escolares – se confirma a destruição de 

suas identidades, seus saberes, seus valores, suas necessidades e suas aspirações. Assim, a 

escolarização, para a maioria da clientela, se restringe a processos de discriminação, 

classificação e expulsão – considerados evasão por grande parte das escolas. Também 

Peter McLaren (2000) e Paulo Freire (1991; 1995) defendem a idéia de que a escola 

deveria proporcionar condições para que alunos/as se constituíssem como sujeitos, 

exercessem plenamente seus direitos – à palavra, à pergunta e resposta, à criatividade, à 

sua identidade cultural – e posteriormente se afirmassem como pessoas aptas a lutarem por 

melhores condições socioeconômicas. 
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Neusa Maria de Gusmão (2003, p. 92) ressalta que: 

[...] a escola tem sido um veículo de projeção de padrões e modelos que 
impedem o verdadeiro conhecimento, privilegiando um conhecimento 
dado e assimilado pela ordem institucional, nem sempre percebido pelos 
agentes sociais que conduzem o processo educativo. É assim que muitas 
vezes a dificuldade de aprender é explicada pelo fato de se ser [...] 
paraibano, nordestino, favelado, vesgo, canhoto, filho de prostituta [...].  

Ante esse impasse, pergunto: até onde as condições socioeconômicas das famílias 

influenciam o futuro escolar de filhos/as? Será que as diferenças sociais e culturais 

contribuem para o fracasso escolar? Serão os grupos sociais destituídos de poder, como os 

pobres, favelados, sem-terra, índios, negros e tantos outros excluídos da escola, conforme 

menciona Neusa Maria de Gusmão (2003)? 

 

 

1.3.1 As visões multiculturalista e interculturalista de educação 

 

 

Stuart Hall (2001), Peter MacLaren (2000), Vera Candau (1998), Antônio Flávio 

Moreira e Tomaz T. da Silva (1997) consideram que a sociedade contemporânea é 

caracterizada por uma diversidade cultural: concomitância de diferentes e variadas formas 

(étnicas, de gênero etc.) de manifestação da existência humana, as quais não podem ser 

hierarquizadas por nenhum critério absoluto ou essencial. Nesse contexto, surge o termo 

multiculturalismo, a princípio utilizado para indicar uma política de tolerância e respeito 

entre as diferenças culturais.  

Segundo Tomaz T. da Silva (2000, p. 81), multiculturalismo em educação é o 

Movimento que, fundamentalmente, argumenta em favor de um currículo 
que seja culturalmente inclusivo, incorporando as tradições culturais dos 
diferentes grupos sociais. Pode ser visto como o resultado de uma 
reivindicação de grupos subordinados [...] para que seus conhecimentos 
integrantes de suas tradições culturais sejam incluídos nos currículos 
escolares e universitários.  
  

Desde que surgiu, o termo multiculturalismo é explicado sob diferentes enfoques. 
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Peter Mclaren (2000) defende o multiculturalismo crítico e de resistência, que compreende 

a representação de raça, classe, gênero como resultado de lutas sociais. A diferença, 

segundo o autor, ocorre entre dois grupos ou mais e deve ser compreendida em termos das 

suas singularidades e de sua produção. Nessa perspectiva, a diversidade deve ser afirmada 

dentro de uma política de crítica e compromisso com a justiça social; a diferença é 

compreendida sempre como um produto da história, da cultura e ideologia. No 

multiculturalismo crítico, a democracia – segundo Peter Mclaren (2000) – não é vista como 

um estado de relações culturais e políticas sempre harmoniosa e consensual; pelo contrário, 

é vista como resultado de conflitos e divergências.  

Por outro lado, Boaventura de Sousa Santos (2001a, p. 20) trabalha com o conceito 

de multiculturalismo emancipatório. Para ele:  

Uma das formas de pensar a globalização contra-hegemônica é pensar em 
modos alternativos de pensar, é pensar em culturas alternativas, em 
conhecimentos alternativos, os quais só podem, naturalmente, ser 
reconhecidos se tomarmos uma atitude de multiculturalismo ativo, 
progressista.  

 

Esse autor distingue duas posições multiculturalistas: uma mais conservadora e 

reacionária; outra progressista e inovadora. Ressalta ainda que, durante muito tempo, 

vivemos sob o domínio exclusivo do monoculturalismo, assentado na supressão de culturas 

alternativas que sempre existiram, mas que foram abafadas pela cultura dominante.  

A primeira forma de multiculturalismo conservador/colonial, na visão de 

Boaventura de Sousa Santos (2001a) consiste em admitir a existência de outras culturas 

apenas como inferiores: a cultura branca é a dominante – contém tudo o que melhor foi 

dito ou pensado no mundo. O multiculturalismo conservador não permite que haja 

reconhecimento efetivo das outras culturas.  

Diferentemente, o multiculturalismo emancipatório – ou pós-colonial – 

fundamenta-se numa tensão dinâmica e complexa entre a política de igualdade e a política 
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da diferença. Ele parte do pressuposto de que as culturas são diferenciadas internamente e 

que é tão importante reconhecer as culturas umas entre as outras, como reconhecer a 

diversidade dentro de cada cultura – o que implica permitir que haja resistência e 

diferença. Boaventura de Sousa Santos (2001a, p. 22) defende a idéia de que o conflito 

move as culturas: “Todas as culturas são conflituais, e isso se aplica tanto às culturas 

hegemônicas como às culturas não-hegemonicas. E é nessa luta e nessa prioridade dada ao 

conflito que o multiculturalismo também se afirma”.  

Esse mesmo autor chama atenção para uma armadilha: pensar que o simples 

reconhecimento da existência de outras culturas estabelece critérios de autenticidade – o 

que faz outras culturas serem apenas de testemunho. Nesse caso, podemos citar os 

movimentos de negros, mulheres e grupos discriminados que se isolam entre os vários 

movimentos, o que é condenado por Boaventura Sousa Santos (2001a, p.22), para quem 

“[...] a igualdade só existe quando há possibilidade de se compararem as coisas [...]”.  

Peter McLaren (2000) e Boaventura de Sousa Santos (2001a) desejam ver a 

diversidade cultural reconhecida, valorizada e partilhada entre os diferentes grupos sociais; 

afirmada dentro de uma política de crítica e compromisso com a justiça social. Para tanto, 

suscitam uma reflexão sobre a importância de se repensarem alternativas para reconstrução 

dos padrões de dominação e subordinação que organizam a vida social, levando em 

consideração o fato de que as culturas estão sempre em ebulição, em turbulência e em 

constante mudança de escala nas suas relações mútuas. É a favor dessa política, com os 

aportes da teoria crítica, que esses autores defendem o multiculturalismo crítico e 

emancipatório. 

Por outro lado, Vera Candau (1998) põe em evidência o que dizem os termos 

multiculturalismo e interculturalismo – muitas vezes utilizados como sinônimos. A autora 

menciona que multiculturalismo indica uma realidade social na qual coexistam diferentes 
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grupos culturais; esclarece que a tomada de consciência dessa realidade em geral é 

motivada por fatos que mostram diferentes interesses, discriminações e preconceitos 

presentes no tecido social. Já interculturalismo – afirma essa autora – indica a consciência 

de uma inter-relação entre diferentes culturas: 

O prefixo inter indica uma relação entre vários elementos diferentes: 
marca uma reciprocidade (interação, intercambio, ruptura do isolamento) 
e, ao mesmo tempo, uma separação ou disjuntiva (interdição, 
interposição, diferença). Este prefixo não corresponde a um mero 
indicador retórico, mas se refere a um processo dinâmico marcado pela 
reciprocidade de perspectivas. São representações sociais construídas em 
interação. Para Michelini Rey (1986) o prefixo se refere à interação, 
mudança e solidariedade objetiva. Caracteriza uma vontade de mudança, 
de ação no contexto de uma sociedade multicultural. (CANDAU, 1998, p. 
184). 

  

Conforme Zuñiga Castilho e Ansión Mallet (1997, p.15, citadas por CANDAU 1998, 

p. 184-185), a interculturalidade pode converter-se num princípio normativo, no âmbito 

pessoal (individual) e dos processos sociais: 

No nível individual supõe promover o diálogo no interior de cada pessoa 
entre as diversas influências culturais que a configuram e a que está 
exposta, às vezes em conflito ou não sempre fáceis de serem 
harmonizadas. [...] Quanto ao nível social, a interculturalidade orienta 
processos que têm por base o reconhecimento do direito à diversidade e a 
luta contra todas as formas de discriminação e desigualdade social e 
tentam promover relações dialógicas e igualitárias entre pessoas e grupos 
que pertencem a universos culturais diferentes.  

 

Para Vera Candau (1998, p. 185), essa seria a condição fundamental para qualquer 

processo ser qualificado de intercultural:  

Trata-se de um processo permanente, sempre inacabado, marcado por 
uma deliberada intenção de promover uma relação dialógica e 
democrática entre as culturas e os grupos involucrados e não unicamente 
de uma coexistência pacífica num mesmo território.  

 

Ainda no dizer de Vera Candau (1998), a perspectiva intercultural abarca também 

uma preocupação com a educação: visto interculturalmente, o processo educativo tem 

como ponto de partida a idéia de que a educação é prática social em íntima relação com as 

diferentes dinâmicas presentes nas sociedades; tanto as políticas educativas como as 
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práticas pedagógicas devem reconhecer e valorizar a diversidade cultural, bem como 

questionar o etnocentrismo presente no interior das escolas e nas políticas educativas. 

Outra característica da educação intercultural, segundo essa autora, seria a não-valorização 

da diversidade cultural apenas em momentos específicos ou em determinadas áreas 

curriculares como atividades esporádicas sem integração – ou seja, comemorações e 

espetáculos sobre as diferentes culturas. Por último, diz Vera Candau (1998), a educação 

intercultural afeta não somente os diferentes aspectos do currículo explícito; afeta também 

o currículo oculto e as relações entre os diferentes agentes comunitários. A conclusão dessa 

autora é que a perspectiva intercultural é complexa, mas é um convite para se enfrentarem 

os desafios do próximo milênio repensando a cultura escolar, a cultura da escola e o 

sistema de ensino.  

Segundo Reinaldo M. Fleuri (2000), a perspectiva intercultural surgiu para 

ultrapassar a oposição entre monoculturalismo e multiculturalismo: valorizando o potencial 

educativo dos conflitos, ela emerge no contexto das lutas contra os processos crescentes de 

exclusão social. Com relação às práticas educacionais, propõe estratégias de relação entre 

sujeitos e entre grupos diferentes, pois acredita que a interação entre culturas diferentes 

ajuda o indivíduo ou um grupo a modificarem o próprio horizonte de apreensão da 

realidade: possibilita-lhes compreender ou assumir pontos de vista diferentes de 

interpretação do real – o que resulta em crescimento.  

Como Vera Candau (1998), Reinaldo M. Fleuri (2000, p. 74) distingue a 

perspectiva multicultural da perspectiva intercultural de educação: 

Tanto o multiculturalismo quanto o interculturalismo referem-se, ambos, 
aos processos históricos em que várias culturas entram em contato entre 
si e interagem. Mas a diferença entre o multiculturalismo e o 
interculturalismo encontra-se no modo de se conceber a relação entre 
estas diferentes culturas, particularmente na prática educativa.  
 

No que se refere às práticas educativas, esse autor compara as propostas de 
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educação multicultural e intercultural e aponta três distinções entre elas. 

A primeira é a intencionalidade motivadora das relações entre grupos culturais 

diferentes. A perspectiva multicultural fica apenas no reconhecimento das diferenças 

étnico-culturais e religiosas entre os grupos que vivem no mesmo contexto, e o educador 

que assume tal perspectiva considera a diversidade um fato e procura se adaptar a uma 

proposta educativa.  

Já quem educa do ponto de vista intercultural vai além do reconhecimento das 

diferentes culturas: aponta o processo histórico responsável pela construção das diferenças 

e busca construir um projeto educativo capaz de promover relações entre pessoas de 

culturas diferentes.  

A segunda distinção se refere aos diferentes modos de se entenderem as relações 

entre culturas na prática educativa. Na perspectiva multicultural entendem-se as culturas 

diferentes como objetos de estudo, matéria a ser aprendida. Na intercultural, os educadores 

não apenas consideram os modos como os diferentes grupos interagem com a realidade, 

como também promovem confrontos entre as diversas visões de mundo. 

A terceira característica é a ênfase que a perspectiva intercultural dá aos sujeitos: 

ela valoriza prioritariamente aqueles considerados criadores e sustentáculos das culturas. 

Reconhece que estas não existem abstratamente: são os saberes de grupos de pessoas, dos 

quais jamais podem ser completamente separados. Nesse sentido, a estratégia intercultural 

consiste, sobretudo, em promover relações entre sujeitos na condição de membros de uma 

sociedade.  

Reinaldo M. Fleuri (2000, p. 79) conclui que a educação intercultural ultrapassa a 

multicultural porque 

 
A educação intercultural reconhece o valor intrínseco de cada cultura e 
defende o respeito recíproco entre os diferentes grupos identitários. Além 
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disso, a educação intercultural propõe construir a relação recíproca entre 
eles. Uma relação que se dá, não abstratamente, mas entre pessoas 
concretas. Entre sujeitos que decidem construir contextos e processos de 
aproximação, de reconhecimento recíproco e de interação. [...] A 
perspectiva intercultural de educação, enfim implica em mudanças 
profundas na prática educativa, de modo particular na escola. [...] Pela 
necessidade de desenvolver processos educativos, metodologias e 
instrumentos pedagógicos que dêem conta da complexidade das relações 
humanas entre indivíduos e culturas diferentes.  

 

Para que isso ocorra no interior das escolas e nas práticas educativas de 

professores/as, Antonio Nanni (1998, p. 50, citado por FLEURI, 2000, p. 77-78) propõe três 

mudanças no sistema escolar, as quais ele considera essenciais: 

a) A realização do princípio da igualdade de oportunidades: A educação 
intercultural requer que se trate nas instituições educativas os grupos 
populares não como cidadãos de segunda categoria, mas que se reconheça 
seu papel ativo na elaboração, escolha e atuação das estratégias 
educativas; 
b) a reelaboração dos livros didáticos, a adoção de técnicas e de 
instrumentos multimediais. A educação intercultural requer profundas 
transformações no modo de educar. A prática educativa é estimulada a se 
tornar sempre mais interdisciplinar e multimedial. [...] os livros didáticos 
deverão sofrer profundas mudanças. Estes são escritos geralmente na 
perspectiva da cultura oficial e hegemônica, e não para os alunos 
pertencentes a “muitas culturas”, diferentes entre si; 
c) a formação e a requalificação dos educadores são talvez o problema 
decisivo, do qual depende o sucesso ou o fracasso da proposta 
intercultural. O que está em jogo na formação dos educadores é a 
superação da perspectiva monocultural e etnocêntrica que configura os 
modos tradicionais e consolidados de educar. 
 

Segundo Reinaldo Fleuri (2000), a educação intercultural requer que se pense o 

currículo como recurso capaz de ativar a elaboração e circulação de informações entre 

sujeitos não somente no convívio escolar, mas entre a comunidade, as famílias de 

alunos/as, a partir de seus respectivos contextos socioculturais. Nessa visão, o currículo 

não pode ser visto meramente como um conjunto de disciplinas que compõem determinado 

curso, pois suas função é oportunizar a circulação de conhecimentos e experiências 

culturais diferenciadas dos diversos grupos sociais que freqüentam a escola.  

Acato todas essas idéias, mas também concordo com Antônio Flávio Moreira 
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(2001, p. 74): adotar práticas educativas comprometidas é mais importante que discutir 

termos:   

Não será a concepção de inter/multiculturalismo que adotarmos mais 
importante que o prefixo a ser empregado? Não será, na verdade, a 
concepção de cultura que escolhermos que irá conferir ao processo ou um 
caráter estático ou um caráter dinâmico, produtivo? Não estamos 
acentuando interações e trocas, tanto no interior das culturas como entre 
elas, ao concebermos cultura como um conjunto de práticas de 
significação, que se desenrolam em meio a relações de poder, a conflitos, 
e que contribuem para formar identidades sociais? Não será a clara 
expressão de um compromisso político contra toda e qualquer coerção – 
que nos encaminhe a desafiar, no currículo, os preconceitos, os 
estereótipos e os processos que nos têm categorizado e oprimido – mais 
importante que a preocupação com o prefixo usado? 

 

Assim, defendo a perspectiva intercultural de educação por acreditar que ela pode 

promover uma melhor comunicação entre os diferentes grupos sociais, por meio da 

reciprocidade e da troca mútua de conhecimentos. Isso porque entendo ser necessário – à 

escola – acolher as diferenças e considerar a pluralidade de culturas existentes em nossa 

sociedade: compreendê-las como produto histórico; e – a educadores/as – promover a 

eqüidade social, combater o silenciamento de identidades e a marginalização de certos 

grupos. 

Nesse sentido, procurei caminhos que me ajudassem a superar tais desafios, numa 

busca alimentada pelo desejo de justiça social e de colaborar para a construção de uma 

sociedade mais igualitária e menos excludente. De certa forma, isso se traduz nesta 

pesquisa, cujo enfoque se volta ao desenvolvimento de um projeto de formação continuada 

de professores/as segundo a perspectiva intercultural de educação. Penso que, ao 

desenvolvê-la, eu contribuiria para amenizar a situação de marginalizados ou excluídos da 

escola.  

 

 

1.4 Formação continuada de professores/as na perspectiva intercultural  
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O mundo passa por rápidas transformações por causa dos avanços tecnológicos e do 

processo acelerado da globalização; é a revolução de idéias, costumes, e até do próprio 

ritmo de vida das pessoas. Muitos são os desafios e as incertezas neste início de século – 

desigualdade social, aumento acelerado da pobreza, do desemprego e de todos os 

problemas sociais que atingem as classes menos favorecidas, dentre outros –, cuja 

influência incide sobre vários setores da sociedade, inclusive a educação.  

Nesse novo panorama, são impostas à escola novas responsabilidades, que 

ultrapassam os limites da instrução – embora essa questão específica não caiba aqui. 

Diante disso, a formação de professores/as – inicial e continuada – se torna objeto de 

debates e discussões universais. Henry Giroux (2002, p.88) chama atenção sobre a 

importância da formação do/a professor/a para enfrentar as mudanças por que passa o 

mundo: 

Os/as educadores/as não poderão ignorar, no próximo século, as difíceis 
questões do multiculturalismo, da raça, da identidade, do poder, do 
conhecimento, da ética e do trabalho que, na verdade, as escolas já estão 
tendo que enfrentar. Essas questões exercem um papel importante na 
definição do significado e do propósito da escolarização, no que significa 
ensinar e na forma como os/as estudantes devem ser ensinados/as para 
viver em um mundo que será amplamente globalizado, high-tech e 
racialmente diverso que em qualquer outra época na história.  

 

Para António Nóvoa (1999, p. 18): “[...] é impossível imaginar alguma mudança 

que não passe pela formação de professores”, uma formação que abranja o 

desenvolvimento pessoal e profissional de professores/as ao longo de suas vidas. Segundo 

esse autor, é preciso construir lógicas de formação que valorizem tanto a experiência do/a 

professor/a como a do/a aluno/a. Ao se reforçar essa idéia, aspira-se a um programa de 

formação em que o/a professor/a transforme suas experiências e saberes em 

conhecimentos; reflita sobre a prática docente, reveja erros e acertos para reconstruir o 

fazer pedagógico; que lhe possibilite desenvolver a capacidade de utilizar procedimentos, 
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criar alternativas e metodologias que contribuam para uma melhor qualidade da 

aprendizagem. 

Antônio Flávio Moreira (1993) advoga a necessidade de uma formação que 

considere professores/as como pesquisadores/as dos interesses políticos e ideológicos que 

estruturam a natureza do discurso, as relações sociais da sala de aula e os valores 

transmitidos a alunos/as. Nessa ótica, os currículos para formação de professores/as devem 

contribuir para que os/as docentes se assumam como intelectuais transformadores, capazes 

de resistir às intenções de opressão e dominação presentes na escola e na sociedade. São 

professores/as que se contrapõem à idéia de haver um só currículo para uma ampla 

diversidade cultural. 

Pensar a formação de docentes nessa perspectiva seria um passo importante para se 

romper com a idéia de homogeneidade do ensino, para compreender que o cotidiano de 

alunos/as, bem como sua cultura de origem, podem orientar estratégias para direcionar a 

prática pedagógica de professores/as e atender aos interesses dos diversos grupos sociais 

que freqüentam a escola – sobretudo os pertencentes às classes populares. Ademais, essa 

formação possibilitaria uma reflexão sobre o quão complexa é nossa sociedade e uma 

compreensão de várias questões, dentre as quais: a diversidade sociocultural presente nas 

escolas, as causas e conseqüências do processo da globalização na vida de alunos/as, o 

consumismo, a desigualdade social, o fracasso escolar. Esses e outros são pontos 

relevantes que não se pode ignorar caso se entenda a educação como instrumento capaz de 

propiciar a alunos/as de grupos populares a possibilidade de resgatarem a dignidade e 

lutarem por melhores condições de vida. 

A preocupação com a formação de professores/as por parte das políticas 

educacionais do mundo inteiro também se justifica pelos resultados negativos do 

desempenho escolar. No dizer Olgaíses Maués (2003, p. 90), as mudanças ocorridas na 
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estrutura da sociedade – em especial no processo de trabalho, com a introdução de novas 

tecnologias e o esgotamento do fordismo, que dominou o mundo por um século – passaram 

a exigir uma formação mais flexível e polivalente para educandos/as. A escola que 

preparou trabalhadores/as exclusivamente para a indústria deixou de atender às demandas 

de uma nova etapa do capital: 

Essa escola passou a ser criticada pelo insucesso escolar, pelo despreparo 
do aluno ao término dos estudos, pela desvinculação dos conteúdos 
ensinados em relação às novas demandas oriundas do mundo do trabalho 
assentado no paradigma informacional. Da mesma forma, os professores 
passaram a sofrer profundas críticas, e a ser, de certo modo, 
responsabilizados por esse “fracasso” escolar. A formação desses 
profissionais passou a ser vista como muito “teórica”, desvinculada de 
uma prática efetiva e afastada das demandas das escolas e sociedade.  

 

Ocorre, no entanto, que a escola, concebida nos moldes do conservadorismo, não 

consegue adaptar-se às novas exigências da sociedade: permanece adormecida num 

determinado padrão de ensino não condizente com as reais necessidades do mercado de 

trabalho; logo, ela deixa de atender às novas demandas de uma sociedade globalizada e 

apoiada nas políticas neoliberais.  

Por estar inserida na realidade econômica da sociedade, é inevitável que a educação 

seja diretamente impactada pelas mudanças resultantes do processo de globalização. Isso 

porque, nesta, os problemas educacionais são tratados numa perspectiva universal, que 

desconsidera as diferenças socioculturais de diversos setores da população e subordina-os a 

regras e exigências impostas pelos países dominantes. 

Olgaíses Maués (2003, p. 93) denuncia que: 

[...] a partir desse cenário é que as políticas educacionais são desenhadas, 
as reformas passam a ser internacionais, tendo em vista que seus 
objetivos são determinados pelos organismos multilaterais cujos fins 
estão voltados para o crescimento econômico, e, para tanto, procuram 
alinhar-se a escola à empresa, e os conteúdos ensinados às exigências do 
mercado.  

 

Essas reformas têm um objetivo político bem definido: a estrutura administrativo-
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pedagógica da escola, a formação de professores/as, os conteúdos a serem ensinados, os 

aportes teóricos a serem adotados – enfim, todo o processo ensino–aprendizagem. Logo, 

passaram a determinar o “modelo” de educação que os países em desenvolvimento devem 

adotar e seguir.  

Ainda segundo essa autora, as políticas educacionais enfatizam o papel da formação 

inicial e continuada do/a professor/a, posto que tal profissional precisa ser preparado para 

contribuir com o ajuste da educação às exigências do capital; noutros termos, deve ser 

formado conforme a prescrição do receituário ideológico: baseado no princípio de tornar a 

educação um dos motores do crescimento econômico, precisa aproximá-la do modelo 

empresarial, a fim de que corresponda à lógica do mercado. Essas reformas priorizam a 

formação prática de professores/as e a pedagogia das competências9: “[...] é o mundo 

econômico que vai determinar os conteúdos de ensino e atribuir sentido prático aos saberes 

escolares” (MAUÉS, 2003, p. 102).  

Olgaíses Maués (2003) cita ainda algumas instituições internacionais que têm 

estado à frente na definição das políticas educacionais do mundo: Organização dos Estados 

Americanos (OEA), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Banco Mundial (BM), 

Comunidade Européia (CE), Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Programas de 

Reformas Educacionais da América Latina e Caribe (Preal). São esses órgãos que fixam as 

metas a serem alcançadas pelos países, inclusive o Brasil.  

Nessa ótica, Antônio Flávio Moreira e Elizabeth Macedo (2001) criticam a 

professora Françoise Delannoy – associada ao Banco Mundial – porque ela postula a 

necessidade de destacar a prática pedagógica na formação do/a professor/a com o objetivo 

                                                           
9 Pedagogia das competências, conforme Olgaíses Maués (2003, p.100), “[...] é aquela pedagogia que 
contribui para a subordinação da educação ao racionalismo utilitarista do mercado”. 
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de levá-lo a alcançar padrões mínimos de competência. Eles desaprovam o raciocínio de 

Delannoy pelo fato de ela não mencionar a importância de uma visão abrangente e lúcida 

das complexas relações entre escola, sociedade e cultura nem defender a necessidade de se 

estabelecer um claro compromisso com a democracia e a justiça social. Para esses autores, 

a proposta simplifica e reduz a função de professores/as a de um técnico competente, capaz 

de mobilizar determinados saberes em situações concretas e, assim, evidenciar que sabe 

fazer o que uma dada situação supostamente exige. Dessa forma, Antônio Flávio Moreira e 

Elizabeth Macedo (2001, p.120) concluem: 

Uma formação docente centrada no conhecimento, na cultura e na crítica 
cede lugar a uma formação centrada em competências, reconfigurando-se 
a imagem e a tarefa do professor/a e associando-se, de modo estreito, a 
escola, a formação do professor e o mundo produtivo.  

 

Essa perspectiva contraria o que defendo: formar professores/as aptos a 

compreender o processo educativo como um modo de produção cultural e, assim, colaborar 

para que a escola reconheça a diversidade cultural presente no seu interior e pense em uma 

pedagogia que considere alunos/as sujeitos produtores de conhecimentos e construtores da 

história. 

Autores como Ana Canen (2001), Vera Candau (1998) e Reinaldo Fleuri (2000; 

2003) defendem uma proposta de formação de professores/as fundamentada na perspectiva 

intercultural; acreditam que somente com uma formação voltada para a diversidade 

cultural professores/as podem colaborar para desestabilizar o papel homogeneizador da 

cultura escolar e eliminar o preconceito e a discriminação na escola e na sociedade. 

Segundo Maria Izabel Souza e Reinaldo Fleuri (2003), a perspectiva intercultural de 

educação não se caracteriza como uma disciplina a mais no currículo de formação do/a 

professor/a; mas sim como um meio para pensar, propor, produzir e dialogar com as 

relações de ensino e aprendizagem – contrapondo-se a uma visão tradicionalmente 
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engessada, homogênea e universalista.  É necessário, diz Reinaldo Fleuri (2000, p. 79), 

“[...] reinventar o papel e o processo de formação dos educadores”.  

Na perspectiva de educação intercultural, a formação e o desenvolvimento 

profissional de professores/as são fundamentais ao sucesso da proposta. Quem defende a 

educação intercultual acredita que, através de uma formação voltada à reflexão sobre o 

reconhecimento, à aceitação do outro, aos valores, à igualdade de direitos e à diversidade, 

professores/as perceberão a escola como espaço sociocultural, construído no cotidiano por 

alunos/as e professores/as, que transformam experiências em conhecimentos, diferenças 

em grandes possibilidades de crescimento pessoal e coletivo. 

Para Maria Regina Capelo (2003), a escola atual não cumpre seu papel de 

instituição social: não prepara alunos/as para viverem no meio da diversidade cultural, não 

lhes facilita o contato com as experiências, os costumes e as formas de pensar dos diversos 

grupos sociais. Eu acrescentaria que professores/as também necessitam ser preparados para 

aprender a conviver com diferenças culturais, reconhecer valores e compreender a 

importância da interação entre culturas no processo de construção de conhecimentos.  

Mas, para que isso aconteça, é indispensável a participação da família no meio 

escolar; é por intermédio dela que professores/as poderão conhecer o universo 

sociocultural de alunos/as. 

 

1.4.1 Importância da interação entre família e escola 

 

 

Segundo António Nóvoa (1998), uma das estratégias utilizadas para afastar as 

famílias da escola surgiu com a Revolução Francesa, quando se disseminou a idéia de que 

“[...]todos os cidadãos mais pertencem à pátria do que a seus próprios pais”. Esse lema, 

ainda no dizer desse autor, foi muito usado por docentes da época para afastar as famílias 
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dos processos educativos – em particular, aquelas provenientes dos meios mais pobres e 

desfavorecidos. Partindo desse pressuposto, escola, Igreja e Estado ocuparam o campo 

educativo e impossibilitaram a intervenção de outros atores sociais. Pouco a pouco, as 

famílias e a comunidade se viram distanciadas da educação de filhos/as.  

De acordo com António Nóvoa (1998, p. 32): 

[...] todas as razões serviram para justificar este afastamento: a ignorância 
dos pais, os maus costumes das famílias, a influência nefasta do meio 
social. [...] tradicionalmente procurou negar aos analfabetos o direito de 
intervirem na escolaridade dos seus filhos. Muitas vezes lhes foi 
mostrado o engano desta pretensão, com o argumento de que não tinham 
capacidade para se debruçarem sobre um assunto que desconheciam. Pior 
ainda: quando foram chamados à escola tratou-se, quase sempre, não de 
os ouvir, mas de os criticar por certos hábitos ou comportamentos 
caseiros.  
 

Ainda conforme António Nóvoa (1998), outra estratégia para afastar as famílias dos 

meios populares foram os discursos legitimados por professores/as em que defendiam 

práticas pedagógicas socialmente discriminatórias. A fundamentação para tais práticas 

eram falsas teses do fatalismo sociológico, segundo as quais crianças dos meios 

desfavorecidos estavam condenadas ao fracasso, tudo demonstrado “cientificamente” por 

investigadores e sociólogos – embora, de acordo com António Nóvoa, não tenha sido isso 

o que demonstraram os investigadores.  

Philippe Perrenoud (citado por António Nóvoa, 1998, p. 33) mostra como já está 

incorporada a idéia de que a origem social do/a aluno/a determina o insucesso na escola e 

na vida. Para ilustrar, ele estabelece uma analogia contundente entre a escola e a justiça, 

em que chama atenção para conclusões apressadas sobre certos fenômenos que envolvem o 

insucesso escolar de alunos/as das classes populares: 

A justiça, tal como a escola, também fabrica julgamentos. Tomemos 
como variável a explicar, o roubo. A partir das estatísticas penais é 
relativamente fácil estabelecer uma forte correlação entre a condenação 
por roubo e os níveis salariais dos condenados. Muito bem, mas o que é 
que podemos daqui concluir? Que os pobres têm uma maior propensão 
para o roubo? É a interpretação mais imediata. É provável que a polícia 
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encontre e prenda mais facilmente os ladrões com poucas posses. É 
provável também que se consigam mais facilmente provas ou confissões. 
É provável ainda que as pessoas com mais posses tenham mais 
facilidade em obter acordos extrajudiciais. Além de que, os pobres não 
têm dinheiro para contratar bons advogados, ou mesmo para recorrer das 
decisões proferidas nos tribunais.  
 

Para António Nóvoa (1998, p.33), a influência que a escola exerce sobre tais 

alunos/as a obriga a “[...] repensar a sua própria acção e a forma como pode contribuir para 

aumentar ou para diminuir as desigualdades sociais”; é impossível imaginar qualquer 

projeto de inovação e mudança que não passe pelo investimento positivo nas famílias e nas 

comunidades rumo à democratização bem-sucedida.  

Com essa mesma preocupação, reafirmo a necessidade de se reconstruir uma nova 

relação entre a escola, os pais e a comunidade. A escola precisa dar o direito às famílias e à 

comunidade de participarem da ação educativa; precisa aprender a respeitá-los como 

agentes portadores de uma cultura, uma identidade, uma história, saberes e valores. Tais 

aspectos, conjugados com os conhecimentos escolares, poderiam colaborar para re-

significar o ensino e, possivelmente, diminuir o número de excluídos da escola. 

Ao questionar o papel da escola frente à questão socioeconômica, Valter Morigi 

(2003) destaca que a educação deveria atender às necessidades de acesso ao conhecimento 

das camadas mais pobres da sociedade; dessa forma, permitiria a construção de uma 

educação e de uma sociedade mais democrática, que se contraponha ao modelo da 

exclusão, da imposição, da manipulação, do abafamento de conflitos – enfim, do 

conformismo.  

Mas, como falar em democracia se a escola – assim como a sociedade – continua a 

reproduzir desigualdades sociais? Por que promover o acesso escolar sem um projeto que 

assegure a permanência de alunos/as na escola? Como democratizar a escola se pais e mães 

e da comunidade não podem interferir no processo escolar de filhos/as; se a cultura de 
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alunos/as não é aceita nem validada no meio escolar?  A verdadeira democracia 

educacional exige uma escola não capitalista, não excludente, cuja prioridade seja o 

diálogo entre alunos/as e professores/as, entre instituição, pais/mães e a comunidade em 

geral. Seria necessário construir uma proposta pedagógica que não apenas incorporasse a 

cultura de alunos/as, mas que lhes a garantisse oportunidade de se aproximarem de outras 

formas de cultura (como a chamada cultura erudita).  

No dizer de Regina Leite (2003), “[...] não existe educação se a escola não tem 

reuniões para discutir o processo ensino–aprendizagem”. Aqui, eu acrescentaria: não há 

educação se as famílias não participarem das decisões da escola, no processo de construção 

de aprendizagem e na troca de experiências. Essa participação se traduziria, especialmente, 

em fornecer aos pais informações sobre seus/suas filhos/as que possam colaborar para que 

professores/as direcionem melhor o trabalho educativo. 

Também José G. Sacristán (1999, p. 217) salienta a participação da família na 

escola como elemento-chave das reformas educativas deste início de século: 

[...] os movimentos a favor da participação dos pais são entendidos 
também como formas de inovação, por pretenderem servir à remoção de 
interesses estabelecidos que são contrários a suas preocupações, 
supostamente mais atentos à utilidade da educação.  

 

Para esse autor, a educação deve ser partilhada entre pais/mães, cidadãos/ãs em 

geral e profissionais da educação. Partindo da idéia de que a escola é a extensão da vida 

cotidiana, onde são levadas em conta as vivências, os costumes e as tradições culturais das 

famílias, é que o programa escolar necessita conhecer tanto as experiências de alunos/as 

quanto as do contexto onde vivem para estendê-las ao currículo escolar. Isso ajudaria a 

articular vida cotidiana e conteúdos escolares e, conseqüentemente, despertar maior 

interesse entre alunos/as pelos conhecimentos escolares a serem aprendidos. 

Ainda no dizer de José G. Sacristán (1999, p.230): 
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[...] a escola precisa da família, não apenas para envolvê-la no seu modo 
educativo, mas também para enriquecê-lo somando estímulos. Escola e 
pais são recursos dentro da comunidade que, juntos, não esgotam as 
possibilidades. [...] O que devem fazer é unir-se ampliando as 
possibilidades de todos eles. Sob este prisma de colaboração necessária 
entre âmbitos e agentes de um projeto estruturado em torno das escolas, 
está o eixo da solidariedade no qual cada um contribui com algo para o 
bem comum, embora com responsabilidades separadas próprias 
delimitadas. 

 

A relação entre escola e famílias contribui ainda para elevar a auto-estima de pais e 

mães – em especial aqueles com baixa escolaridade ou não alfabetizados –, que em geral se 

sentem incapacitados para opinar ou mesmo colaborar com a escola onde os/as filhos/as 

estudam. É também uma forma de estimular, reconhecer e valorizar-lhes os saberes e as 

experiências. Para o educador Paulo Freire (1991, p. 16), “[...] a escola deve ser um centro 

irradiador da cultura popular, à disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para 

recriá-la. A escola é também um espaço de organização política das classes populares”, o 

que requer a presença de pais/mães nos debates de idéias, soluções, reflexões relacionadas 

à educação de filhos/as. Ainda segundo Paulo Freire, as famílias deixam de ir à escola 

quando percebem que dela somente recebem instruções, postulados, receitas, ameaças, 

repreensões e punições pelos atos de filhos/as. Participar da vida escolar é uma forma de 

valorizar a escola e a educação.  

António Nóvoa (1998, p. 31) destaca que:  

[...] uma nova relação entre a escola e a sociedade tem de basear-se, 
simultaneamente, num respeito pelo direito das famílias e das 
comunidades a participarem na ação educativa e num respeito pela 
autonomia e pelas competências profissionais dos professores.  

 

 

1.5 Avaliação escolar na perspectiva intercultural 

 

Incorporar uma perspectiva intercultural na educação que respeite e inclua a 

diversidade cultural dos sujeitos, superando o currículo monocultural, implica muitas 
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mudanças – participação de famílias e comunidades, formação de professores/as e 

flexibilidade curricular, dentre outras. No entanto, entendo ser imprescindível também 

discutir o processo de avaliação escolar a fim de superar propostas restritas ao 

aprovar/reprovar/quantificar conhecimentos apreendidos (ou não apreendidos) por 

alunos/as. Diferentemente, é preciso entender a avaliação como um momento rico de 

aprendizagem, de interação e crescimento intelectual. Assim, na perspectiva de uma 

educação voltada para a diversidade, o processo de avaliação precisa ser repensado de 

modo a acolher e incluir alunos/as das camadas populares.  

Embora seja um dos pontos-chave do processo educativo, a avaliação tem sido 

desviada de sua função primordial para ser transformada em instrumento punitivo, que 

contribui para desvalorizar saberes, fortalecer hierarquias, silenciar e expulsar alunos/as da 

escola ao atribuir-lhes a incapacidade e improdutividade. É um assunto polêmico: gera 

muitas discussões no interior das escolas, entre professores/as, especialistas e no meio 

acadêmico. Tem sido alvo de indagações e reflexões, críticas e controvérsias, uma vez que 

sua prática – em pleno se século XXI – ainda está a serviço de uma pedagogia dominante. 

Além disso, é realizada de forma arbitrária, descontextualizada, voltada para a lógica da 

reprodução do conhecimento. 

Maria Regina Capelo (2003) denuncia que a escola permanece restrita à dimensão 

institucional. Homogeneíza e limita as ações dos sujeitos porque os condiciona a regras, 

normas, conteúdos e saberes previamente definidos pela sociedade como importantes e 

desejáveis. Conseqüentemente, alunos/as são ignorados como seres sociais e históricos: 

suas identidades se tornam uniformes; suas experiências de vida, raízes étnicas e visões de 

mundo são desconsideradas no processo de aprendizagem. E isso só reforça as 

desigualdades e injustiças sociais, pois a escola é seletiva desde sua gênese. 

Meu pensamento é convergente com de Maria Regina Capelo (2003, p. 117) 
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quando essa autora vincula fracasso escolar com exclusão sociocultural de alunos/as: 

O fracasso escolar brasileiro está relacionado, de um lado, com o quadro 
de injustiças sociais que caracteriza a realidade. De outro, não se pode 
descartar a influência de uma determinada cultura escolar que colabora na 
produção ou reprodução do insucesso escolar. Isso significa que os 
fazeres e saberes especificadamente escolares e pedagógicos não 
compreendem a complexidade e heterogeneidade sociocultural que só 
pode manifestar-se na dimensão instituinte do espaço escolar.  
 

A ênfase na homogeneidade, a necessidade que a escola tem de definir um único 

modelo de educação para uma sociedade multicultural, pautado nas exigências das classes 

dominantes, contribui para o fracasso escolar dos alunos/as. Paulo Freire (1991, p. 22) 

critica essa educação imposta pela “elite” e aponta critérios de avaliação como um bom 

motivo para afastar da escola crianças das classes populares: 

Os critérios da avaliação do saber dos meninos e meninas que a escola 
usa, intelectualistas, formais, livrescos, necessariamente ajudam as 
crianças das classes sociais chamadas favorecidas, enquanto desajudam 
os meninos e meninas populares. E a avaliação do saber das crianças, 
quer quando recém-chegados a escola, quer durante o tempo que nela 
estão, a escola, de modo geral, não considera o “saber de experiência 
feito” que as crianças trazem consigo. Mais uma vez a desvantagem é das 
crianças populares.  

 

Em outras palavras, as experiências das crianças dos grupos sociais mais 

favorecidos coincidem com a cultura escolar; as de crianças de camadas populares já não 

atendem às expectativas da escola. Isso porque elas têm vocabulário restrito e seu 

conhecimento não se dá no domínio das palavras escritas, mas na experiência com as 

coisas, nos fatos, na ação direta.  

Tal qual Paulo Freire, entendo que a escola necessita rever os critérios de avaliação 

e se preocupar em enriquecer as experiências das crianças populares, ajudando-as a superar 

os obstáculos em seu processo de conhecer. Essas crianças precisam de um tempo maior 

para se familiarizar com a língua escrita, para enriquecer seu vocabulário, sobretudo 

crianças de escolas rurais, por não conviverem diariamente com materiais gráficos, com a 
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leitura constante, já que pais e mães – geralmente com nenhuma ou pouca escolarização – 

não podem lhes propiciar uma vivência familiar favorável à aprendizagem escolar.  

Apesar de não terem contato com o mundo letrado, as crianças das classes menos 

favorecidas não apresentam mais dificuldades de aprendizagem; o que lhes falta é mais 

familiarização com o mundo da escrita e da leitura, tal como ocorre com crianças de classe 

média e alta. O problema é a escola pressupor que há homogeneidade entre alunos/as e se 

pautar em apenas um currículo e um critério de avaliação – como se necessitassem do 

mesmo período de tempo e dos mesmos recursos e metodologias para aprender. A 

reprovação – o insucesso escolar das crianças das camadas populares –, acredito, se deve à 

falta de uma estratégia de avaliação que reconheça a diversidade cultural presente nas salas 

de aulas, os vários falares, os saberes diferenciados, enfim, tudo o que se refere a um meio 

social ignorado pela escola e por professores/as.  

Maria Teresa Esteban (2001) ressalta que as práticas avaliativas dificultam a 

expressão dos múltiplos saberes; com isso, negam a diversidade e contribuem para o 

silenciamento de alunos/as portadores de conhecimentos e atuações que não se enquadram 

nos modelos predeterminados. São avaliados negativamente e, no cotidiano escolar, não há 

espaço para que se expressem nem reconhecimento, indagação e fortalecimento. Diz Maria 

Teresa Esteban (2001, p. 15): 

A avaliação escolar nessa perspectiva excludente silencia as pessoas, suas 
culturas e seus processos de construção de conhecimentos; 
desvalorizando saberes fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo 
para que diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se 
confirmem como a ausência de conhecimento. A classificação das 
respostas em acertos e erros, ou satisfatórias e insatisfatórias, ou outras 
expressões do gênero, se fundamenta nessa concepção de que saber e 
não-saber são excludentes e na perspectiva de substituição da 
heterogeneidade real por uma homogeneidade idealizada.  

 

Logo, uma prática pedagógica comprometida com as diferenças não pode utilizar a 

avaliação como instrumento de controle e seleção. Na perspectiva de uma educação 
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voltada para atender à diversidade cultural, o processo de avaliação deve se pautar em 

critérios e instrumentos diferenciados. 

Acredito que, para amenizar a exclusão sociocultural de alunos/as das camadas 

populares, é necessária uma nova postura sobre avaliação e ensino em que educadores/as 

ultrapassem os limites da técnica, do aprovar/reprovar, do qualificado/desqualificado, do 

incluir/excluir. Nessa perspectiva, a escola deve ser um espaço de interações, de respeito às 

diversas identidades culturais; um espaço de multiplicidade onde deveriam ser valorizados 

os mais diversos tipos de saberes e conhecimentos. 

 Maria Teresa Estebam (2001) afirma ser preciso construir uma prática de avaliação 

que não negue a complexidade, que explica, entre muitos aspectos, os diversos caminhos 

que alunos/as percorrem para aprender. Faz-se necessária, então, uma avaliação que atenda 

às diferenças, que contribua para dar visibilidade aos processos não percebidos 

imediatamente, que incorpore as oposições que se revelam nas atividades escolares. Numa 

palavra, o processo de avaliação necessita ser redefinido para que seja uma prática 

realmente relevante no processo de construção de conhecimentos.  

Por essas e outras razões é que não se pode mais compactuar com uma avaliação 

pautada apenas na dimensão quantitativa do processo, que ignora os avanços e as 

dificuldades de alunos/as, que não percebe as diferentes maneiras pelas quais a criança 

aprende, descobre e conhece o novo. Para Cipriano Luckesi (1998), avaliar é acompanhar e 

organizar todo um trabalho, acolher o ser humano, assumir o/a aluno/a como um ser em 

desenvolvimento; é nutrir e sustentar. É, ainda, compreender que a vida não se organiza 

por escala nem por série – como determinam as normas escolares. Cada criança precisa de 

um tempo necessário para se desenvolver, e a função de professores/as é proporcionar às 

crianças todas as condições – isto é, respeitar seu tempo e sua maneira de aprender – para 

que elas alcancem o conhecimento.  
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A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), n. 9.394/96, apresenta 

certa flexibilidade quanto à avaliação ao estabelecer um paralelo entre os aspectos 

qualitativos e quantitativos, com prevalência do primeiro sobre o segundo. Essa lei prevê 

que, à escola, cabe definir sua proposta pedagógica – logo, formas e procedimentos a 

serem utilizados na avaliação da aprendizagem. Com a promulgação da nova LDBEN, 

escolas e docentes podem promover uma avaliação comprometida com a aprendizagem e 

que almeje o êxito e a inclusão de educandos/as na sociedade. 

Segundo Jussara Hoffmann (2001), não é fácil para ninguém abandonar velhas e 

seguras práticas e aventurar-se no desconhecido. A mudança é difícil: o novo provoca 

medo, insegurança e ansiedade. Uma vez que sair da situação de conforto para enfrentar o 

desconhecido pode colocar em risco o/a professor/a, o ensino e a educação, docentes 

preferem acreditar que a avaliação corrente é a melhor, a mais adequada e coerente.  

Entretanto, vale ressaltar que, obviamente, o/a professor/a não é o único 

responsável para transformar essa concepção de avaliação e tampouco de educação; são 

muitos os responsáveis que deveriam estar engajados nesse processo. Basta lembrar que as 

leis favorecem a flexibilidade no avaliar, mas não propiciam os meios necessários para que 

esta tarefa seja executada. Para se instituir uma nova prática de avaliação, seria preciso 

rever o currículo, investir na formação de professores/as, enfim, formular uma política 

educacional condizente com realidade social brasileira. 



 

2 ENTRE A ESTRADA E A POEIRA, DESCORTINAM-SE O CENÁRIO E OS SUJEITOS 

 

 

2.1 O cenário: o assentamento e suas multiculturas 

 

 

Nas últimas décadas, as ocupações1 tornaram-se uma das principais formas de 

acesso à posse da terra para produzir alimentos básicos necessários ao sustento e à 

sobrevivência das populações que delas participam. No dizer de Bernardo M. Fernandes 

(2000, p. 19), “A ocupação é uma realidade determinadora, é espaço/tempo que estabelece 

uma cisão entre o latifúndio e assentamento e entre o passado e o futuro”. Nesse sentido, 

para os sem-terra, a ocupação – como espaço de luta e resistência – representa a fronteira 

entre o sonho e a realidade, construída pelo enfrentamento aos latifundiários e ao Estado.  

Segundo dados obtidos em 1999 pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (Emater), a ocupação das fazendas Santo Inácio e Ranchinho resultou de um 

movimento iniciado em 1989, por trabalhadores/as rurais de Iturama (MG), município 

próximo a Campo Florido. À época, as fazendas ocupadas foram indicadas como áreas a 

serem desapropriadas; para tanto, houve uma comissão de representantes de 

trabalhadores/as e dos movimentos de apoio que concordava com a indicação.  

Entretanto, a posse da terra não aconteceu de imediato. Pelos dados extraídos do 

“Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Nova Santa Inácio e Ranchinho, 

Campo Florido, MG” (CALIÓ et al, 2000), o processo de desapropriação foi lento: em 1993, 

                                                           
1 Ocupação, no sentido jurídico, é “apoderar-se alguém, legalmente, de coisa móvel (ou semovente) sem 
dono, ou porque ainda não foi apropriada, ou por haver sido abandonada” (HOLLANDA, 1999); “modo de 
aquisição da propriedade de coisa móvel sem dono ou abandonada” (HOUAISS, 2001). Posseiro, no sentido 
jurídico, é “aquele que está na posse legal de imóvel ou imóveis indivisos” (HOLLANDA, 1999); no 
regionalismo brasileiro, posseiro é o “indivíduo que ocupa terra devoluta ou abandonada e passa a cultivá-la” 
(HOUAISS, 2001). 
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os sem-terra que lutavam pela posse de terras na região desde 1989 ocuparam as fazendas 

Santo Inácio e Ranchinho, mas o assentamento – de 115 famílias –  só se daria em 1994. 

Nessa época, foi criada a Associação Nova Santo Inácio Ranchinho (ANSIR), para 

garantir representação jurídica e participação efetiva das famílias na organização do 

assentamento. O papel principal dessa associação era atuar em questões reivindicatórias e 

formular propostas para organizar o processo de produção, numa concepção de trabalhar 

coletivamente e compartilhar experiências. Durante o assentamento, tal associação dividiu 

a população, assentada em oito grupos de produção, organizados por grau de parentesco e 

afinidade entre as famílias. Posteriormente, a área destinada a acolher os assentados foi 

dividida em oito partes, destinadas às famílias mediante sorteio.  

A maioria das 115 famílias assentadas2 é oriunda do município de Iturama (MG); 

outras vieram do Estado de São Paulo e da região Norte do país. Sabe-se, ainda, que 

membros dessas famílias, antes de serem assentados, trabalhavam como bóias-frias e 

vaqueiros. 

Quanto à habitação, o padrão das famílias é bem diversificado. Existem casas de 

alvenaria, de taipa e, inclusive, alguns barracos cobertos com lona plástica.  

As condições de moradia dos/as assentados/as podem  ser  analisadas  nos Quadros 1 

e 2: 

 

                                                           
2 Assentados são trabalhadores/as rurais que, tendo atendido aos requisitos fixados pelo Incra, recebem 
legalmente terras desapropriadas pelo programa de reforma agrária. Distinguem-se, assim os assentados dos 
posseiros (cf. nota 1, p. 77) 
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FIG. 1- Casa de uma família do assentamento 
(Foto de Marta Candido Moreira, em 22/8/2002) 

 
 

QUADRO 1 - Situação das habitações do assentamento 

Condição das 106 moradias Quantidade % 
Material das paredes – madeira 15 14% 
Material das paredes - tijolos /cimento 84 79% 
Material das paredes – outros 7 7% 
Paredes com reboco 30 28% 
Paredes sem reboco 76 72% 
Material de cobertura - cimento, amianto, alumínio 105 99% 
Material de cobertura – outros 1 1% 
Piso de terra 35 33% 
Piso de cimento, cerâmica, ladrilho 71 67% 
Fonte: FUNASA; Ministério da Saúde, 1999.  Apud “Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento 
Nova Santa e Inácio e Ranchinho, Campo Florido (MG)”. (CALIÓ et al., 2000, p.12). 

 

QUADRO 2 - Situação dos Serviços de Água, Esgoto e Lixo 

Condição das Moradias Quantidade % 
Moradias com banheiro completo 64 60% 
Moradias com lavatório e/ou chuveiro 16 15% 
Moradias com WC - fossa seca 42 40% 
Moradias com WC - vaso sanitário 26 25% 
Moradias com pias de cozinha 22 20% 
Moradias com tanque de lavar roupas 87 82% 
Domicílios com filtros de água 59 56% 
Moradias com reservatório de água 43 41% 
Moradias com poço próprio 50 47% 
Moradias ligadas à rede de água 46 43% 
Moradias com lixo exposto 30 28% 
Moradias com lixo queimado / enterrado 76 73% 
Moradias sem caixa de gordura 106 100% 
Moradias sem tanque séptico 106 100% 
Moradias sem caixa de visita 106 100% 
Moradias sem ligação com a rede de esgoto 106 100% 

Fonte: FUNASA; Ministério da Saúde, 1999.  Apud “Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento 
Nova Santa e Inácio e Ranchinho, Campo Florido (MG)”. (CALIÓ et al., 2000, p.12). 
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Conforme mostra o quadro acima, as condições de moradia da maioria dos/as 

assentados/as são bastante precárias.  

Compõem as famílias entre quatro e nove pessoas, que dormem em um único 

quarto – casal, crianças e adolescentes –, sem nenhuma privacidade. Outro aspecto que 

muito chama a atenção é a falta de sanitários nas casas – do que resultam problemas de 

saúde como verminoses, perceptíveis até pela aparência e pelos sintomas apresentados 

pelas crianças. Além disso, pude comprovar o interesse que assentados/as têm pela 

televisão: das 22 casas visitadas, apenas uma não tinha antena parabólica; ali, a TV é fonte 

de lazer e praticamente o único meio de acesso a notícias do mundo.  

 

FIG. 2 -Casa do assentamento com antena parabólica 
(Foto de Ana Maria Pacheco, em 26/9/2003) 

 

No assentamento, as mulheres participam da tomada de decisões relativas ao grupo: 

manifestam-se em todos os assuntos pertinentes à organização e ao desenvolvimento do 

assentamento. Nesse contexto, umas produzem e administram os próprios lotes; outras 

colaboram com as famílias nas atividades produtivas. No que se refere às formas de 

trabalho das mulheres, algumas destas atuam ainda como diaristas nas fazendas vizinhas, 
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por ocasião do plantio e da colheita. Dos trabalhos exclusivos destinados às mulheres, 

pode-se citar a parceria com a Pastoral da Criança, que articula o trabalho com saúde e 

alimentação infantil.  

Quanto ao lazer das famílias assentadas, pode-se dizer que são poucas as atividades 

desenvolvidas pela população – mesmo as desportivas. Como evento importante há a 

comemoração do aniversário do projeto de assentamento, em que assentados/as promovem 

desfile em Campo Florido – com máquinas e implementos agrícolas – seguido de missa 

festiva, futebol e um farto churrasco, geralmente na sede da Associação Nova Santo Inácio 

Ranchinho, no assentamento. 

O atendimento médico à população é feito no posto de saúde de Campo Florido; 

quando a assistência especializada se faz necessária, busca-se no hospital-escola de 

Uberaba e, em casos menos complexos, na própria cidade de Campo Florido (MG).  

Embora haja esses serviços médico-hospitalares, a comunidade não está satisfeita, uma vez 

que nem sempre há transporte disponível para Uberaba ou Campo Florido.  

No assentamento não existe linha telefônica, apenas um telefone público (orelhão), 

localizado em frente à escola; mas alguns poucos assentados possuem celulares habilitados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 3 - Escola Municipal Santa Terezinha, com telefone público 
 (Foto de Doraildes de Matos, em 21/8/2003) 
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No que se refere aos aspectos econômicos, de acordo com dados extraídos do 

“Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Nova Santa e Inácio e Ranchinho, 

Campo Florido (MG)” (CALIÓ et al., 2000, p.14), 

Quase a totalidade das parcelas possui energia elétrica e acesso por 
estradas. Boa parte delas é abastecida com rede de água. O sistema de 
produção predominante combina atividades diferenciadas como a pecuária 
leiteira, produção de mandioca, algodão, milho, arroz e feijão. A pecuária 
leiteira apresenta índices de produtividade baixos. Os produtores possuem 
um número reduzido de matrizes sem padrão racial e praticamente não há 
estrutura de manejo para o gado leiteiro, como currais, barracões, cercas de 
divisão de pastagens, silos etc.  

 

Os dados do referido projeto permitem dizer que quase todo o leite produzido se 

destina ao comércio nos laticínios Jussara e Coopervale. No assentamento, cultivam-se 

olerícolas em pequena quantidade, e a mandioca é plantada para fins comerciais. Dessa 

forma, as famílias têm como renda o que excede das culturas de subsistência e do comércio 

mencionado. Deve-se ressaltar que, para complementar a renda familiar, alguns/mas 

assentados/as disponibilizam mão-de-obra para realizar atividades remuneração nos lotes 

vizinhos. É importante dizer que dois proprietários possuem um pequeno comércio, onde 

vendem produtos de mercearias, bebidas, cigarros etc. 

 

 

2.1.1 O contexto escolar: história e conquista 

 

 

Nesse cenário foi fundada, em 1993, por ocasião da ocupação das fazendas Santo 

Inácio e Ranchinho, a primeira e única escola do assentamento. De acordo com o 

depoimento de um dos militantes, a escola funcionava inicialmente às margens da BR-497, 

em Iturama (MG), local em que os sem-terra estavam acampados: “Lá, a gente tinha uma 

escolinha coberta de palha. Pelo menos pra não deixar as crianças perderem o contato com 

os livros” (JOSÉ). Posteriormente, ao chegarem à fazenda Santo Inácio e Ranchinho, em 
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1993, ainda na condição de sem-terra, construíram uma grande barraca de paus e lona, 

dividida em três salas de aula, e um espaço onde as crianças tomavam a merenda escolar. 

Nesse mesmo depoimento, assentados/as contam que as carteiras eram de paus 

fincados no chão de terra e que não havia sequer energia elétrica; o quadro-negro era muito 

pequeno e o calor embaixo da lona era intenso e quase insuportável. Funcionavam nesse 

período a 2ª, 3ª e 4ª séries no turno matutino e a 1a série no vespertino, além de uma sala de 

educação infantil. Desse modo, assentados/as organizaram-se e, no início, os mais 

instruídos ensinavam os/as alunos/as deste contexto educativo. Com o processo de 

desapropriação da fazenda, reivindicaram à prefeitura de Campo Florido uma escola de 

ensino fundamental. Para atender ao pedido, a prefeitura transferiu para o assentamento a 

Escola Municipal Santa Terezinha, já em funcionamento em uma das fazendas próximas. 

Durante dois anos, a escola funcionou nas barracas montadas por assentados/as. A 

mudança da escola para um prédio de alvenaria, com infra-estrutura adequada 

(encanamento, eletricidade etc.), não foi um processo simples e rápido.  

Após definirem em assembléia qual seria a melhor localização para a construção da 

escola, assentados/as solicitaram ao prefeito uma máquina para limpar o terreno e o auxílio 

de mão-de-obra especializada a fim de erguer as instalações. Diante do indeferimento da 

administração municipal a essas reivindicações, assentados/as lotaram duas carretas com 

crianças e pais, e foram à porta da prefeitura de Campo Florido, onde fizeram 

manifestações. Mais uma vez, o prefeito negou ajuda, alegando que a prefeitura não tinha 

condições de oferecer os recursos humanos necessários à edificação do prédio, tampouco o 

maquinário destinado à limpeza do terreno.  

Nesse momento do conflito, assentados/as – que não desistiriam tão facilmente da 

construção da escola – pediram a presença da imprensa. Convocado para uma entrevista 

coletiva, o prefeito veio a atender às reivindicações: conseguiram não só a máquina para 
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limpar o terreno, como também material para construir a escola. Entretanto, o prefeito 

impôs uma única condição: que assentados/as assumissem a mão-de-obra. 

Assentados/as obtiveram mais verbas do município e do Estado, destinadas à 

ampliação da escola, e construíram quatro salas de aula e uma quadra para prática 

desportiva e recreação. Atualmente, a escola conta com cinco salas de aula, quatro 

banheiros, uma sala para a diretoria, uma pequena biblioteca, uma sala para o computador, 

uma despensa, além da quadra de esporte e um pátio coberto. 

 

 

FIG. 4 e 5 - Escola Municipal Santa Terezinha  
(Fotos de Marta Candido Moreira, em 16/10/2003) 

 

Em 2002 e 2003, atuavam na escola quatro professoras, um professor, a diretora e 

uma professora eventual. A escola contava, ainda, com o apoio de três funcionários/as: 

duas para atuarem na cozinha e limpeza e um porteiro. Dos cinco primeiros professores/as 

da Escola Municipal Santa Terezinha, uma permanece na escola até hoje. Em seu 

depoimento nos relatou a angústia, medo e insegurança que sentiu quando foi lecionar no 

assentamento pela primeira vez: 

Quando me chamaram pra vir dar aula aqui, eu fiquei um pouco 
assustada, porque o pessoal de Campo Florido falava assim: aquele povo 
parece cigano... agora eles vêm, invade as casas, rouba as coisas da 
gente. Aquele preconceito que já tinham passado pra gente assustava. 
Alguns diziam que os pais ficavam vigiando os professores pelos buracos 
dos paus; caso a gente danasse com os meninos eles brigavam com a 
gente. Eu vim chorando.  
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Diferentemente dos comentários preconceituosos da população de Campo Florido 

a respeito dos militantes do MST, a professora afirma ter se deparado com pessoas 

comuns, gente simples que em nada se diferenciava das “pessoas ditas normais”, a não 

ser pelo fato de viverem numa outra realidade social. Em seu depoimento, a professora 

também elogiou a atitude respeitosa dos pais e acrescentou que as crianças do 

assentamento são mais amorosas que as da cidade. 

Por ter sido uma conquista dos/as assentados/as, a Escola Municipal Santa 

Terezinha é considerada uma oportunidade de vida menos sofrida. É o que se percebe no 

seguinte depoimento: 

Até um companheiro nosso aqui, que inclusive é diretor da nossa 
associação, sempre brigou e continua brigando até hoje por essa 
escola... Ele não tem filho, nenhum neto pra estudar aqui. E briga em 
todas as instâncias para que a educação seja de boa qualidade... Isso 
porque, apesar de ser uma grande liderança, é praticamente analfabeto. 
Ele não tem família, a família que ele considera somos nós, são essas 
crianças [referindo-se às crianças da escola, do assentamento] e ele não 
quer que a família que ele considera tenha as mesmas dificuldades que 
ele tem, de não ter conseguido estudo. (JOSÉ) 

 

É notável a fé que assentados/as depositam na educação escolar como meio de 

melhorar a qualidade de vida e possibilitar-lhes o exercício pleno à cidadania. No entanto, 

ainda hoje as camadas mais pobres da população precisam implorar por uma escola, 

sobretudo as que vivem na zona rural, quando a própria LDB 9.394/96 institui que é 

responsabilidade do município e do Estado garantir o acesso gratuito ao ensino 

fundamental. 

No assentamento, pais/mães e filhos/as estão convictos de que a escola não atende 

inteiramente às suas necessidades e expectativas de educação, acima de tudo quanto à 

continuidade dos estudos, pois a Escola Municipal Santa Terezinha oferece apenas as 

quatro primeiras séries do ensino fundamental. Para prosseguirem em seus estudos, 

alunos/as devem freqüentar as demais séries do ensino fundamental e o ensino médio em 
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escolas de Campo Florido. Dadas a distância e as dificuldades de locomoção, muitos vêm a 

abandonar os estudos ou o próprio assentamento, em busca de melhores oportunidades.  

 

 

2.2 O caminho da investigação 

 

  

Este estudo se delineou, num primeiro momento, com base em questões suscitadas 

pela minha experiência profissional, apoiadas pela consulta à literatura. No decorrer do 

processo de investigação, o problema se desdobrou: à medida que ficava explicito, exigia 

novas reformulações, até adquirir contornos mais bem definidos.  

Nesse sentido, esta pesquisa é um subprojeto do projeto temático “Práticas 

Culturais e Práticas Educativas: uma experiência no Assentamento Nova Santo Inácio e 

Ranchinho (MG)” – que por sua vez integrou um amplo projeto de pesquisa e 

desenvolvimento realizado no mesmo assentamento3. 

Para realizar minha investigação, utilizei os preceitos da pesquisa qualitativa. Logo, 

considerei o ambiente natural como fonte direta para obter dados, o que exigiu um contato 

direto e prolongado com o meio e com os sujeitos da pesquisa. Tanto a observação direta e 

participante como entrevistas, coleta de depoimentos, fotografias etc. foram procedimentos 

metodológicos que tomei durante a pesquisa.  

                                                           
3  Projeto Integrado de Pesquisa e Desenvolvimento Nova Santo Inácio e Ranchinho, Campo Florido, (MG), 
formado por seis subprojetos correspondentes às áreas de: educação, educação ambiental, história oral, 
organização da produção, saúde e saneamento ambiental, coordenados respectivamente por: Célia Maria de 
Castro Almeida, Sônia Calió e Ademir Caldeira, Thaís Wense de Mendonça e Sálua Cecílio, Fernando O. 
Lage e Daniel Durante Pereira, Iranilde J. M Mendes e Sálua Cecílio, Leila B. Silva Cruz, Marta Cassaro e 
Márcio Nogueria. O objetivo do projeto era buscar a melhoria da qualidade de vida no assentamento, de 
modo a possibilitar o desenvolvimento sustentável da região, tendo em vista a disponibilidade dos recursos 
naturais, as condições de vida da população e o aumento da produção e da produtividade. O projeto foi 
desenvolvido de julho de 2000 a julho de 2003, por meio de convênio firmado entre a Universidade de 
Uberaba (Uniube), a Prefeitura Municipal de Campo Florido, o Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de MG (Emater).   
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A investigação qualitativa, conforme apontam Menga Ludke e Marli André (1986), 

tem no/a pesquisador/a o principal instrumento de pesquisa: pois é ele/ela quem faz a 

mediação entre o objeto abordado e os instrumentos e procedimentos de investigação. 

Nessa ótica, embora eu tenha contado, em alguns momentos, com a colaboração de outras 

colegas pesquisadoras4, não atribuí a outrem a tarefa de ir a campo recolher as informações 

(colhidas em um longo período), uma vez que considerei minha completa imersão na 

pesquisa como essencial para uma melhor compreensão do problema. 

Tendo em vista tais pressupostos metodológicos, a parte empírica de minha 

pesquisa foi desenvolvida no período de junho de 2002 a novembro de 2003.   

Dois eixos temáticos e metodológicos orientaram a pesquisa. No primeiro, 

investiguei os saberes e as experiências de vida das famílias assentadas no Assentamento 

Nova Santo Inácio e Ranchinho, localizado no município de Campo Florido (MG): crenças, 

valores e expectativas com relação à escolaridade de filhos/as.  

No segundo eixo, a pesquisa centrou-se nas práticas educativas de professores/as da 

Escola Municipal Santa Terezinha, de ensino fundamental, localizada neste assentamento, 

com ênfase na avaliação da aprendizagem e na formação continuada de professores/as 

dessa escola. 

 

 

2.3 “Sem estudo é só roça”: Conhecendo as famílias do assentamento 

 

 

Em seu primeiro eixo a pesquisa desenvolveu-se segundo uma abordagem 

etnográfica que, conforme Menga Ludke e Marli André (1986), se caracteriza pelo estudo 

                                                           
4 Na coleta de dados, contei com a colaboração de Doraildes da Silva Matos, bolsista de iniciação científica 
da Fapemig, que participou do projeto temático “Práticas culturais e práticas educativas: uma experiência no 
Assentamento Nova Santo Inácio e Ranchinho (MG)”, referido no início deste capítulo. 
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de situações e processos próprios da vida cotidiana observáveis em contextos naturais. 

A abordagem etnográfica, segundo as autoras, está voltada para a análise do 

cotidiano, ou seja, os atos, questões e processos rotineiros, próprios da vida cotidiana: as 

atividades do dia-a-dia, os acontecimentos diários da vida, os significados que as pessoas 

vão construindo durante a vida, hábitos e rituais celebrados na vida doméstica ou 

profissional e as práticas sociais. Esta abordagem tenta compreender o significado que os 

acontecimentos e interações têm para as pessoas comuns, em situações particulares; tenta 

captar o componente subjetivo do comportamento das pessoas; busca penetrar no modo 

conceptual dos sujeitos para apreender como e qual significado constroem para os 

acontecimentos de suas vidas cotidianas. 

Para obter os conhecimentos necessários à compreensão do contexto da pesquisa, 

precisei estabelecer uma aproximação com as famílias que habitam o assentamento. Assim, 

procurei conhecer as famílias, a vida cotidiana das crianças, a cultura dos/as assentados/as, 

os modos de subsistência, dentre outros aspectos. As informações sobre as famílias do 

assentamento foram obtidas por meio de observação participante e de entrevistas semi-

estruturadas (cf. APÊNDICE A, p.171), que, segundo Menga Lüdke e Marli André (1986), 

têm um roteiro flexível que permite ao/à entrevistador/a formular novas perguntas no 

decorrer da entrevista. Para tanto, realizei, no período de junho a outubro de 2002, uma 

série de visitas às famílias de alunos/as da escola Santa Terezinha.   

Ressalto que as entrevistas foram feitas, não com o intuito de estabelecer um mero 

contato com a população local ou para ambientar-me ao meio natural e social que iria ser 

estudado, mas com o objetivo de conhecer o universo da vida cotidiana dos assentados/as, 

de descobrir a sua lógica e de dar-lhes voz, interrogando: O que pensam sobre a educação 

dos filhos/as? Qual a percepção que têm sobre determinados fatos e situações? Como os 

interpretam? Quais seus valores, seus problemas, suas preocupações? 
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Procurei, desta forma, colocar-me no lugar dos entrevistados/as, descentrar-me, ter 

atitude de escuta e empatia durante a realização das entrevistas. Para isso, foi necessário 

um tempo maior, em muitas casas tive que retornar, pois a entrevista se desdobrou em duas 

ou mais visitas. 

Foram entrevistadas 22 famílias; desse total, 21 entrevistas foram concedidas pelas 

mães (95,4%) e apenas uma por um pai (4,6%). Os sujeitos da pesquisa estavam na faixa 

etária de 22 a 58 anos, e as famílias são compostas, em média, por quatro a nove membros. 

Quanto à escolaridade de pais/mães, 24% são analfabetos, 73% cursaram entre a 2ª a 5ª 

série do ensino fundamental, e apenas 3% até a 8ª série do ensino fundamental. 

Antes de iniciar a entrevista, apresentava-me, esclarecia o objetivo da pesquisa e 

pedia autorização para gravar e fotografar, conforme recomendações de Menga Lüdke e 

Marli André (1986, p. 35): 

Ao lado do respeito pela cultura e pelos valores do entrevistado, o 
entrevistador tem que desenvolver uma grande capacidade de ouvir 
atentamente e de estimular o fluxo natural de informações por parte do 
entrevistado. Essa estimulação não deve, entretanto, forçar o rumo das 
respostas para determinada direção. Deve apenas garantir um clima de 
confiança, para que o informante se sinta à vontade para se expressar 
livremente.  

 

Iniciava a entrevista com perguntas sobre assuntos cotidianos como: o trabalho, 

filhos/as, clima (a poeira), a fim de estabelecer um vínculo de confiabilidade e respeito 

entre a pesquisadora e entrevistado/a. Busquei dar atenção e relevância a cada história 

contada, aos acontecimentos narrados. No início da entrevista, levantava dados pessoais 

do/a entrevistado/a, tais como nome, idade, número do lote, número de filhos/as e quantos 

estudavam na Escola Municipal Santa Terezinha. Por fim, solicitava uma pequena 

narrativa de como a família havia chegado à fazenda onde estava assentada na ocasião. 

 Durante as entrevistas novas perguntas surgiam à medida que as informações eram 

relatadas, com indicadores significativos da trajetória do grupo em sua luta pela terra. 
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Muitas mães relataram os transtornos e as dificuldades de uma gravidez ocorrida no 

período em que integravam o movimento dos sem-terra: conflitos com a polícia, a 

precariedade de vida em barracas de lona sem nenhuma infra-estrutura, a comida escassa, 

filhos/as em idade de escolarização sem escola para freqüentar.  

É importante ressaltar a receptividade com que as famílias me acolheram, a 

satisfação com que me receberam em suas casas. As mulheres mostravam-se muito 

interessadas em fazer parte da pesquisa, demonstrando o desejo de falar sobre problemas 

familiares, filhos/as, maridos, trabalho, escola. Além disso, sentiam-se importantes por 

colaborarem com meu trabalho. O clima de confiança estabelecido entre pesquisadora e 

entrevistados/as – eu não apenas ouvia, mas acolhia e valorizava as informações dos 

sujeitos da pesquisa – foi gratificante, inclusive porque pude apreciar uma cultura 

diferenciada da urbana, à qual estou vinculada.  

Vale ressaltar que o contato com pais e mães não se restringiu apenas ao momento 

das entrevistas: às vezes, nos encontrávamos por acaso na escola; outras vezes, os 

encontros eram programados, pois as mães mandavam recados através dos/as filhos/as 

pedindo o encontro, sempre que sentiam necessidade de conversar comigo para mostrar 

alguma fotografia ou me dar alguma nova informação. 

As mulheres entrevistadas, às vezes, informavam nomes de outras pessoas e os 

números dos respectivos lotes, sugerindo-me que as entrevistasse. Fiquei conhecida no 

assentamento, a ponto de, a cada nova casa visitada, encontrar pessoas que já sabiam quem 

eu era e que estavam à minha espera. Isso facilitou meu trabalho, pois no começo da 

pesquisa tive muita dificuldade em encontrar as mulheres em suas casas. Isso porque ora 

estavam trabalhando em roças vizinhas, ora estavam na cidade.  

As entrevistas foram gravadas e o trabalho de transcrição – parte feito por mim, 

parte por outras pessoas – exigiu muito tempo e persistência, na tentativa de ser fiel à 



 

 

90

enunciação de pais/mães entrevistados/as. Não houve grandes dificuldades em transcrever 

as entrevistas, mas alguns problemas merecem ser apontados: muitas repetições, as 

interjeições em excesso (hum, é? né?), as frases não concluídas e sem sentido. O fato de 

algumas entrevistas terem se alongado, ou terem ocorrido em locais abertos (quintais, 

galpões, varandas), dificultou a transcrição das gravações.  

 

FIG. 6 - Entrevista em local aberto 
(Foto de Mirza M. Cury Diniz, em 22/8/2002) 

 

Entre entrevistados/as, a renda familiar não ultrapassa dois salários mínimos 

mensais, exceto no período de colheita das pimentas, quando aumenta consideravelmente. 

A renda provém das plantações de pimenta e mandioca, e também da produção de leite; 

algumas famílias fabricam vassouras, polvilho e farinha para vender. Em geral, os homens do 

assentamento trabalham em fazendas vizinhas, ou são pedreiros na cidade de Campo Florido. 

Alguns/umas assentados/as arrendam suas terras para a Usina Coruripe (usina de açúcar), 

localizada na divisa do assentamento. 

Dentre filhos e filhas das 72 famílias entrevistadas, constatei que 40 são alunos/as 

da Escola Municipal Santa Terezinha; 15 freqüentam outras escolas na cidade de Campo 

Florido e os demais – com menos de cinco ou com mais de 15 anos – não estudavam na 

época das entrevistas. Desse total, dez famílias são beneficiadas pelo Programa Bolsa 
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Escola.  

Ao verificar os costumes e as crenças religiosas dos assentados, pude constatar: 

80% das famílias acreditam e dizem seguir os preceitos da religião católica – embora 

raramente freqüentem a igreja em Campo Florido e exista no assentamento um local onde 

um padre celebra missa aos domingos.  

Nos fins de semana e feriados, essas famílias permanecem no assentamento e 

realizam as mesmas tarefas desenvolvidas nos demais dias da semana, isto é: continuam a 

trabalhar no campo e não desfrutam de nenhuma forma de lazer. É que os assentados 

conservam alguns costumes de pais/mães e avôs/avós: as mulheres se dedicam à fabricação 

de polvilho, farinha, vassouras etc. 

Dentre as famílias pesquisadas, 23% têm o hábito de contar histórias para filhos/as, 

e esses pais acreditam ser importante manter esse costume; 27% de pais/mães entrevistados 

raramente têm a oportunidade de contar história e 50% não contam histórias para os/as 

filhos/as, conforme mostra o Gráfico 3: 

           

 GRÁFICO 3 – Hábito de assentados/as de contar histórias a filhos/as 

 
 

Depois disso, procurei me deter na interação que esses assentados mantêm com a 
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escola e perguntei a pais/mães se seus/suas filhos/as gostavam de freqüentar a escola e se 

tinham interesse em prosseguir os estudos. As informações recolhidas comprovam que 

45% de alunos/as não têm interesse pelos estudos, o que pode ser observado no Gráfico 

abaixo. 

 
GRÁFICO 4 – Nível de interesse de alunos/as da Escola Municipal Santa 
                     Terezinha em prosseguir os estudos 

 
 

Os resultados apontaram: aproximadamente 45% de alunos/as não demonstram 

interesse em continuar os estudos segundo informações dos pais; alguns comentaram, 

ainda, que as crianças preferem auxiliar nos serviços domésticos, nas plantações e na lida 

com os animais a estudar. Outros/as pais/mães mencionaram que os/as filhos/as gostam de 

ir à escola mais pelo convívio com outros/as alunos/as e que eles não apreciam as 

atividades desenvolvidas em sala de aula nem gostam de estudar; os outros 55%, no 

entanto, expressaram o desejo de prosseguir os estudos, por acreditarem que o estudo lhes 

garantiria uma vida melhor; pais/mães desses/as alunos/as afirmaram que os/as filhos/as 

gostam das atividades desenvolvidas no contexto escolar.  

 Dentre pais/mães entrevistados/as, 22% mencionaram que filhos/as não pretendiam 

prosseguir os estudos, após a 4ª série do ensino fundamental, por vários motivos. As 
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declarações de algumas assentadas, mães de alunos/as, confirmam tal afirmativa: 

[...] porque, igual meu menino mesmo, ele disse que vai terminá o ano e 
ele não qué estudá mais. E eu converso muito com ele, pelejo, pelejando 
pra vê se... [...] o pai não obriga porque ele diz que alembra do tempo 
dele que o pai dele obrigou ele estudá e ele estudou muito e num virou 
nada, num aprendeu nada. Então diz, num adianta ir na escola só pra ir, 
né? Tem que ir com vontade pra aprendê.  (JOANA) 

                                                                           
[...] ele diz assim: “Eu não gosto de estudá mãe – eu vou trabaiá pra não 
estuda”. Eu falo: “Tem que estudá menino.. .trabaiá, trabaiá... é muito 
pequeno pra trabaiá”. [...] ele não gosta [da escola] de jeito nenhum.  
(ALDA) 
 

Aqui, as afirmações de Maria Teresa Esteban (2001, p. 8) são esclarecedoras:  

A inexistência de um processo escolar que possa atender às necessidades 
particularidades das classes populares, permitindo que as múltiplas vozes 
sejam explicitadas e incorporadas, é um dos fatores que fazem com que 
um grande potencial humano seja desperdiçado.   

 

Nesse sentido, concordo com o pensamento dessa autora, por acreditar que a 

ausência de um currículo voltado ao cotidiano desses/as alunos/as – que atenda aos valores, 

às crenças e às necessidades que têm – reforça o distância entre a comunidade rural e a 

escola. Por tais alunos/as não se verem na escola, por perceberem que sua realidade e 

vivência não são consideradas, respondem com a evasão, prenúncio da exclusão. Os 

depoimentos de Joana e Alda não apenas mostram a baixa capacidade da escola para 

trabalhar com as classes populares, como também denunciam o eterno fracasso escolar.  

Cumpre ressaltar, no entanto, que esse não é um problema específico das escolas 

rurais: ocorre também nas urbanas recebedoras das mais diversas clientelas: alunos/as de 

condições socioeconômicas, valores e costumes diferenciados.  

Outro fator investigado foi a relação entre a família e a escola. Embora as reuniões 

de pais/mães com a equipe pedagógica fossem consideradas por professores/as necessárias 

ao acompanhamento e desenvolvimento de filhos/as deles/as, pude verificar que a 

participação de pais/mães era insuficiente, conforme mostra o Gráfico 5:      
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GRÁFICO 5 – Participação de pais/mães nas reuniões escolares 

 
 

Ao comentarem tal fato, pais/mães apresentaram suas justificativas: 

Assim qui eu posso, eu vou. Mas não vou dize assim... né... [...] É... qui a 
gente não gosta de mintira. Tem veiz qui eu to cuidano do serviço, não 
posso ir, aí, as veiz até um pouco depois, pega o boletim e conversa cas 
professoras, sabe? Qui eu não posso ir naquele dia, aí eu vou né, outro 
dia. (MARIA) 
                                                                    
De vez em quando, eu vou. Não em todas. [...] Eu acho longe, né. Pra ir, 
a gente tem que ir de a pé e voltá. Então, quando é uma coisa que é muito 
importante, eu sempre converso com a professora, quando é uma coisa 
importante, aí eu vou; agora, quando não é muito, num vô não.  (DULCE) 
                                                                            

Observei ainda que o não-comparecimento às reuniões se dá por falta de tempo, 

pela sobrecarga de afazeres domésticos e pela dificuldade de locomoção – cerca de 70% 

das famílias mora a quilômetros da escola. Além disso, a ausência de pais/mães nas 

reuniões escolares pode ser explicada pelo fato de eles se sentirem constrangidos ao 

conversar com professores/as e por acreditarem não ter argumentos diante das mais 

diversas reclamações feitas por professores/as, dentre as quais: tarefas incompletas, falta de 

cuidado com o material escolar, indisciplina e ausências constantes de alunos/as, dentre 

outras; aspectos que podem ser observados nas falas abaixo: 

 
Teve uma reunião outro dia por causa disso. Por causa de criança qui 
tava muito ruim, nota baixa. [...] meu minino... tava com trêis vermeio. 
(LAURA) 
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Aí, ela pegou e me chamou. [...] ela [professora] me reclamou falta de 
inducação. [...] Eu acho que, cuma diz o oto, se ocê não quer que ele te 
desrespeite, que num seja assim, mal educado cocê, eu acho cocê tem que 
se corrigi melhor. [...] ela impricou cum menino, sabe. Aí ela não ligava 
mais assim com as tarefas dele, num ligava de, sabe, ela que levou com 
uma impricância cum ele. Aí foi aonde até que ele bombou. (DULCE) 
                    
[...] falou [a professora] um monte de coisa, que ela [filha] não tinha 
responsabilidade, que eles não ia dar material mais pra ela, porque o 
que eles tinha dado sumiu. (MÁRCIA) 

 

Jerusa V. Gomes (1993) afirma que, geralmente, a escola promove reuniões para 

fazer queixas sobre o desempenho e o comportamento dos escolares, ou mesmo para 

solicitar alguns donativos para algum evento. Nessa perspectiva, a participação de 

pais/mães nessas reuniões tende a seguir o que foi estabelecido na pauta para tais 

encontros; não lhes é dada abertura para que se manifestem livremente, sobretudo quanto à 

avaliação do trabalho desenvolvido pela escola. Concordo com a autora quando afirma ser 

essa uma das razões que explicam a ausência de pais/mães nas reuniões da escola do 

assentamento, embora tenha observado que ela também se dá por outros motivos: não 

perceberem a importância da participação nas reuniões pedagógicas nem verem a 

possibilidade de interferir na educação dos/as filhos/as. 

Philippe Perrenoud (2000) salienta a necessidade de professores/as compreenderem 

que pais/mães nem sempre dispõem de conhecimentos sobre a dinâmica do processo de 

aprendizagem, portanto não podem compreender as práticas pedagógicas instituídas pela 

escola nem compartilhar de todos os valores educacionais adquiridos durante a formação 

docente. 

 Ainda no dizer de Philippe Perrenoud (2000, p. 117), 

Seria ingênuo esperar da maioria dos pais o esforço de descentralização e 
a responsabilidade que se pode esperar de um profissional formado e 
experiente. Além disso, eles são muito diferentes uns dos outros. Cada 
um deles é produto de uma história de vida, de uma cultura, de uma 
condição social, que determinam sua relação com a escola e com o saber. 
A competência dos professores consiste em aceitar os pais como eles são, 
em sua diversidade.  
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Tal como esse autor assinala, observei: professores/as da Escola Santa Terezinha 

tinham dificuldade para trabalhar com a diversidade das famílias: criticavam em vez de 

esclarecer a importância da participação delas no processo de aprendizagem. Segundo 

pais/mães entrevistados, professores/as também reclamavam da falta de assistência da 

família no que diz respeito a acompanhar os trabalhos escolares dos/as filhos/as, sem 

perceberem que isso ocorria não por falta de interesse, mas pela ausência ou escassa 

escolarização de pais/mães.  

Durante as entrevistas, perguntei se já haviam recebido a visita de professor/a da 

Escola Municipal Santa Terezinha ao longo dos anos escolares dos/as filhos/as. As 

respostas foram negativas, com exceção de apenas uma família, que mencionou ter 

recebido uma única visita de uma professora da escola. 

Também perguntei a mães e pais se auxiliavam as crianças nas tarefas de casa. Os 

dados obtidos estão apontados no Gráfico 6: 

 
GRÁFICO 6 – Auxílio de pais/mães na realização das tarefas escolares 

 
 

Constatei que 63% das famílias auxiliam filhos/as na execução das tarefas; 

enquanto 37% responderam que não dispõem de tempo para se dedicar a tal tarefa. Em 

depoimento, uma assentada justificou-se: 
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Não ajudo mais por falta de tempo. [...] Então não sobra muito tempo 
pra poder ajudar. Na parte da manhã, eu tiro leite, né. Aí eu volto pra 
preparar o café pra eles. Entrego leite no tanque. Faço tudo sozinha, 
casa comida, menino, galinha, porco. Tudo sozinha.  (MÁRCIA) 
 

Outros/as assentados/as alegaram não ser alfabetizados/as, portanto era impossível 

auxiliarem os/as filhos/as. De acordo com os dados recolhidos nas entrevistas, pude 

constatar o nível de escolaridade de pais e mães no assentamento, bem como o índice de 

analfabetismo – aspectos apontados no Gráfico 7: 

 

GRÁFICO 7 – Escolaridade de pais/ mães do assentamento 

 

 

 Quando se observa a escolaridade de pais e mães de alunos/as, constata-se: de fato, 

não têm condições de auxiliar filhos/as nas tarefas escolares. A esse respeito, cabe observar 

o depoimento de uma assentada: 

Às vezes a professora põe que é pra ajudar, assim se é o “a, e, i, o,  u”, 
eu ajudo fazer bolinha, fazer um “a”, ou assinar alguma coisa para eles. 
Muita coisa, se eu escrever, eu escrevo, mas não leio, eu não sei o que eu 
tô escrevendo, num sei lê. (CLÁUDIA) 

 

Écio A. Portes (2003) afirma: embora muitas famílias estejam atentas ao trabalho 

escolar de filhos/as e adotem uma postura de “acompanhamento e vigilância”, elas nem 

sempre se sentem capazes de interferir no processo pedagógico propriamente dito, em 
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função dos parcos conhecimentos escolares acumulados. Essas afirmações de Écio A. 

Portes (2003) puderam ser constatadas: no assentamento, mesmo que não se sintam em 

condições de auxiliar as crianças no processo educativo – em função da escassa 

escolarização –, muitas mães demonstram atenção para com o trabalho escolar e 

reconhecem a importância dos saberes escolares.   

Em relação às tarefas escolares, cerca de 86% das famílias alegaram serem elas 

excessivas.  

[...] e falei pra ela [professora], ela disse: é eu judiei mesmo, né? Mas, não tem 
jeito, tem que passar tarefa. [referindo-se ao excesso de tarefa].   (GLÓRIA) 

 

Pelos depoimentos das mães, pude compreender que professores/as, quase sempre, 

passavam cópias que não faziam sentido para alunos/as: exercícios descontextualizados, 

repetitivos e mecânicos, que não estimulavam a criança a pensar, a criar e a resolver 

conflitos. Os depoimentos de algumas assentadas demonstram como a escola impõe tarefas 

destituídas de criatividade: 

[...] ele não gosta de fazer tarefa... fez chorando porque veio duas foia e 
o caderno cheinho [...] fez chorando e ficou com o braço doendo, acabou 
na hora de ir pra a escola. (ALDA) 
 
Até que dos dois mais velhos [filhos] vem muita, a ota [filha] não. Eles 
manda mais é tabuada, manda fazê cinco ou dez vez cada. Mais é bão, 
aprende mais né? (ADRIANA) 
 
Vem muita tarefa e depois tem que arrumá pra ir pra aula e não dá pra 
brincar. Só mesmo no final de semana. (LOURDES) 
 

Pelas tarefas escolares, percebe-se que a escola não conhece o cotidiano das 

famílias assentadas. Qual a importância desses exercícios mecânicos para crianças e jovens 

cujo cotidiano é destituído do lúdico? Na verdade, ao estabelecer a separação entre o 

espaço do aprendizado e o da existência, a escola dificulta a permanência de alunos/as e 

lhes transfere o ônus da não-permanência. Mas, aqui é necessário fazer uma ressalva: 

diante das sugestões apontadas por mim para resolver o problema, a maioria entre 
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professores/as modificou a postura. 

No que se refere ao transporte escolar, cerca de 60% das famílias entrevistadas 

informaram que alunos/as saem muito cedo de casa para ir à escola – alguns, por volta de 

10h – e só retornam entre 17 e 18h; durante esse período, a escola lhes fornece apenas uma 

refeição. Destaco aqui a necessidade de se rever o sistema de transporte para que as 

crianças possam ter mais tempo na execução de outras tarefas – não só as escolares, como 

também a alimentação delas: uma refeição, durante o período de oito horas, é insuficiente 

para um desenvolvimento sadio do ser humano. Essa também é uma reivindicação das 

famílias, conforme pode ser constatado pelo depoimento de uma mãe assentada: 

[...] um dia, na reunião, eu pedi para eles [professores/as e diretora] 
aumentar a alimentação deles [alunos]. Eles ficam muitas horas lá, o 
resto da tarde todinha e come uma vez só. Eu acho que é muito pouco, às 
vezes em casa nem dá tempo de almoçar. Eles tomam café lá pela oito ou 
nove horas, quando chega o horário do almoço, eles não estão com fome, 
não come. Aí parece que é duas horas o lanche, tem que ficar até duas 
horas sem comer, depois chega em casa às seis horas. Eles fica durante 
quatro horas sem comer nada. (MÁRCIA) 

 

Ao fazer o levantamento das principais reclamações de pais/mães em relação à 

escola, grande parte disse que faltavam dinâmicas criativas para levar alunos/as a outros 

espaços de aprendizagens que não os das salas de aula. Dois depoimentos ilustram essa 

situação e sugerem práticas educativas diferenciadas: 

[...] precisa, assim, ter aula, sei lá, de dança, de alguma coisa mais. De 
piano, música, tocar alguma coisa.[...] Olha, eu acho assim, igual eles já 
vai gastar o tempo deles na escola, eu acho que não é só assim... pra 
ficá no caderno. Só aprender no caderno, aprender a ler, fazer outra 
coisa, vai ver que algum deles já tem dom para tocar alguma coisa e 
talvez não sabe ainda. (APARECIDA) 
                                                                    

Esse depoimento mostra a preocupação excessiva da escola com o ensino apoiado 

apenas na cópia, na escrita e na leitura; ao contrário de pais/mães que desejam mais para 

os/as filhos/as. É interessante e comovente verificar que em um assentamento rural 

podemos encontrar mães que, mesmo sem recursos para comprar livros ou para construir 
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um sanitário em casa, sonham realizar o desejo de ver as filhas tocarem piano. Intriga a 

expectativa que depositam na educação: mesmo conscientes de que a escola do assentamento 

não desenvolve nem mesmo aulas de educação artística – previstas no currículo –, acreditam 

no poder da escola para realizar sonhos e anseiam por uma educação que ultrapasse a 

aprendizagem do ler/escrever/contar.   

Outra assentada destaca a importância das brincadeiras e dos jogos no espaço 

escolar e argumenta: 

Falta lazer, mais brincadeiras para incentivar os meninos, isso eles 
precisa. [...] Principalmente o futebol, porque hoje em dia precisa muito 
né... até assim fazer terapia... trabalhar em grupo cada qual tem uma 
sugestão pra falar e eu acho que é o próprio futebol mesmo. (AMÉLIA) 

 

Nesse depoimento, a mãe deixa claro: as crianças permanecem quatro horas em sala 

de aula, desenvolvendo um trabalho individual em detrimento do trabalho coletivo no 

espaço escolar. Sobre o porquê de não propiciarem momentos para as crianças 

desenvolverem atividades em grupo, professores/as responderam que nas atividades 

coletivas há conversas paralelas, que só é possível brincar na hora do recreio, e o futebol é 

permitido somente nas aulas de educação física. 

 Outro aspecto relevante levantado pela pesquisa foi o índice de reprovação entre 

alunos/as que freqüentaram e freqüentam a Escola Municipal Santa Terezinha. O Gráfico 8  

revela esses índices:  

 
GRÁFICO 8 – Reprovação de filhos/as na Escola Municipal Santa Terezinha, 
conforme consulta às famílias. 
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Confirmei que 32% das famílias participantes dessa pesquisa afirmaram que 

seus/suas filhos/as já foram reprovados de uma a três vezes durante a vida escolar, 

fato indicador de um expressivo índice de reprovação, constatado pelos seguintes 

depoimentos: 

[...] o mais velho [filho] repitiu umas três ou quatro vezes. [...] desde o 
primeiro ano que ele andou repitino. (JOSÉ) 
Ela já vai fazê dois ano no pré. Eu pus ela com cinco anos, né? E feiz o 
pré, aí agora repetiu, ela tá com seis anos e tô achano que ela vai ripiti 
de novo.[...] a outra já bombou uma veiz e ele [filho] parece que foi duas. 
(DULCE) 
 
[...] a mais velha [filha] reprovou na primeira série.[...] A do meio [filha] 
tá fraca é na pintura, a professora falou que se ela não melhorar ela não 
vai passá de ano. (FÁTIMA) 
 

Com base nesses relatos, busquei na escola informações mais recentes sobre a 

reprovação de alunos/as e constatei que, entre 2001 e 2002, ainda era elevado o índice de 

reprovação. O quadro abaixo revela esses índices: 

 

 QUADRO 3 - Repetência e evasão escolar na Escola Municipal Santa Terezinha (2001-2002) 
ENSINO FUNDAMENTAL 

1ª série 2ª série 3ª série 4ª série  
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002 

Total de alunos 20 29 14 19 12 16 25 10 
Aprovados 14 14 09 13 05 14 16 08 
Reprovados 05 11 05 04 04 00 05 00 

Evasão 01 00 00 01 02 02 02 02 
Transferências 00 04 00 01 01 00 02 00 

Fonte: Livro-ata de resultados finais da Escola Municipal Santa Terezinha 

 

As informações recolhidas através das entrevistas das famílias de alunos/as 

moradores do assentamento e nos documentos – a exemplo das atas dos resultados finais 

da escola – indicam que o fracasso escolar acompanha sistematicamente alunos/as da 

Escola Municipal Santa Terezinha.  

Cabe esclarecer, no entanto, que em nenhum momento contesto a reprovação de 
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alunos/as que não atingiram o mínimo de conhecimentos necessários a fim de avançarem 

para uma etapa seguinte; o que incomoda não é apenas a reprovação; também o que vem 

nas entrelinhas: discriminação e negação das origens sociais e culturais de alunos/as – 

aspectos reveladores de que o ensino está programado para atender apenas à elite.  

Com efeito, essa escola excludente cerceia e imobiliza a ação de grupos populares 

e, acima de tudo, produz fracassados sociais, crianças e jovens condenados a subempregos 

e a viverem à margem da cidadania. 

 Aqui, as afirmações de Regina Leite Garcia (2001, p.40), ao discutir a 

problemática da reprovação, são esclarecedoras: 

Não se trata de resolver problemas do fracasso escolar abrindo as 
porteiras e deixando passar todo mundo; trata-se sim de pôr em discussão 
as conseqüências sociais da reprovação e da repetência e, obviamente, da 
investigação dos determinantes sociais, culturais, econômicos e políticos 
que facilitam a vida escolar de alguns e colocam barreiras ao sucesso 
escolar de outros.  

 

Às palavras dessa autora, acrescento: as barreiras não são poucas quando se trata de 

escolas de bairros periféricos ou de escolas rurais, onde se concentram as maiores vítimas 

da exclusão sociocultural e os maiores índices de fracasso escolar. 

Ante o questionamento sobre as dificuldades de aprendizagem de filhos/as, 59% 

das famílias responderam que eram inúmeras: 

A dificuldade foi o desinteresse da escola. [...] desinteresse da 
aprendizagem. O professor nunca reclamou dele ser baguncento, de 
brigar, responder. Foi somente desinteresse, ele sentava na carteira 
ficava olhando pro tempo, pra janela, brincando com o lápis, não queria 
copiar. Sabe? Não tinha interesse nenhum. (MÁRCIA) 
 
Ah! Ela não vai muito bem na escola, não. [...] não gosta, tem preguiça. (INÊS) 
 
[...] ele está repetindo não consegue sair do pré, tá com dificuldade na 
escola. [...] ele não dava conta e tem muito aluno na sala assim. [...] é 
muito distraído, ele perde muito as coisas. [...] Agora ele tá indo mais ou 
menos, mais ta indo. (ISABEL) 
 

Os argumentos e a humildade das mães para justificarem as dificuldades de 
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filhos/as chegaram a me impressionar; num primeiro momento, elas atribuíam a filhos/as a 

culpa pelo fracasso escolar, justificando que são preguiçosos, não têm interesse, são 

distraídos, têm problemas de saúde. Num segundo momento, aprofundada a nossa 

conversa, as mães – mais confiantes e conhecendo o objetivo da minha pesquisa – se 

sentiram mais à vontade para expressar o descontentamento delas com a escola. A partir 

daí, passaram a dividir com a escola e com professores/as a responsabilidade pelo fracasso 

escolar de seus/suas filhos/as. 

A esse respeito, uma mãe relatou: 

Da classe da [professora x], reprovou a metade. Quando meu minino 
mais veio repitiu. Aí ele chegô com a borcinha nas costas, chorano, 
chorano, aí recramano, ele nervoso, sabe, ele é assim... ele é tímido, [...]. 
Depois eu falei:” meu fio, que cê tá chorano? A mãe quer sabe por quê? 
Alguém te bateu? A professora pois de castigo?”. “Não mãe, é porque eu 
repeti de ano.” Eu falei: “Não, o ano que vem você capricha bem 
caprichadinho, aí cê passa. [...] Eu acho que um pouco é culpa da 
professora, né, eu acho. Quando é uns 10%, 20%, isso ai é porque as 
criança é levada, pegou uma turma de criança arteira, e muito num 
presta atenção, aí a gente vai dar o perdão, mais a metade? 
(MARGARIDA) 

 

Nesse depoimento pode-se perceber: a mãe acolhe o filho no momento de 

tristeza pela reprovação e faz uma crítica à professora, que reprovou mais de 50% de 

alunos/as da 1ª série do ensino fundamental. Apesar da pouca escolaridade, ela está 

atenta e observa que não é possível se reprovar 50% em uma sala de 1ª série do 

ensino fundamental. Percebe a ineficiência da escola e denuncia: “Quando é uns 

10%, 20% [...] aí a gente vai dar o perdão, mas a metade?”. A esse respeito, é 

importante observar: se o aluno é reprovado na 1ª série pela segunda vez, então se lê 

nas entrelinhas que a escola não é o lugar dele. 

Moacir Gadotti (2000) entende que pais e mães devem participar das decisões 

visando à melhoria da qualidade do ensino de filhos/as. Quando perguntei a 

esses/essas pais/mães se teriam alguma sugestão para dar à escola, 70% 
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demonstraram interesse em colaborar com a melhoria do ensino e deram sugestões. 

Mas estas ou não foram levadas, ou não foram acatadas pela escola. O depoimento a 

seguir demonstra a falta de abertura da escola para estabelecer um diálogo efetivo 

com esses pais/mães:    

[...] eles fala que é assim mesmo. É só isso que eles fala, e que a 
delegada de ensino que manda dá essas matérias [mãe solicitando 
conteúdos mais interessantes]. (FÁTIMA) 

 

Outros depoimentos também indicam o interesse e a preocupação de 

assentados/as com a educação de seus filhos/as: 

[...] uma das coisas... é a participação da família, a autocrítica do aluno, 
né. É a história dele. [...] Há tantas coisas muito fácil: a professora devia 
aproveitar a realidade que nóis vive aqui. Na questão da matemática, por 
que põe é quadradinho? Por que num coloca lá trêis bizerrinho, treis 
vaquinha, né? trêis saco de arroz, coisa assim que fala a linguagem... é 
tão fácil e marca muito mais, né. Trêis cachorrinho, coisa assim que ele 
conhece e tá acostumado a brincá. [...] então, coisas dessa natureza 
ajuda demais, grava com mais facilidade. E essa coisa dele contá a 
história dele, né. No caso, a questão da música, da poesia... é uma coisa 
que chateia a gente, quando a gente pensa que poderia ter e não tem, 
chateia porque é a história da pessoa. Se ela não conta, fica esquecida... 
[...] a história tem que continuar. Então, eu acho isso muito importante. 
Essa seria a minha sugestão pra que a escola melhorasse e, de fato, 
tivesse... que cada escola tivesse a sua própria história. História de um 
povo que junta e... e aí vêm o interesse e o entusiasmo, a vontade... a 
vontade. [...] o aluno vai pra escola porque ele gosta, não é ficar 
obrigando não, porque alguma coisa chamou a atenção dele. Eu acho 
que é isso. (JOSÉ) 
 
[...] brincando aprende muito mais. Eu, por exemplo, às vezes passa um 
texto lá, você não sabe nada, você não consegue decorar aquilo, aquela 
obrigação, um texto, você tem que copiar aquilo né, tem que responder 
às perguntas. Mas é bem diferente quando você lê uma historinha; a 
pessoa grava direitinho, às vezes, se for o caso de colocar as perguntas, 
sabe até responder, né, porque o professor... Vamo conta uma historinha, 
todo mundo participa, aquilo é bem mais fácil da pessoa, da criança 
decorar mais né? Conseguir gravar mais melhor na cabeça. [...] Agora, 
você faz uma coisa lá, é uma obrigação você tem que fazer aquilo, é bem 
complicado. Você não interessa, não liga, você não aprende. (MÁRCIA) 
 

Nos depoimentos de pais e mães entrevistados, encontrei ressonância para o 

enunciado de José G. Sacristán (1999, p.232): 

[...] a escola é uma extensão da vida cotidiana, em que são levados em 
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conta os afetos, os laços, as tradições que unem o grupo, as vozes 
múltiplas que existem e em que o programa escolar é articulado como 
uma reconstrução e um alargamento da experiência adquirida na 
comunidade externa.  

 

Por meio desses relatos, percebi que as famílias estão interessadas na transformação 

da escola e se mostram apreensivas quanto às atitudes pedagógicas de professores/as e pelo 

modo como conduzem o processo educativo de seus/suas filhos/as. Numa linguagem 

simples, mas plena de sabedoria, pais e mães apontam os problemas e sugerem alternativas 

possíveis para solucioná-los.   

A esse respeito, Moacir Gadotti (2000, p.192) afirma: “Os pais têm todo interesse 

na educação de seus filhos”. Não só concordo com esse autor, como também pude 

comprovar essa realidade durante a realização desta pesquisa: a escola continua sendo a 

esperança de uma vida melhor, menos sofrida, com mais e melhores oportunidades. Os 

depoimentos a seguir confirmam essa expectativa: 

É o que eu falo pra elas [...] a gente sem estudo não é nada na vida, né? 
Até pra pegá um serviço, pra varrer rua, vamos supor, você precisa de 
estudo, senão tiver estudo... É o que eu falo pra elas: tem que estudar 
bastante pra ser alguma coisa na vida tem que estudar... porque sem 
estudo não conta não.[...] sem estudo, é só roça.  (JÚLIA) 
 
Ah, eu acho muito importante, eu gostaria tanto que eles estudasse. Eu 
tinha vontade de, já tô velha né, tinha vontade de, eu não sei nada, mais 
eu tô indo e eles invém. Então eu acho muito importante, eu queria tanto 
que eles estudasse, aprender assim um... ter um estudo, que hoje tá muito 
difícil; poder aprender assim uma profissão, assim, pra eles... quando eu 
morrer eu deixar eles assim, bem colocado. Não deixá eles só assim na 
enxada, porque roça ela dá, mas ela não dá camisa a ninguém . Eu acho 
que não. Então eu acho assim, que eles de ficá, de eu deixá eles no cabo 
da enxada assim: trabalhando, lutando, sofrendo. Então preferiria assim. 
Que eles tivesse estudo pra te um serviço assim, mais leve, e ganhá assim 
bem! Não fica assim igual eu. Eu acho assim, que é muito importante 
mesmo. Pro meu gosto, os trêis não tinha saído. Agora tá essa e o 
menino... eu tenho fé em Deus, eu quero que eles estuda pra eles sê 
alguma coisa. A menina ganhá, tem um salário pra ganhá, ao menos um 
dinheirinho pra comprar roupas, né mesmo? Se vestir bem, eu gostaria. 
(JOANA) 
 
[...] a escola é o seguinte, é... pra começá que até mesmo pra tirar leite a 
gente tem qui tê o estudo porque... pra tirá leite é muito fácil, mas na 
hora de vendê esse leite, né? Na hora de administrar essa coisa, então a 
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escola é tudo, e não é só: tê estudo, tá sempre estudano, sempre 
preparando porque a coisa vai sempre inovando, e a pessoa tem que tá 
sempre atualizada, né. A vida é um aprendizado constante. (JOSÉ) 

 

José G. Sacristán (1999, p. 151) acrescenta: “Os pais também querem para seus 

filhos níveis de escolarização que eles próprios não alcançaram [...] a população em geral 

continua considerando a educação como uma força que dá esperanças”. Tratando-se da 

zona rural, essa esperança, esse desejo, se torna mais evidente, exatamente pelas condições 

precárias em que a população vive; no meio rural, não há nenhuma expectativa de melhora, 

exceto por meio da educação. Cerca de 90% das famílias entrevistadas acreditam que é 

somente com o auxílio da escola que os/as filhos/as poderão adquirir uma vida mais digna: 

melhores condições de moradia, saúde, lazer, alimentação, higiene, dentre outras coisas. 

Todos esses indicadores são significativos para se compreender a realidade 

enfrentada no dia-a-dia por assentado/as. Embora pais e mães do assentamento tenham 

baixa escolaridade, demonstraram em seus depoimentos como as experiências da vida 

cotidiana de filhos/as podem ser recursos importantes para a construção do saber, como também 

foram capazes de sugerir atividades bastante pertinentes, que poderiam ser incorporadas ao 

currículo escolar.  

Nos depoimentos que recolhi entre assentados/as ao longo desta pesquisa, percebi o 

grande valor que atribuem à educação escolar. A escola para eles/elas representa a 

verdadeira ascensão social: todas as expectativas de futuro das famílias assentadas estão na 

escolarização de filhos/as, conforme se pode depreender de seus depoimentos quando, ao 

demonstrarem o desejo de uma vida melhor, menos sofrida, afirmam: “roça não dá camisa 

pra ninguém”, ou  “sem estudo, é só roça”. 

Entretanto, pude verificar: a Escola Municipal Santa Terezinha não atende aos 

anseios desses/as assentados/as: 

Olha, essa escola, essa educação, não é a ideal pra nós. Inclusive nós 
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temos é... ela é um passo fundamental, mas a nossa ideologia seria uma 
escola [...] Família agrícola. Por quê? Porque esta escola vai formar um 
técnico que vai ensinar ele é dentro da realidade dele. E por que família? 
Porque a escola vai trabalhar não só com o aluno, vai trabalhar também 
a família. Quais as dificuldades que nós encontramos? Temos um 
exemplo aqui! É que aqui [referindo-se à Escola Santa Terezinha] ele faz 
até a quarta série, depois ele vai pra cidade fazer a sexta série e delá ele 
já não quer mais voltar pra cá. Ele passa a conviver com outra... pra 
conseguir alguma coisa, ele tem que ir embora, tem que o assentamento. 
Então essa é uma luta nossa muito grande, pra que nós tenhamos aqui no 
assentamento uma escola que dê a formação, a educação que os nossos... 
pra que não precise sair daqui pra buscar em outros lugares. (JOSÉ). 

 

Esse depoimento confirma o desejo desse e de outros pais de verem os/as filhos/as 

prosseguirem os estudos; pais que não mais se contentam com o ensino fundamental, que 

estão se unindo em busca de uma escola que dê aos seus filhos/as uma formação integral. 

Do mesmo modo que não querem que filhos/as abandonem a luta por eles empreendida, 

têm no retorno da Escola Família Agrícola a solução para a permanência desses jovens no 

assentamento. 



 

3 “TODOS FALAM QUE PRECISA MUDAR [...], MAS NINGUÉM ENSINA COMO”1 

 

 

 

3.1 Encontros de formação continuada de professores/as em Campo Florido 

 

 

Após recolher informações sobre as famílias e conhecer um pouco da vivência de 

alunos/as do assentamento, passei ao segundo eixo da pesquisa, voltado à formação 

continuada de professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha. Este eixo, 

caracterizado como pesquisa-ação, foi desenvolvido conforme proposta de Kenneth M. 

Zeichner (2000), que recomenda a quem pesquisa não considerar professores/as apenas 

objetos de estudo, mas sujeitos participantes do processo de produção do conhecimento e 

colaboradores/as no processo de investigação. Dessa forma, busquei maior proximidade 

com professores/as para que, juntos, pudéssemos compartilhar problemas observados na 

escola do assentamento. 

A pesquisa-ação, conforme Michel Thiollent2 (1986), caracteriza-se por ser 

comprometida com a transformação social e com a conscientização dos participantes da 

pesquisa; por buscar atender aos anseios de uma comunidade por meio da produção 

coletiva de conhecimentos – quebrando barreiras entre o saber científico e o saber 

empírico; e por se empenhar em solucionar problemas concretos apontados pelos 

participantes, características contempladas neste segundo eixo, desenvolvido por meio de 

                                                           
1 Fala de uma professora participante num dos encontros de formação continuada. 
2 Michel Thiollent (1986, p. 15) explica: “Para que não haja ambigüidade, uma pesquisa pode ser qualificada 
de pesquisa-ação quando houver realmente uma ação por parte das pessoas ou grupos implicados no 
problema sob observação. Além disso, é preciso que a ação seja uma ação não-trivial, o que quer dizer uma 
ação problemática merecendo investigação para ser elaborada e conduzida”. 
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intervenção realizada de forma colaborativa com professores/as da educação básica de 

Campo Florido (MG) e da Escola Municipal Santa Terezinha. 

Após o primeiro contato com a diretora da escola, minhas colegas pesquisadoras3 e 

eu marcamos a primeira reunião geral com a equipe de professores/as e a diretora da escola 

para apresentarmos nosso projeto. Durante esse primeiro encontro, mostramos a intenção 

de desenvolver um trabalho em parceria com docentes e também procuramos conhecer 

suas necessidades, dificuldades e anseios relacionados à prática educativa.  

Entretanto, não conseguimos agendar os encontros seguintes que dariam 

continuidade ao desenvolvimento da pesquisa, pois a diretora da escola, cautelosa em 

relação a nossa presença na instituição, alegou a necessidade de obter uma autorização da 

Secretaria Municipal da Educação de Campo Florido. Alegou ainda já existir um outro 

grupo de pesquisadores/as que desenvolvia um trabalho na escola, sendo inviável acolher a 

nossa pesquisa enquanto o referido grupo não concluísse a sua investigação. 

Foram muitas as tentativas de aproximação com a escola, envolvendo inclusive 

negociações com a Secretaria Municipal de Educação de Campo Florido. A secretária nos 

solicitou que, antes de iniciarmos o trabalho na escola, ministrássemos um curso de 

extensão a todos/as os/as professores/as do município de Campo Florido, em que se 

incluíam os/as professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha. Por ser aquela a única 

forma de conseguirmos trabalhar na escola do assentamento, decidimos atender ao pedido 

da secretária, o que exigiu o planejamento de um “Projeto de Pesquisa e Formação 

Continuada de Professores/as da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Município de 

Campo Florido (MG)”, coordenado pela professora dra. Célia Maria de Castro Almeida e 

ministrado pela equipe de pesquisadoras (cf. ANEXO A, p. 162).  

                                                           
3 Integrantes da equipe de pesquisadoras do projeto temático referido no capítulo 2, a saber: profª drª Célia 
Maria de Castro Almeida (coordenadora da equipe), Mirza M. Cury Diniz Freitas e Doraildes da Silva Matos. 
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O projeto foi desenvolvido em duas etapas: no período de setembro a dezembro de 

2002, e entre março e junho de 2003. Os encontros com professores/as aconteceram 

quinzenalmente – perfazendo um total de 24 horas na primeira etapa, e 12 horas na 

segunda –, e foram realizados na Escola Municipal Gomes Horta, em Campo Florido (MG). 

Os temas trabalhados no primeiro e segundo módulo, sugeridos pelos/as próprios/as 

professores/as, foram: conteúdos e métodos de ensino e avaliação; a música e as artes no 

currículo escolar; pluralidade cultural; interações entre família, comunidade e escola; 

projetos – elaboração e execução; alfabetização e letramento. Esses temas foram divididos 

entre a equipe de pesquisadoras4, e a mim couberam avaliação, pluralidade cultural e 

interações entre família e escola. 

 Na abordagem, priorizei a reflexão sobre três questões: 

a) como incluir as experiências de alunos/as no currículo escolar e utilizá-las como 

referência para novas aprendizagens;  

b) como implementar novas práticas educativas capazes de incorporar a diversidade 

de experiências culturais de alunos/as;  

c) como praticar uma avaliação que, em vez de servir ao controle, à discriminação e 

à seleção, seja entendida como essencial ao processo de construção do conhecimento.  

A reflexão foi o princípio que norteou todo o processo e estabeleceu o vínculo entre 

teoria e prática, trabalho pedagógico e investigação cientifica. De acordo com Marina 

Ribas e Marlene de Carvalho (2003, p. 42),  

[...] a reflexão deve centrar-se tanto no seu trabalho do dia-a-dia quanto nas 
condições sociais em que ele se dá, a fim de que o professor tenha uma 
compreensão própria, particular de sua prática para que possa extrair dela 
seu saber, um conhecimento originado de sua experiência [...].  

 

                                                           
4 Neste capítulo, empregarei a primeira pessoal no plural quando estiver me referindo ao trabalho da equipe; 
quando estiver me referindo à parte específica de minha inserção neste projeto de formação continuada de 
professores/as, utilizarei a primeira pessoa do singular.  
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Nessa perspectiva, para incentivar o trabalho reflexivo e conhecer melhor 

professores/as, propusemos duas atividades: no primeiro encontro, levantamos o perfil 

desses/dessas profissionais por meio de questionário (cf. ANEXO B, p. 167); em um 

segundo encontro, pedimos-lhes que formassem duplas para entrevistarem-se mutuamente, 

para discutir assuntos relativos à formação profissional, a experiências, à atuação 

pedagógica e aos principais problemas enfrentados no cotidiano escolar.  

Consideramos importante conhecer melhor os/as professores/as antes de iniciar o 

trabalho, por entender que, conforme Almerindo Afonso Janela (2003, p. 42): 

[...] a escola existe como pessoas e para pessoas, com biografias e 
história de vidas concretas, com origens sociais e culturais 
diversificadas, com expectativas pessoais e necessidades específicas, 
freqüentemente condicionadas por contextos e recursos que dificultam a 
escolha de percursos que correspondam a desejos e aspirações legítimos.   
 

A fim de conhecer melhor os/as professores/as5 participantes dos encontros de 

formação continuada – 46, ao todo –, usamos o referido questionário para recolher 

informações sobre seu cotidiano, sua formação e seu tempo de magistério, suas opiniões 

sobre as escolas onde atuam, suas experiências de vida, bem como suas práticas culturais. 

Acreditávamos que conhecer as práticas pedagógicas, os saberes, as preferências e os 

valores – enfim, a cultura deles/las – seria útil, uma vez que nossa intenção era tanto 

valorizar seus saberes e suas práticas quanto colocar o desafio de construir novos 

conhecimentos e práticas mediante um movimento de ação–reflexão–ação. A esse 

propósito, cabem estas palavras de José G. Sácristan (2002, p. 86): 

O paradigma do senso comum diz que o saber-fazer, o “como”, não é 
uma derivação só do conhecimento adquirido na formação ou no 
processo de formação, mas se deve à matriz cultural da qual provém o 
professor. [...] é importante atender às raízes culturais das quais se nutrem 
os professores, para entender como atuam e porque atuam.  

 

                                                           
5 Dentre estes, sete eram professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha. 
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Além disso, desejávamos que professores/as percebessem a importância de 

conhecer os saberes, os valores, as crenças e as vivências de alunos/as para que 

posteriormente a prática pedagógica abarcasse o repertório cultural dos/as discentes. 

As informações obtidas por meio do questionário, cujos resultados6 apresentarei a 

seguir, incluíam práticas culturais, formas de lazer, principais interesses, faixa etária, etnia, 

religião, valores etc. 

Dentre professores/as, uma expressiva maioria é do sexo feminino, conforme 

mostra o Gráfico 9 abaixo: 

 
GRÁFICO 9 – Gênero dos/as professores/as 

 
 

Inquiridos sobre sua etnia, os/as professores/as mencionaram: africana, brasileira, 

européia, indígena, italiana, portuguesa78. Os resultados podem ser observados no Gráfico 

10. 

 

                                                           
6 A tabulação dos dados foi feita por Doraildes da Silva Matos, bolsista do Pibic, com bolsa da Fapemig, 
orientada pela profa.dra.Célia Maria de Castro Almeida. 
7 Verificamos nesta ocasião, que nem todos conhecem o significado da palavra etnia, pois muitos 
mencionaram a etnia “urbana” e “mineira”. 
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GRÁFICO 10 – Etnias de professores/as 
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Quanto à religião, citaram: católica, espírita, evangélica e protestante; porém, 

alguns relataram não ter religião alguma, como apresenta o Gráfico 11: 

 

GRÁFICO 11 – Religião de professores/as 
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Como aponta o gráfico, 55% dos entrevistados são espíritas. Este número 

expressivo talvez decorra da proximidade de Campo Florido da cidade de Uberaba, onde 

morou Chico Xavier, considerado pelos espíritas seu maior líder espiritual.  

Quando lhes foi perguntado sobre os valores humanos mais importantes na vida de 
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um/uma cidadão/cidadã, professores/as indicaram: respeito, amor, ética, fé, solidariedade, 

união, responsabilidade e patriotismo – como mostra o Gráfico 12: 

 

  GRÁFICO 12 – Valores humanos importantes para professores/as 

 
 

No que se refere à música, foram indicadas como as mais apreciadas por 

professores/as: romântica, sertaneja, popular brasileira (MPB), clássica, religiosa, o samba, 

o pagode, o forró e o axé, como demonstra o Gráfico 13: 

 

GRÁFICO 13 – Músicas preferidas de professores/as. 
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Em relação ao tipo de filmes que mais gostam, professores/as mostraram que: 55% 

preferem os românticos; 21%, o suspense; 6%, os baseados em fatos reais; 6%, a comédia; 

6%, a ficção; 6%, filmes sobre temas religiosos – conforme o Gráfico 14:  

 
GRÁFICO 14 – Filmes preferidos por professores/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As informações recolhidas no questionário foram de muita relevância para o nosso 

trabalho no curso de formação continuada: com base nelas, elaboramos muitas das 

atividades desenvolvidas, sempre buscando levar à reflexão sobre práticas educativas.  

Quanto à formação inicial de professores/as participantes do curso de formação 

continuada, constatamos que 41% dos professores/as possui apenas o ensino médio, 

conforme mostra o Gráfico 15:  

 

GRÁFICO 15 – Escolaridade de professores/as 
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O Gráfico 15 ilustra que a maioria (41%) tem apenas o magistério de segundo 

grau. Entretanto, cerca de 27% concluiu curso superior, o que demonstra uma 

preocupação em dar prosseguimento ao processo de desenvolvimento profissional.  

No que se refere à experiência docente em escolas situadas na zona rural, a 

maioria dentre professores/as mencionou que a primeira atuação profissional 

aconteceu na zona rural – considerada uma experiência enriquecedora para a prática 

profissional. O Gráfico 16 aponta que 44% já atuaram em assentamentos e em 

fazendas da região.  

 
GRÁFICO 16 – Experiência de professores/as na zona rural 

 

 
 
 

 

 

 

 

No que se refere ao nível de ensino em que professores/as atuavam no período 

em que freqüentaram os encontros de formação, uma maioria significativa lecionava 

no ensino fundamental nível I, conforme mostra o Gráfico 17: 

 
GRÁFICO 17 – Nível de atuação de professores/as 
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Em relação às leituras preferidas, os resultados podem ser observados no Gráfico 

18: 

GRÁFICO 18 – Leituras preferidas por professores/as 
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Analisando as leituras indicadas como preferidas, constatamos a ausência de 

livros que direta ou indiretamente poderiam contribuir para a prática em sala de aula: 

professores/as preferem romances, em detrimento dos textos didáticos, científicos ou de 

atualidades.  

Os resultados sobre os programas de televisão preferidos podem ser observados a 

seguir: 

  GRÁFICO 19 – Programas de TV preferidos por professores/as 
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O Gráfico 19 aponta que as preferências de professores/as se concentram – mais de 

46% – em programas como: novelas, humorísticos e filmes. Percebemos através dessas 

informações que programas culturais ou educativos – “Globo Repórter”, programas da TV 

Cultura ou da TV Escola ocupam escala menor de preferências. Esses dados nos levaram a 

refletir sobre a problemática da TV, meio de comunicação mais popular da atualidade: se 

professores/as não assistem a programas educativos ou culturais mas apenas a programas 

recreativos, vazios de informações ou que até distorcem a realidade, programas em que 

predominam o sensacionalismo, a violência e a maldade, como poderão despertar em 

seus/as alunos/as o interesse por programas capazes de incentivar a curiosidade, a 

imaginação e o interesse em aprender mais, programas que poderiam contribuir para sua 

formação? 

Num dos encontros de formação, professores/as foram inquiridos, através de 

questionário, sobre as principais dificuldades e os problemas enfrentados na atividade 

profissional, ocasião em que levantaram questionamentos sobre várias temáticas: avaliação 

escolar, interações entre pais e escola, projetos de ensino e dificuldades de aprendizagem, 

dentre outras. 

No que se refere à avaliação escolar – problemática mais mencionada –, foram 

numerosos os questionamentos: 

- Por que o processo de avaliação escolar sofre constantes mudanças?   

- Por que, nas escolas, somente a avaliação escrita é valorizada?  

- Qual o tipo de avaliação aprovado pelo sistema educacional?  

- Por que avaliar é tão difícil? Por que não reprovar?  

- A quem devemos atribuir a culpa da reprovação do aluno?  

- Resgatar as datas cívicas é uma forma de ensinar e avaliar? 

- Por que é tão difícil fazer uma auto-avaliação? 
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Através desses questionamentos, percebemos a insegurança de professores/as com 

relação a esse tema. Pudemos observar ainda que, para professores/as, avaliar significava 

apenas aprovar ou reprovar: não conseguiam perceber a avaliação como parte importante 

na construção do conhecimento. Também demonstraram descontentamento com o sistema 

de ciclos e a promoção automática.  

Após analisar o perfil de professores/as, as inquietações e os questionamentos, 

planejamos realizar nossos encontros de formação por meio de atividades que lhes 

despertassem o desejo de participar e refletir sobre os temas levantados por eles/elas. Na 

tentativa de promover o envolvimento de professores/as, buscamos contextualizar os temas 

propostos à reflexão de forma a relacioná-los com as situações do cotidiano escolar. Além 

das atividades práticas, trabalhávamos com textos que fundamentavam a temática discutida 

e pedíamos uma reflexão escrita sobre as atividades desenvolvidas em cada encontro. 

Entretanto, a maioria não se comprometeu com essas reflexões escritas, resistindo às 

“tarefas” solicitadas. Analisando tal resistência, percebemos que parte dela talvez tenha 

ocorrido por insegurança para discutir o assunto, ou por dificuldades relacionadas à escrita 

– estruturação do texto, gramática, coesão, coerência e consistência textual; ou ainda 

porque simplesmente não tinham interesse pela temática abordada.  

 
FIG. 7 -  Trabalhando leitura e discussão de texto  
(Foto de Marta Candido Moreira, em 10/10/2002) 
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Nas dinâmicas desenvolvidas, procuramos enfatizar o que Myrtes Alonso (2003, p. 

12) postula sobre a formação continuada de professores/as: “[...] é preciso entender que as 

mudanças somente acontecem quando há envolvimento direto dos professores e demais 

participantes do processo, quando eles estiverem convencidos de que a mudança é 

necessária, ainda que desconheçam os caminhos”. 

 

FIG. 8 - Dinâmica abordando a diversidade cultural 
(Foto de Célia Maria de Castro Almeida, em 28/11/2002) 

 

Nessa perspectiva, propusemos discutir a avaliação escolar por meio de uma 

dinâmica que simulasse o que ocorre em situações de provas escritas nas escolas, 

utilizando um tangram: entregamos as peças do jogo e pedimos aos/às professores/as para 

montá-lo individualmente “[...] em apenas vinte minutos, nenhum minuto a mais”. Nós, 

pesquisadoras, apenas observávamos as reações de professores/as, que se mostraram 

ansiosos com o tempo e incomodados com a nossa presença, olhando o relógio e 

mencionando a todo instante quanto tempo faltava para finalizar a tarefa. Nossa atitude foi 

proposital. Procuramos deixar professores/as aflitos, pois desejávamos simular a 

experiência de alunos/as em situação de avaliação, a fim de que pudessem refletir sobre tal 

prática. Dessa atividade participaram 43 professores/as, e apenas seis (13%) conseguiram 
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concluir a tarefa no tempo proposto.  

A atividade com o tangram serviu para levar os professores/as a refletirem sobre o 

que haviam sentido durante a execução da atividade: mencionaram ansiedade, descontrole 

emocional, preocupação com o tempo/hora, sentimento de incapacidade, frustração, 

vontade de não realizar a atividade. Então concluíram que a experiência foi desagradável –

ficaram nervosos, o que dificultou ou impediu a realização da tarefa no tempo estipulado.  

 
FIG. 9 - Atividade sobre a avaliação escolar  
(Foto de Marta Candido Moreira, em 10/10/2002) 

 

Pelos comentários, alguns/mas professores/as não imaginavam que alunos/as 

passavam por essa angústia ao realizarem as provas bimestrais.E, a partir dessa 

constatação, discutiram os limites do sistema referentes à avaliação e como as reprovações 

colaboram para rebaixar a auto-estima de alunos/as. A atividade levou à reflexão quanto à 

necessidade de mudança de postura frente aos métodos de avaliação. 

A problemática das interações entre família e escola levou professores/as a 

pontuarem as seguintes questões: 

- Por que os pais transferem a responsabilidade de educar somente à escola?  

- Por que os pais não participam da vida escolar de filhos/as?  
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- Por que os pais não contribuem para a aprendizagem do/a aluno/a?  

- Por que os pais não participam das reuniões promovidas pela escola? 

 
Por essas perguntas, percebemos que a dificuldade da interação entre família e 

escola é vista pela maioria dos/as professores/as de uma forma unilateral, isto é, cabe a pais 

e mães a inteira responsabilidade de se aproximarem da escola.  

Com base na discussão sobre família e escola, introduzimos a reflexão sobre a 

importância de se trabalhar a diversidade cultural; a necessidade de se conhecer a realidade 

de alunos/as, se aprofundar as relações entre professores/as e famílias, para estabelecer 

com estas um vínculo de confiabilidade e parceria na educação. Tendo em vista a 

importância que têm, na prática pedagógica, as informações sobre a experiência de vida de 

alunos/as, o cotidiano e as condições socioculturais da família, buscamos em José G. 

Sácristan (1999, p.229) o respaldo teórico para nossa atuação neste sentido: “[...] a escola 

precisa da colaboração da família e especialmente toda a informação valiosa sobre seus 

filhos, as quais podem ser importantes para os professores”. E também em Antônio F. 

Moreira (1993), para quem é importante o/a professor/a trazer para a escola a experiência 

de vida do/a aluno/a – principalmente daquele/a que pertence a grupos sociais menos 

favorecidos – como ponto de partida à prática pedagógica. Segundo esse autor, é preciso 

incorporar a cultura e o estilo de vida de alunos/as ao contexto escolar. Nessa perspectiva, 

a escola deveria ampliar ao máximo o conhecimento que o/a aluno/a traz consigo para 

despertar o interesse pela aquisição e apreciação dos demais saberes necessários ao 

desenvolvimento pleno. 

Alinhada a essas idéias a autora, Joana M. Di Santo (2003, p.2) acrescenta:  

 
Família e escola são pontos de apoio e sustentação ao ser humano; são 
referencial existencial. Quanto maior for a parceria entre ambas, mais 
positivos serão os resultados na formação do sujeito. A participação dos 
pais/mães na educação dos filhos/os deve ser constante e consciente. 
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Reconhecendo a necessidade de se fortalecerem os laços entre escola e família – 

tarefa que se mostra difícil –, realizamos uma dinâmica com professores/as a fim de 

refletirmos sobre essa temática. Para tanto, com base nas respostas do questionário, já 

mencionado, sugerimos que professores/as poderiam recolher informações sobre os/as 

alunos/as por meio de um instrumento como este.  

Em seguida, propus desenvolverem uma atividade que pudesse levar a uma reflexão 

sobre a diversidade sociocultural de alunos/as: professores/as foram convidados a escolher 

um dentre vários retalhos de tecido colorido e, depois, uni-los com o do/a colega, de modo 

a formar, com os retalhos, uma grande circunferência colorida. A intenção era desenvolver 

uma atividade coletiva. A idéia desta atividade foi apoiada em Dóris Pires Bolzan (2002, p. 

63), para quem toda atividade desenvolvida em equipe “[...] implica a construção 

compartilhada de conhecimento, favorece a autonomia dos participantes, possibilitando ir 

além do que seria possível, se estivessem trabalhando individualmente”. Essa atividade 

levou professores/as a concluírem que a diversidade cultural – representada pelos retalhos 

coloridos – pode promover resultados interessantes mesmo com diferenças de gênero, 

idade, práticas socioculturais, costumes e valores. Mas para isso é preciso haver auxilio 

mútuo. 

A proposta da atividade era, também, levar professores/as a refletirem sobre a 

diversidade cultural, pois – conforme recomendam Nilma Lino Gomes e Petronilha B. 

Gonçalves e Silva (2002, p.28 - 29): 

 

A formação para a diversidade é requerida pelo que há de mais avançado 
no movimento docente, nas ciências humanas e nos recentes estudos 
culturais produzidos no campo da educação. [...] Assim, poderemos 
possibilitar momentos formadores na escola, nos centros de formação e na 
universidade em que estejam presentes as reflexões sobre o 
reconhecimento, a aceitação do outro [...] como humano e como cidadão e 
tratá-lo com dignidade.  
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FIG. 10 - Dinâmica discutindo a diversidade 
(Foto de Doraildes da Silva Matos, em 24/10/2002) 

 

No decorrer das reflexões, professores/as se posicionaram e mencionaram que, tal 

como no mosaico de retalhos coloridos, é na diversidade que nos fortalecemos, que 

realçamos a nós e ao outro. Embora alguns/mas professores/as tenham alegado não pensar 

nos/as alunos/as como uma turma homogênea, todos foram unânimes quanto a reconhecer 

que não abordavam a diversidade cultural no contexto escolar por não saberem atuar como 

mediadores neste processo, pois não tinham sido preparados para trabalhar com a 

diversidade cultural. Isso confirma o pensamento de Guiomar Namo de Mello (2003): 

incorporar camadas populares antes excluídas da educação escolar afeta a qualidade da 

escola brasileira, pois seu projeto educacional foi pensado para atender a uma elite. Tal 

reflexão nos ajuda a entender a dificuldade de professores/as em trabalhar com a 

diversidade de culturas existentes na comunidade escolar, afinal, a educação escolar não 

foi pensada para a diversidade, e sim para reproduzir a cultura dos grupos dominantes. 

 Nicholas C. Burbules (2003) chama atenção para a temática da diferença, 

atualmente amplamente discutida e defendida na educação e na política, através de 
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posições que ressaltam a singularidade e os traços distintivos dos grupos sociais em 

contraposição a concepções de comunidade, solidariedade ou consenso liberal que tendem 

a enfatizar necessidades e interesses comuns. Trata-se de uma tendência também 

preocupada em ressaltar os aspectos fragmentados e performativos da personalidade e da 

ação humana. Nesse sentido, a diferença no campo educacional parece ser tanto uma 

oportunidade quanto um problema, afirma Nicholas C. Burbules (2003, p. 160): 

É uma oportunidade porque os embates entre os diversos grupos e 
indivíduos oferecem ocasiões para explorar o leque das possibilidades 
humanas que se expressam na cultura e na história; porque as conversas 
entre as diferenças podem nos ensinar a entender as formas alternativas 
de vida e a desenvolver empatia por elas; e porque lidar com essa 
diversidade é uma virtude da cultura cívica democrática. [...] pode ser 
uma dificuldade [...] porque pode provocar conflitos e compreensões 
equivocadas; porque as diferenças podem revelar incomensurabilidades 
que estão além da linguagem e de nossa capacidade de compreender. 
 

Embora possamos aprender com essa tensão e esse conflito, muitas vezes 

professores/as e instituições em geral preferem defender ambientes educacionais 

homogêneos. Com efeito, muitas vezes a escola apenas reconhece a diversidade, mas não é 

capaz de relacionar e interagir com as diferentes culturas a fim de enriquecê-las 

mutuamente; na realidade, o que predomina na educação é a tolerância à diversidade. 

Nesse caso, perpetua-se a concepção homogênea de educação: escolas com os mesmos 

currículos, com um sistema único e padronizado de avaliação. Para Nicholas Burbules 

(2003, p. 163), “[...] ‘celebrar a diversidade’ muitas vezes significa apenas a exorcização 

da diferença, do Outro, como algo exótico, fascinante ou curioso – mas ainda visto e 

avaliado em função de um ponto de vista dominante”.  

Por outro lado, os estudos culturais e a educação intercultural visualizam a 

diversidade cultural na escola como uma oportunidade para desenvolver novos métodos, 

novas estratégias de ensino e avaliação, novas posturas quanto ao tratamento dos diferentes 

na escola. 
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Partindo da concepção de educação intercultural, discutimos o tema da diversidade 

para sensibilizar professores/as quanto à necessidade de conhecerem aspectos como 

origens, família, interesses, potencialidades, talentos, hábitos, costumes e particularidades 

dos grupos socioculturais a que pertencem alunos/as. Tal conhecimento é valioso no que se 

refere a promover alterações curriculares que atendam à diversidade. Além disso, 

conhecer, respeitar e valorizar a bagagem cultural que alunos/as trazem para o contexto 

escolar significa aprender com quem conhece bem o meio onde vive: o/a aluno/a, e que 

justamente por isso tem muito a ensinar a quem vive em outro contexto. Este pode vir a ser 

um momento rico de interação, troca de informações e oportunidade para que essas 

crianças – ao compreenderem que suas experiências são reconhecidas e valorizadas –

fortaleçam a auto-estima.  

Daí a necessidade de se repensar a educação e a formação de professores/as: há que 

se formar profissionais aptos a lidar com a diferença, o que poderia colaborar para eliminar 

o preconceito e o fracasso escolar, bem como inadequações como currículo e avaliação 

homogêneos. 

Ainda durante a dinâmica do mosaico de retalhos, professores/as puderam refletir 

sobre a infância: buscaram na memória ocasiões em que se sentiram excluídos/as pela falta 

de compreensão ou aceitação de sua diversidade. Foram mencionadas várias passagens da 

infância escolar, nas quais se sentiram diminuídos/as por razões várias: não-aceitação da 

variação lingüística regional e da condição socioeconômica, falta de tempo de pais/mães 

para acompanharem os estudos, ou a sensação de serem humilhados/as por não 

conseguirem acompanhar o desempenho escolar da turma. Nesse último aspecto, foi 

relatado que docentes da época separavam alunos/as mais espertos dos “atrasados” e os 

colocava em fileiras isoladas – o “cantinho dos burros”. 

Ao discutir a ausência das famílias nas reuniões escolares, Nadir Zago (2003) 
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aponta a condição socioeconômica delas como uma das causas que afastam pais/mães da 

escola. Segundo a autora, condições de vida precárias têm um peso importante sobre o 

percurso e as formas como as famílias investem na escola. Rememorando a infância, 

professores/as perceberam que, também, seus/suas pais/mães não tinham tempo para 

freqüentar as reuniões: preocupavam-se, em primeiro lugar, com a própria sobrevivência 

da família; dedicavam-se intensamente ao trabalho – e isso os impossibilitava de atender às 

solicitações para irem às reuniões de pais/mães na escola. Essas reflexões possibilitaram a 

professores/as compreender melhor o porquê da ausência de pais e mães do âmbito escolar. 

Durante os encontros de formação, professores/as também manifestaram 

preocupação quanto às práticas docentes ao demonstrarem interesse em conhecer o 

trabalho por projetos de ensino: 

- Por que trabalhar com projetos? 

- Como trabalhar e desenvolver projetos dentro de um contexto de ensino? 

- Professor/a deve incorporar projetos em suas aulas? 

 Questões relacionadas a dificuldades de aprendizagem também foram levantadas: 

- Por que o professor se sente tão inseguro quando aluno/a não consegue 

aprender? 

- Por que algumas crianças têm mais dificuldade ou menor interesse em aprender 

do que outras? 

- Por que algumas crianças não gostam de ler, mas se destacam na matemática? 

- Por que muitos pais não aceitam que filhos/as têm dificuldades para aprender? 

- Por que a sala especial funciona como “depósito” de crianças carentes e com 

dificuldades? 

- Por que uma criança não consegue aprender nada numa determinada série, mas 

na série seguinte se desenvolve plenamente? 
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- Por que o professor não faz um diagnóstico de alunos/as para verificar o que já 

sabem para posteriormente dar início ao trabalho pedagógico? 

- Por que alguns alunos/as memorizam com maior facilidade músicas, novelas, 

programas de TV, e não memorizam nem aprendem os conteúdos escolares? 

- Apesar da cobrança de professores/as, por que alunos/as não tomam gosto pela 

leitura?  

- Por que crianças reprovadas por cinco anos consecutivos não demonstram 

nenhum interesse pela escola? 

- Como lidar com alunos/as inquietos, distraídos e desinteressados? Aplicamos 

alguns métodos, mas os resultados não são duradouros e logo perdemos o controle 

novamente. Por que isto ocorre? 

Esses questionamentos demonstram dificuldade em refletir sobre os problemas 

levantados: professores/as não conseguem diagnosticar a causas dos problemas nem 

vislumbrar formas de amenizá-los, e atribuem a pais/mães a responsabilidade pelo fracasso 

escolar dos seus alunos/as. Também acusam o sistema educacional, manifestando sua 

insatisfação e a sensação de desalento em relação a mudanças ou inovações impostas ou 

exigidas pelo sistema. Uma das professoras desabafou: 

Nós professores não temos culpa dos alunos não ter educação, não 
obedecer, não querer nada com a escola, não respeitar os professores. 
Como que o professor vai estudar se não tem recursos para isso? Todos 
falam que tem que mudar, precisa mudar, ser mais criativo, mas ninguém 
ensina como.  
 

Em sua fala, a professora expressa angústia, o mal-estar que sente pela profissão. 

Consciente de sua falta de preparo para atuar na sala de aula, afirma que é cobrada a 

inovar, buscar soluções para amenizar os conflitos em sala de aula, para melhorar a 

qualidade de ensino, mas não recebe o suficiente para se qualificar continuamente nem é 

orientada sobre como lidar com alunos/as.  
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Os encontros de formação foram ocasião também para que professores/as 

pontuassem questões relativas a dificuldades que têm em acompanhar as mudanças 

exigidas pelas políticas educacionais: 

- Por que os professores não conseguem acompanhar as inovações do ensino? 

- Por que as práticas de ensino estão sempre mudando? 

- Como implementar inovações no ensino se não estão preparados para isso? 

- Por que o/a professor/a e o ensino em geral são tão criticados? 

- Por que professores/as são tão inseguros ao sistematizar um conteúdo? 

Além dessas, outras questões expressaram dúvidas e dificuldades que têm 

professores/as: 

- Existe um programa curricular específico para a educação infantil? 

- Por que o nível do ensino é ruim mesmo com os recursos com os quais a escola 

de hoje pode contar? 

- Como trabalhar com turmas heterogêneas e ter bons resultados de 

aprendizagem? 

- Como trabalhar sem o livro didático, uma vez que devem apresentar um plano 

de curso com base nele? 

Esses questionamentos nos permitiram perceber como professores/as estão 

insatisfeitos com o sistema de ensino, as metodologias empregadas, a falta de uma política 

oficial de formação continuada. Por outro lado, nos levam a suspeitar que esperam receitas 

prontas para amenizar os anseios e as dificuldades, sem conseguirem entender que muito 

dos problemas apontados poderiam ser resolvidos com base em uma reflexão crítica sobre 

a prática docente. Naquele momento, ainda não eram capazes de perceber que as mudanças 

só vão ocorrer quando eles/as as desejarem.  

Ao final do projeto, foi feita uma avaliação com professores/as mediante um 
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questionário elaborado pela equipe de pesquisadoras (cf. ANEXO C, p.170), e os dados daí 

resultantes apresentam algumas contradições. Por exemplo, quando perguntamos se o 

curso atendeu as expectativas, a maioria respondeu que sim; pelo número de respostas 

positivas, seria plausível a conclusão de que o projeto atendeu plenamente aos interesses de 

quem participou como docente. No entanto, pelo número de ausências, atrasos e 

participação não efetiva, acreditamos que as respostas positivas tenham sido dadas apenas 

para agradar às pesquisadoras.   

Sintetizamos no quadro abaixo as respostas para a pergunta: “O curso atendeu às 

suas expectativas?”. 

 
  QUADRO 4 – Respostas à questão “O curso atendeu às suas expectativas?” 

SIM. PORQUE ... RESPONDENTES NÃO. PORQUE ... 
Possibilitou a aprendizagem de 

novos conhecimentos 13 Z 

Possibilitou a troca de 
experiências 06 Z 

Favoreceu a reflexão sobre a 
prática pedagógica 05 Z 

Esclareceu dúvidas sobre 
avaliação da aprendizagem 04 Z 

Atendeu a necessidades de 
professores/as 04 Z 

Provocou mudança de atitudes 03 Z 
Total respostas afirmativas 35 Total respostas negativas: Z8 

 
 

QUADRO 5 – Respostas à questão: “A metodologia foi adequada?" 

SIM. PORQUE ... RESPONDENTES NÃO. PORQUE...  RESPONDENTES 
Favoreceu a participação e a 

reflexão sobre a prática 18 
No início do curso 

não; depois, melhorou 01 

Adequadas 07 Sem justificativa 01 
Clareza de idéias 05 Z Z 

Propiciou conhecer a experiência 
do grupo 

03 Z Z 

Equipe de professores capacitados 03 Z Z 
Total de respostas afirmativas 36 Total de respostas 

negativas 
02 

 
 

                                                           
8 Este símbolo “Z” corresponde a um dado rigorosamente zero 
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QUADRO 6 – Respostas à questão: “Os textos trabalhados contribuíram para a reflexão da sua 
prática pedagógica?” 
 

SIM. PORQUE... RESPONDENTES NÃO. PORQUE... RESPONDENTES 

Reforçou a idéia de mudança 09 Textos não específicos para 
a educação infantil 

01 

Condizentes com a vivência 
e a prática 08 Z Z 

Oportunizou a revisão 
da prática 08 Z Z 

Propiciou uma reflexão mais 
elaborada 06 Z Z 

Despertou para a afetividade 01 Z Z 
Sem justificativa 04 Z Z 
Total de respostas 

afirmativas 36 Total de respostas negativas 01 

 

Eis nossa avaliação ao final: embora tenham manifestado grande interesse pelos 

encontros de formação continuada, na prática muitos/as professores/as faltavam aos 

encontros ou chegavam bastante atrasados; outros não participavam efetivamente das 

nossas reflexões – distraíam-se com revistas, fotografias ou conversas com os colegas.  

O segundo momento dos encontros de formação, previsto para acontecer de março 

a junho de 2003, foi interrompido em maio, pois muitos professores/as desistiram. A 

justificativa era que estavam sendo prejudicados porque trabalhavam pela manhã em sala 

de aula e, no período da tarde, teriam de participar dos encontros de formação, sendo que 

professores/as que trabalhavam no período da tarde eram dispensados do curso que ocorria 

no mesmo horário. Duas participantes foram responsabilizadas pela Secretária Municipal 

da Educação para repassarem o curso a professores/as que lecionavam no período 

vespertino; mas isso não aconteceu.  

Diante do desinteresse, era preciso identificar das razões. E, dentre elas, uma talvez 

tenha sido a imposição dos encontros pela Secretaria de Educação; outro, a resistência de 

professores/as à pesquisa, à academia – apesar de nosso esforço para nos aproximarmos 

deles/las: sempre buscamos nos colocar em posição de igualdade; procuramos estratégias 

de aproximação entre teoria e prática – narrando-lhes nossas experiências e pedindo que 



 

 

132

fizessem o mesmo; discutimos a desvalorização da profissão docente, as questões salariais. 

Tudo isso para seduzi-los e despertar-lhes o interesse pelo curso. Infelizmente, veio o 

inevitável: interromper o curso porque professores/as não manifestaram desejo de 

prosseguir com os encontros de formação. 

Bernard Charlot (2002, p. 90), na tentativa de compreender a resistência de 

professores/as com relação a pesquisa e pesquisadores, conclui: “Os professores costumam 

dizer que a pesquisa não serve para eles e pensam, muitas vezes, que tudo isso é 

complicado, chato e, muitas vezes, mentira – é o que eles dizem”. Para ele, de fato, a 

pesquisa não pode dar inteligibilidade a todas as mínimas ações da vida de professores/as 

na sala de aula; mas contribui ao trazer instrumentos e ferramentas – inclusive conceituais 

– para que professores/as analisem situações, problemas e dificuldades encontradas na 

prática pedagógica e possam realizar o trabalho possível. A esse pensamento, acrescento que 

a resistência talvez ocorra, também, porque professores/as foram acostumados a receber receitas 

prontas: acomodados, preferem perpetuar práticas antigas a enveredar por caminhos novos. 

Não lhes atribuo a culpa; tal postura é reflexo da má-formação profissional.  

Cabe dizer, no entanto, que nem tudo foi perdido. Isso porque vivenciamos 

momentos em que professores/as refletiram criticamente sobre a atuação no magistério, o 

compromisso e a responsabilidade de lidar com problemas socioculturais de alunos/as. 

Também criticaram o modo como realizavam a avaliação escolar, assinalaram a 

importância da família na educação e ressaltaram a importância de valorizar e compartilhar 

os diversos saberes que se cruzam no ambiente escolar. 

Ainda assim, questiono: como despertar em professores/as o desejo, a vontade de 

mudar? Como levá-los a perceber que são capazes de construir, elaborar alternativas de 

ensino que possam contribuir significativamente para a melhoria da educação? Como 

retirá-los do comodismo de esperar tudo pronto? 
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3.2 Trabalhando com professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha 

 

 

Após a finalização dos encontros de formação com professores/as de Campo 

Florido, a pesquisa deslocou-se para a Escola Municipal Santa Terezinha, situada no 

assentamento. Como os primeiros contatos com os professores/as dessa escola já haviam 

sido estabelecidos nesses encontros (cf. 4.1), eu julgava que não haveria nenhuma restrição 

ao trabalho que pretendia desenvolver na escola. 

Entre 2002 e 2003, período em que recolhi os dados empíricos para esta pesquisa, 

seis professores/as, além da diretora e três serviçais trabalhavam na escola. Os/as 

professores/as, na faixa etária de 26 a 40 anos, nasceram e residem em Campo Florido, 

onde cursaram e concluíram o magistério – único curso profissionalizante que havia na 

cidade à época. Iniciaram suas carreiras em escolas rurais, e cinco faziam a graduação no 

Centro Universitário do Triângulo (Uniti), em Uberlândia (MG). A sexta professora, 

eventual, não tinha curso superior. A diretora, formada em pedagogia, em 2003 concluiu 

uma especialização em gestão escolar. As duas serviçais, que não chegaram a completar as 

séries iniciais do ensino fundamental, atuavam na cozinha e limpeza da escola havia mais 

de oito anos. O porteiro e também zelador da escola era um militante do MST e estudou até 

a 8ª série. 

Em 2002 a Escola Municipal Santa Terezinha contava com 130 crianças 

matriculadas nas classes de educação infantil e de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, 

número que caiu para 90, em 2003. A faixa etária das crianças variava de 6 a 15 anos, com 

a média de 21 alunos/as por turma. Eram, em geral, crianças bonitas, alegres, cheias de 

energia, meigas e carinhosas. No entanto, pude perceber que as suas condições 

socioeconômicas eram precárias, pois cerca de 30% ajudavam os pais/mães nos trabalhos 

domésticos e na plantação de pimenta, mandioca, na limpeza dos terrenos e no trato dos 
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animais, principalmente na ordenha. 

No início, pretendia trabalhar com todos os/as professores/as; contudo, houve 

resistência por parte da maioria. Por várias vezes eu marcava as entrevistas e não 

conseguia realizá-las, pois ora alegavam estar tomando lição de alunos/as, ora estavam 

ensaiando-os, e assim por diante.  

Não contava com tamanha resistência, pois durante o curso em Campo Florido 

tivera a impressão de haver rompido esse bloqueio inicial. Dada a dificuldade, apresentei 

novamente à diretora da escola meu projeto de pesquisa, apontei os benefícios que traria 

para a escola, para a comunidade de assentados/as, para professores/as e também para 

mim, como pesquisadora. Apesar de muito receptiva, também a diretora sempre encontrava 

um motivo para justificar o impedimento dos/as professores/as: ora alegava que todos 

estavam cursando a graduação e sobrecarregados com os trabalhos da faculdade, ora 

justificava que não poderia se contrapor à resistência de professores/as, ora justificava, 

ainda, que professores/as estavam um pouco inseguros, pois outros/as pesquisadores/as que 

atuaram na escola não tinham dado o retorno esperado. 

Para compreender a resistência e a falta de interesse do grupo, apoiei-me em Anne-

Marie Chartier (2000), que nos chama a atenção para a necessidade de não sermos 

ingênuos a ponto de achar que nas investigações acontecem trocas harmoniosas entre 

pesquisador/a e professores/as, pois a experiência contradiz essa idéia. Muitas vezes, 

professores/as resistem ou parecem indiferentes às propostas de pesquisadores/as. 

Ciente deste problema, investi na aproximação individual: em conversas com cada 

um/uma, ou mesmo durante as entrevistas semi-estruturadas (cf. APÊNDICE B, p. 172), 

procurava ouvi-los atentamente, esperando o momento certo de intervir. Nas entrevistas, 

procurei conhecer o relacionamento de professores/as com pais/mães de alunos/as, bem 

como as expectativas quanto à formação profissional. Nesses encontros, sempre que 
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possível, narrava-lhes um pouco da minha experiência como professora, minhas maiores 

dificuldades, minhas conquistas, e procurava incentivá-los a buscarem a formação 

continuada. 

Ao final desses diálogos, combinava alguma atividade a ser realizada com alunos/as 

na semana seguinte, como, por exemplo, desenvolver um projeto para investigar a história 

de vida daquelas crianças e de suas famílias. Sempre procurei motivá-los com minhas 

propostas; entretanto, o desapreço pela minha presença persistia: em duas ocasiões não fui 

recebida – o que me foi extremamente desestimulante. No intuito de compreender e 

eliminar tal resistência, reavaliei minha postura como pesquisadora: revi minhas 

intervenções, a maneira de conduzir as entrevistas, o modo como me relacionava com as 

crianças e com professores/as.  

Isso posto, iniciei meu trabalho na escola procurando saber mais detalhadamente 

como professores/as encaravam a profissão, as práticas metodológicas, as expectativas 

quanto à educação, a relação com as famílias do assentamento e, em particular, o modo 

como se relacionam com alunos/as. Para isso, elaborei um roteiro de entrevista semi-

estruturada (cf. APÊNDICE B, p.172), cujas respostas analisarei a seguir9.  

Quando perguntei o que pensavam sobre a profissão docente, professores/as 

apontaram os problemas que mais os desanimam na carreira profissional: desvalorização 

da profissão, piso salarial muito aquém das demais profissões, falta de respeito de 

alunos/as e respectivas famílias, conforme sugere o depoimento de duas professoras: 

Hoje está difícil, muito difícil. [...] o menino vem pra sala daquela escola 
com aquela idéia: “A professora não me manda, lá eu faço o que eu 
quero”, Geralmente dá muito problema de disciplina na sala de aula, é 
muito difícil colocar limites, porque eles não têm isto em casa. Eu acho 
que o professor está sendo muito desrespeitado. O salário que recebe 
pelo trabalho que tem... É muito desrespeitado. Então, acho que não é 
fácil não, porque a missão – acho que não é profissão, é missão – é 
muito difícil para receber tão pouco.  

                                                           
9 Os nomes foram omitidos para preservar a identidade dos/das informantes. 
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[...] eu gosto muito de ser professora, só que eu acho que é muito 
desvalorizado. Eu não estou falando só do governo não, eu estou falando 
de tudo, começando pelos pais de alunos. Não valorizam! [...] não estou 
falando só de salário, não, estou me referindo aos pais, eles não dão o 
valor que o professor tem que ter. [...] pelo tanto de trabalho, eles 
[referindo-se aos pais e mães] não colaboram. Começa dentro da sala de 
aula da gente... às vezes, com o próprio aluno. Você prepara uma aula 
tão bem preparada, você demora pra preparar, fica pensando, e chega 
um menino que não está nem aí pelo que você está explicando. [...] A 
desvalorização do professor começa dentro da própria sala de aula, aí 
depois vai...   
 

Nessas falas, insinuam-se angústias e insatisfações relativas à profissão docente. 

Por várias vezes, durante nossas conversas, senti que professores/as aproveitavam o 

momento da entrevista para desabafar.  

Quando perguntei a seis professores/as se mudariam de profissão –  visando 

ampliar os salários – caso tivessem oportunidade, quatro mencionaram que sim, e duas 

professoras assim se justificaram: 

[...] se aparecer uma oportunidade boa de mudar o lado financeiro da 
coisa, aí a gente muda. Infelizmente a gente muda. Se você tiver uma 
oportunidade de ter um recurso melhor pra você, você muda. Mas pesa, 
porque eu gosto muito, principalmente das crianças da zona rural.  
          
Depende do orçamento [referindo-se ao salário]. Depende do que 
aparecer. Eu gosto de dar aula. [...] dar aula desgasta muito, não tem 
valor nenhum. Eu acho que sim, de repente sua cabeça não agüenta 
mais. [...] Eu acho um pouco injusto eles tratarem a profissão do 
professor como as outras, porque o desgaste do professor é diferente das 
outras profissões. Se aparecer outra coisa, tem que sair dessa área 
mesmo, fazer outra coisa.  

 

Nesses depoimentos, pude perceber que gostam da profissão, mas questionam o 

salário e a falta de reconhecimento, o que não as estimula a nela continuar, exceto por falta 

de alternativas. 

Quando indaguei sobre a educação nos dias atuais, professores/as expressaram as 

seguintes opiniões: 

Na minha opinião, no meu ponto de vista, eu acho que o ensino de hoje 
mudou muito. [...] antigamente era exigido mais do aluno. Por exemplo, 
antigamente o professor era mais rígido; hoje em dia o professor não tem 
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rigidez, autoridade para colocar a criança de castigo. Fica difícil 
colocar uma criança de castigo hoje, ele não tem autoridade para isso.  
 
A educação de hoje é bem diferente da que eu tive. Sabe, na maior parte, 
sou tradicional. Você viu aquela reportagem? [referindo-se a uma 
reportagem sobre a deficiência do ensino fundamental] Eles [alunos/as] 
não estão sabendo nada. Aí eles culpam os professores. [...] Mas a culpa 
não é nossa. O ensino é público! Então a culpa é do governo! Por que ele 
usa o CBA?  
Eu não sei qual é o problema, se vem do professor, ou se é falta de 
interesse dos alunos, eu acho que junta tudo. Eu acho que fica muito a 
desejar. 
 
Acho que está [a educação] bagunçada. Porque eu acho assim, existe 
essa progressão continuada, mal entendida, está todo mundo na lua, não 
está sabendo de nada. [...] O professor não sabe trabalhar com isso, não 
sabe o que é essa progressão continuada. Não sabe interpretar o que ela 
quer dizer, e eu acho que está cada dia pior.  

 

Nos relatos, constatei ser grande a insatisfação no que se refere às diretrizes oficiais 

atuais para a educação, talvez por falta de informações sobre as mudanças ocorridas no 

sistema de ensino, ou ausência de uma formação continuada condizente com as reais 

necessidades de professores/as, que, se fossem atendidos em suas reivindicações, poderiam 

aprender a refletir sobre sua prática, sobre suas atitudes e perspectivas.  

Por outro lado, foram apontadas mudanças tidas como positivas à prática educativa: 

a liberdade de expressão que hoje aluno/a tem; maior acesso à escola – antes reservada a 

grupos sociais mais favorecidos. Contudo, é certo que se sentem inseguros/as em relação à 

sua prática. Procurando compreender tal contradição, levanto aqui algumas questões: qual 

é a razão da resistência dos professores/as em mudar sua prática pedagógica? Seria esta 

resistência decorrente de uma desinformação sobre as novas propostas? Ou seria por não 

terem o tempo necessário para conciliar o trabalho e sua formação continuada? Ou, ainda, 

porque perderam o entusiasmo pela profissão? 

António Nóvoa (1998, p. 34), um dos autores que discutem os sentimentos de 

desconforto, freqüentemente expressos por professores/as frente a tantas cobranças e 

poucas orientações para atender aos desafios da prática pedagógica, argumenta: 
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Os professores encontram-se hoje, perante vários paradoxos. Por um 
lado, são olhados com desconfiança, acusados de serem profissionais 
medíocres e de terem uma formação deficiente; por outro lado, são 
bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que os 
considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do ensino e 
para o progresso social e cultural. Pede-se-lhes quase tudo. Dá-se-lhes 
quase nada. 

 

Nesse sentido, meu pensamento converge com o desse autor. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que o/a docente é censurado/a por não desempenhar sua função como 

determinam os currículos e programas –  na maioria das vezes, elaborados por especialistas 

distantes do contexto social em que atuarão professores/as –, espera-se que cumpra com 

fidelidade e eficiência o que foi proposto nesses documentos; e mais: que cumpram 

rapidamente e com sucesso os objetivos traçados pelas políticas educacionais. Quando isso 

não acontece, são desprestigiados, acusados de serem mal-formados, incapazes e até 

desinteressados. 

Por outro lado, é interessante notar o destaque internacional dado à profissão 

docente nos últimos anos, considerada da maior importância para a construção de uma 

nova sociedade. António Nóvoa critica que essa importância dada a professores/as não 

passa de interesses de especialistas internacionais embrenhados no aconselhamento e na 

consultoria na área educacional. Além disso: 

As grandes organizações (Unesco, OCDE, União Européia etc.) parecem 
ter redescoberto as análises prospectivas, anunciando nos seus 
documentos a “sociedade educativa”, a “sociedade do conhecimento”, a 
“sociedade que aprende”, ou a “sociedade cognitiva” do próximo século. 
É nesses textos que se cunha o conceito da centralidade dos professores. 
No relatório da OCDE, Education Policy Analysis (1998), em apenas três 
páginas, utilizam-se expressões como: “trazer outra vez os professores 
para o retrato”; “colocar os professores no centro dos processos sociais e 
econômicos”; “os professores são os profissionais mais relevantes na 
construção da sociedade do futuro”; “os professores têm de voltar para o 
centro das estratégias culturais”; “os professores estão no coração das 
mudanças”. (NÓVOA, 1999b, p. 13). 

 

Assim, conclui António Nóvoa, a “[...] centralidade dos professores nem sempre é 

devidamente reconhecida no plano político”; a importância da profissão docente é 
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ressaltada apenas para “pregar o civismo ou para imaginar o futuro”. Professores/as 

ocupam lugar de destaque quando os políticos e a comunidade não encontram respostas 

convincentes para justificarem o fracasso escolar, a evasão, a baixa escolaridade e demais 

problemas advindos do descaso com que é tratada a educação. Como menciona António 

Nóvoa (1999b), a formação de professores/as tornou-se um mercado rentável e cobiçado, 

pois se tornaram alvo de interesses econômicos. Infelizmente o resultado desses interesses 

impede que tenham uma formação que supra as reais necessidades deles/las, na qual seus 

saberes profissionais sejam partilhados e a reflexão sobre sua prática seja o fio condutor do 

desenvolvimento profissional. 

No decorrer das entrevistas, perguntei quais eram as maiores dificuldades 

encontradas na sala de aula. Somente uma professora mencionou não ter dificuldade, mas 

esclareceu: 

Pra falar a verdade, dentro da sala de aula eu nunca tive dificuldade, 
porque quando surge algum problema que eu não dou conta eu procuro 
alguém que entende melhor que eu. Eu procuro, vou atrás, vou a Campo 
Florido. Se não consigo vou a Uberaba procurar alguém especializado.  
 

Professores/as apontaram diferentes obstáculos em sua prática pedagógica. Uma 

mencionou ter dificuldade para fazer alunos/as compreenderem a necessidade de 

realizarem tarefas em casa: 

A dificuldade que estou tendo na minha sala é sobre os estudos não 
presenciais que eles chamam de tarefa. Eu estou ensinando eles a 
aprender a distinguir a tarefa de estudos não presenciais. Porque tarefa, 
no meu modo de ver, é você mandar a criança copiar, fazer cópia, fazer 
aquela obrigação. Eu não, o que eu faço? Peço para eles copiarem a 
matéria que não deu tempo na sala.  
 

 Outra achou difícil contextualizar os conteúdos escolares: 

Eu acho difícil... tem que ter mais compreensão, tem que compreender. 

Você tem que adequar o seu jeito de trabalhar com a realidade deles; 

então é muito difícil, pois não é estar transmitindo matéria para eles, 
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mas compreender, fazendo o papel de professora e também o papel de 

família. 

 

Uma terceira professora apontou duas dificuldades: orientar alunos/as na produção 

de texto escrito e trabalhar com projetos: 

Minha maior dificuldade é trabalhar com redação. É uma coisa que eu 
nunca fiz, na minha época eu não estudei. Quando a gente trabalha numa 
sala multisseriada, às vezes a gente cobra pouco isso. Foi o que eu passei 
para a professora da 4ª série, eles [referindo-se a alunos/as] podem ir 
com dificuldade, mas a dificuldade foi minha. Igual trabalhar com 
projeto, eu não sei, nunca me deram, nunca ninguém me ensinou, nunca 
deram um suporte pra gente.  
 

Além desses, outros problemas foram apontados, dentre os quais, trabalhar com 

alunos/as de diferentes faixas etárias em uma mesma sala de aula; com crianças com 

diferentes problemas – audição precária, síndrome de Down ou dificuldades de 

aprendizagem. A falta de informações sobre como trabalhar com música, poesia e teatro na 

escola foi outro obstáculo mencionado. 

Muitas vezes, atribuíram suas dificuldades à formação inicial incipiente, que não os 

preparou para atuar na sala de aula; outras vezes, responsabilizavam a própria instituição 

onde atuam – por não lhes dar suporte pedagógico para lidar com os problemas apontados; 

alguns/algumas atribuíam a culpa às políticas educacionais: cobram qualidade na 

educação, mas não dão condições para que professor/a possa investir na carreira e buscar 

uma formação que garanta condições e conhecimento suficiente para enfrentar as 

dificuldades surgidas na sala de aula.  

Esse tema, aliás, foi o que mais chamou minha atenção: percebi que minhas 

entrevistas contribuíram para que professores/as refletissem sobre a importância da 

profissão, a responsabilidade e o compromisso que assumem quando estão diante de 

alunos/as, ou quando são cobrados pelos órgãos governamentais. Nesse momento, acreditei 

que, apesar da angústia, estavam desejosos de mudar a prática docente.  
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Tal como António Nóvoa, Donald Schön (1995, p.79) critica a posição oficial, que 

atribui a professores/as a culpa pelas mazelas da educação:  

Como é habito, atribuímos a culpa às escolas e aos professores, o que 
equivale a culpar as vítimas. Alguns legisladores iniciaram um processo 
tendente a instituir um controlo regulador das escolas, procurando 
legislar sobre o que deve ser ensinado, quando e por quem, 
contemplando ainda os modos de testar o que foi aprendido e se os 
professores são competentes para ensinar. 
 

Com efeito, os legisladores se preocupam em controlar e avaliar escolas e 

professores/as; impor modelos de ensino que não condizem com a realidade encontrada nas 

escolas. Todavia, não se preocupam em oferecer uma formação docente inicial melhor e 

continuada, realmente capaz de contribuir para o aprimoramento profissional, que ponha 

em debate temas atuais como a diversidade cultural presente numa sala de aula e as 

diversas formas de ensino e aprendizagem.  

Outra ação que considero relevante nos cursos de formação seria despertar nos 

professores/as o interesse e o desejo de buscar novas posturas pedagógicas, incitá-los/las a 

descobrir caminhos que os conduzam a uma solução para os problemas surgidos na sala de 

aula e na escola; suscitar, sobretudo, a vontade de se descobrirem profissionais aptos a 

criar e inovar a educação mediante a reflexão sobre sua experiência e superar os modelos 

de educação atuais não condizentes com as reais necessidades de alunos/as. 

Para José G. Sacristán (2002, p. 86), é preciso enfocar o que motiva a ação de 

professores/as. Isso porque:  

[...] temos educado as mentes mas não o desejo, não educamos a vontade. 
Damos conhecimentos, mas não educamos os motivos. Para educar é 
preciso que se tenha um motivo, um projeto, uma ideologia. Isso não é 
ciência, isso é vontade, é querer fazer, querer transformar. 

 

Com base no pensamento desse autor, percebi que a professores/as falta boa 

formação, “desejo”, “vontade e motivo” para assumirem a responsabilidade de suas ações 

educativas (SACRISTÁN, 2002). E, também, autonomia e autoria: foram afastados da 
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tomada de decisões acerca de programas, currículos e processo de avaliação de alunos/as. 

No dizer de António Nóvoa (1995, p. 24) há uma tendência a se excluir o/a professor/a da 

organização escolar, que insiste em: 

[...] separar a concepção da execução, isto é, a elaboração dos curricula e 
dos programas da sua concretização pedagógica; trata-se de um fenômeno 
social que legitima a intervenção de especialistas científicos e sublinha as 
características técnicas do trabalho dos professores, provocando uma 
degradação do seu estatuto e retirando-lhes margens importantes de 
autonomia profissional. 
 

E tal tendência, além de inibir a autonomia de professores/as, coloca-os em uma 

situação de comodismo, imobilidade – como se fossem inaptos a criar alternativas para 

teorias e práticas condizentes com sua função, com sua realidade educacional. Igualmente, 

as próprias instituições não oportunizam o debate entre professores/as e escolas para 

divulgarem experiências e práticas. 

Ao analisar depoimentos e práticas educativas dos/as professores/as da escola Santa 

Terezinha, percebi o costume de se seguirem modelos: enquanto não chega uma nova 

instrução detalhada, outra prescrição, ficam limitados a perpetuar aquilo que lhes foi 

imposto. Professores/as assumiram o papel de técnicos subordinados à administração e às 

autoridades educacionais. Entretanto, pergunto: como cobrar iniciativas de professores/as 

se o sistema já os acostumou a esperar por receitas prontas? Como reivindicar que 

trabalhem as diferenças socioculturais se os currículos são etnocêntricos? Como 

democratizar a educação, acolher alunos/as de grupos sociais menos favorecidos se a 

escola está estruturada para receber apenas alunos/as de grupos dominantes? A resposta 

mais plausível para tais indagações talvez esteja no que diz José G. Sacristán (2002): é 

preciso seduzir o/a professor/a para conscientizá-lo de sua importância. 

Na entrevista, também perguntei a professores/as o que pensam sobre o futuro dos 

seus/suas alunos/as que moram no assentamento, ao que responderam: 
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Na realidade mesmo, infelizmente eles não passam da 8ª série. [...] 
Desses [de um total de 24 crianças], talvez uns cinco cheguem ao 
colegial. Pela própria formação de casa, não só pela situação financeira. 
  
Depende muito. Quanto ao futuro escolar, são poucos que vão pra frente. 
Porque o meio social não ajuda. As meninas com 14, 15 anos mais ou 
menos engravidam. A maioria dos alunos costuma parar entre 6ª e 7ª 
série. Os meninos costumam seguir o trabalho dos pais. [...] eles não têm 
muita opção, têm que trabalhar e também não têm dinheiro pra comprar 
livros, no caso do 2º grau.  
 
Dos meus doze alunos, uns oito podem chegar à 8ª série. O restante nem 
isso. [...] a própria situação social não ajuda, os pais não cobram, acho 
que há falta de formação, ou mesmo falta de instrução. Quando eles vão 
para a escola de Campo Florido, acabam desistindo. A própria escola os 
desanima. [...] as meninas vão entrando na adolescência, a cabeça, a 
preocupação com os namoradinhos, logo, logo já começa... muitas já vão 
se prostituir e logo, logo vão para um casamento.  

 
Eu acredito que a maioria aqui não vai estudar, muitos não... têm pais 
que têm a mente mais aberta, esses [alunos], acredito, vão tentar, pelo 
menos tentar. Conseguir, não sei.  
 

Esses relatos me levaram a perceber que há uma crença de que o futuro dessas 

crianças – alunos/as da Escola Municipal Santa Terezinha – já está pré-determinado e 

consolidado: professores/as entendem que a origem social de alunos/as determina seu 

fracasso ou sucesso escolar. O que mostra, mais uma vez, que assumem pressupostos da 

educação elitista, pois acreditam que apenas crianças pertencentes a grupos dominantes 

podem construir um futuro promissor; e que absolutamente nada intervirá em favor de 

alunos/as das camadas populares – nem mesmo a escola. Dessa forma, transferem toda 

responsabilidade pelo fracasso dos seus/suas alunos/as aos pais e à própria condição de 

vida de assentados/as. Dentre as professoras entrevistadas, uma reconheceu que a escola 

não acolhe o/a aluno/a: não propicia condições para que ele/ela se desenvolva e complete o 

ciclo de escolaridade básica. 

No dizer de professores/as, há problemas familiares que interferem na 

aprendizagem dos alunos/as: alcoolismo ou uso de droga, brigas, falta de instrução de pais 

e mães, e mesmo a maneira diferente de assentados/as constituírem suas famílias. O 
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depoimento a seguir é sintomático disso: 

[...] uma aluna me contou que sua mãe fugiu com 12 anos. E que seu 
irmão com 11 anos já namora. Aqui no assentamento é assim: com 12, 
13 anos, o povo já casa, já fica grávida. [...] Outra criança disse que sua 
mãe já casou não sei quantas vezes, fugiu com o vizinho. [...] outra 
contou que sua mãe teve um filho com o tio. [...] Ele [aluno] contou que o 
pai é alcoólatra. Ele chegou a ponto de dizer que se apanhar do pai, ele 
o mata. Outro aluno contou que dormiu entre duas irmãs agarrado à 
presilha [da calça] de uma delas, mas mesmo assim ela fugiu: “Meu pai 
foi com revólver para matar os dois [ela e o namorado]. Sorte que meu 
avô chegou e impediu meu pai de matar.” Essa é a realidade deles 
[conclui a professora].   

 

Mencionaram ainda a inépcia para lidar com problemas advindos das famílias, 

e que, quando procuram trabalhar essas questões, são impedidos pela própria 

Secretaria de Ensino, que não permite envolvimento de professores/as com questões 

não incluídas no currículo. Sobre isso, cabe esta declaração: 

Eu até pedi [à Secretaria de Educação de Campo Florido] se, como 
eventual, eu poderia trabalhar valores humanos, meia hora por dia em 
cada sala. Ela falou que tudo bem. Aí, quando preparei tudo pra começar 
a dar aula, ela mandou me chamar e disse que eu não poderia fazer esse 
trabalho, porque não tinha no currículo.  

 

No exemplo acima percebe-se como a professora desconhece seus direitos, e 

mesmo que o tema valores humanos pode, sim, ser incluído no currículo escolar – 

conforme recomendam os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC/SEF, 1997, V. 8). Isso é 

lamentável, dada a impressionante sensibilidade dessa professora para ouvir e compreender 

as crianças que estão tristes, ou mesmo as rebeldes. Observei que ela sempre procurava se 

aproximar e conversar com alunos/as, para auxiliar quem estava com problemas. Mesmo 

não atuando em sala de aula10, demonstrava conhecer mais os/as alunos/as do que os/as 

professores/as: 

Eles [os alunos] escrevem muito, não têm coisa diferente. Eu acho que a 
escola perdeu o prazer. Vamos trabalhar lá fora da sala, cuidar das 
plantas, sabe? Sair fora, não ficar só naquelas quatro paredes, livrinho, 

                                                           
10 A única professora que não estava cursando a graduação atuava como eventual na Escola Municipal Santa 
Terezinha. 
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caderno e tarefa. [...] Tem que dar asas para a criança criar. Fazer uma 
semana de auditório, levar eles pra serem responsáveis pela datas 
cívicas... relembrar as datas com uma poesia, um jogral, uma coisa 
diferente. 
 

 A mesma professora mencionou ainda a importância de dar liberdade a alunos/as 

para conversar com professor/a, a fim de que sejam ouvidas suas dúvidas. Isso porque, em 

casa, não têm liberdade de conversar com pais/mães: muitos não têm instrução, nem hábito 

de conversar com filhos/as, ou não têm tempo para isso: 

Eu acho que cada professor tem que fazer isso. Não é o menino começou 
a falar o professor fala: “Cale a boca!” Não. Eu dou asas pra eles me 
contarem. Aí eu fico conhecendo cada um. Aí é mais fácil de trabalhar 
com eles.  

 

Em paralelo à realização das entrevistas semi-estruturadas e a contatos informais 

mantidos com professores/as na escola – durante o recreio, antes do início ou após o 

término das aulas –, dei início aos encontros de formação. De comum acordo com 

professores/as da Escola Municipal Santa Terezinha, acertamos que esses encontros seriam 

coletivos e aconteceriam semanalmente, após o término das aulas. 

 Também concordamos que neles iríamos refletir coletivamente sobre os problemas e as 

dificuldades enfrentados no cotidiano da vida escolar e discutir a possibilidade de implementar 

mudanças em suas práticas educativas – em especial aquelas que acolhessem a diversidade 

sociocultural de alunos/as. Nos encontros, pedia-lhes que me apontassem obstáculos enfrentados 

na escola e os possíveis motivos. Questionei-os também sobre a existência de problemas 

que minha prática pedagógica e o estudo de um referencial teórico apontavam como 

relevantes para a situação pesquisada.  

Os encontros prosseguiram com reflexões sobre práticas, necessidades e 

expectativas com relação a alunos/as e à escola no geral. A intenção era elaborar um plano 

de ação para buscar a solução dos problemas detectados, ressaltando-se que os objetivos 

estabelecidos nesse plano seriam determinados em conformidade com professores/as 
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participantes da pesquisa. No que se refere a problemas e dificuldades relativos à prática 

educativa, uma queixa freqüentemente de professores/as foi a higiene dos cadernos: 

reclamavam contra o fato de os cadernos estarem muito sujos, e que não sabiam lidar com 

esse problema – pois já tinham tentado de todas as maneiras resolver a questão. Uma 

professora mencionou o seguinte: 

[...] não adianta cobrar dos meninos hábitos de higiene que eles não têm 
em casa. [...] Eu tenho que passar aqui. Quando vêm com coisa suja, eu 
falo: “Meu filho na sua casa não tem água, não?”. “Tem tia, por quê?” 
“Mas, olha a cor, a tia te entregou desta cor? Se eu entregar dessa cor, 
você vai gostar?”. Lógico que tem dia que gente se altera.  
 

Buscando levar professores/as a refletirem sobre essa problemática, perguntei-lhes 

se já haviam visitado as casas de seus/suas alunos/as, transitado no ônibus que faz o 

percurso entre a escola e a residência dele/las. A resposta foi negativa.  

Relatei resumidamente como foi meu trabalho de coleta de dados no assentamento, 

mostrei-lhes como meus materiais de pesquisa – agenda e caderno de anotações – estavam 

empoeirados: embora eu tivesse tomado todo o cuidado para conservá-los, ficaram com 

uma cor avermelhada. Não lhes tirei a razão ao reclamarem e reforcei a necessidade de se 

formarem hábitos de higiene; mas aproveitei para mostrar que, em épocas mais secas do 

ano, é impossível cobrar cadernos limpos, por causa da poeira. Também lhes contei um 

pouco sobre a realidade de alunos/as: em casa, não tinham mesa para fazer suas tarefas; 

muitas mães não tinham condições de ajudá-los na realização das atividades extra-

escolares, por não terem tempo ou mesmo por não saberem como ajudar.  

Busquei entre professores/as alternativas para resolver problemas referentes a 

tarefas de casa. Tendo em vista uma inversão de papéis, perguntei-lhes se professores/as da 

faculdade que freqüentavam não pediam muitos trabalhos extraclasse. Afirmaram que sim, 

e que tinham dificuldade em cumprir todas as solicitações, não dispunham de tempo para 

realizá-los e, muitas vezes, ficavam até de madrugada para concluí-los. 
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Só após comentarem suas angústias com relação aos trabalhos de casa eu voltei à 

questão das tarefas. Perguntei se tinham conhecimento do tempo que seus/suas alunos/as 

dispunham para a realização das tarefas considerando-se o período que permaneciam no 

ônibus; mencionei alguns casos de crianças que passavam quase oito horas fora de casa –

despendidas no percurso casa-escola-casa. Não sabiam e ficaram admirados: restava pouco 

tempo para que alunos/as fizessem tarefas e ainda ajudassem nos serviços domésticos. 

 
FIG. 11 - Ônibus que faz o transporte das crianças para a escola   
(Foto de Marta Candido Moreira, em 16/10/2003) 
 

Relatei esse fato para exemplificar o modo como procurava agir nos encontros com 

os professores/as: em nossas conversas, procurava devolver-lhes os problemas apontados 

ou levá-los a refletir sobre. Além disso, trabalhava com textos que apoiavam nossas 

reflexões e lhes falava um pouco da minha experiência profissional – dificuldades –, 

sempre de forma a me posicionar igualmente a eles/elas. Percebi os efeitos dessas 

estratégias: as tarefas começaram a diminuir e o modo preconceituoso de falar sobre a 

higiene dos assentados mudou.  

Entretanto, nem todos os/as professores/as demonstraram mudanças de atitude e 

prática – o que é compreensível: sei o quão difícil é mudar posturas, atitudes e práticas 

arraigadas.  
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Infelizmente os encontros de formação na Escola Municipal Santa Terezinha foram 

poucos. Gradativamente professores/as se ausentaram, alegando motivos vários: doença na 

família, dificuldades de transporte, falta de tempo etc. Penso que isso possa ter ocorrido, 

em parte, por não estarem acostumados a refletir sobre suas práticas; a compartilhar com 

colegas suas dúvidas e dificuldades. Não conseguiam ver relevância naqueles momentos 

que dedicávamos a isso. 

Por outro lado, como afirma Kenneth Zeichner (2000, p. 207), muitos/as 

professores/as não compreendem o sentido da pesquisa:  

 
Hoje muitos professores sentem que a pesquisa educacional conduzida 
pelos acadêmicos é irrelevante para suas vidas nas escolas. A maior parte 
dos professores não procura a pesquisa educacional para instruir e 
melhorar suas práticas.  

 

 

3.2.1 Desenvolvendo o Projeto Família 

 

 

Dada a impossibilidade de prosseguir trabalhando com todos os/as professores/as 

da Escola Municipal Santa Terezinha, redirecionei minha pesquisa para uma única 

professora e sua turma: uma 1ª série, composta por 26 crianças com idade entre 6 a 10 anos 

– a maioria muito alegre e dinâmica; algumas com história de sucessivas reprovações e 

outras com dificuldades de aprendizagens, conforme relato da professora.  

Essa alternativa foi possível porque a professora regente desta turma, desde o início 

de nossos contatos, mostrou-se bastante receptiva à proposta de tentar se aproximar de 

pais/mães. Também eu já havia estabelecido com ela uma relação de confiança e 

proximidade: em várias ocasiões ela partilhara comigo ansiedades e desejos – como o de 

trabalhar com projetos.  

Unindo esses nossos interesses – o trabalho com projetos e a aproximação entre 
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escola e família –, propus-me a ajudá-la a elaborar um projeto sobre a família (cf. 

APÊNDICE C, p.173), desenvolvido semanalmente durante quatro meses. A proposta tinha 

um caráter lúdico e envolvia atividades com música, dramatização, poesia e literatura. A 

fim de favorecer o desenvolvimento das atividades, propus à professora mudar a 

disposição das carteiras na sala e deixar um espaço livre para a movimentação de crianças 

na sala – isso provocava na professora um visível desconforto – e para nos sentarmos em 

círculo no chão.  

Nesses momentos de conversa na roda, as crianças discutiram a importância da 

família, os diferentes modos como ela pode se constituir e a problemática dos 

relacionamentos familiares – impressionaram os depoimentos de algumas crianças que nos 

contaram sobre abandono, maus-tratos, agressões físicas e sobre pais e mães dependentes 

de drogas e álcool.  

A problemática dos relacionamentos familiares foi trabalhada por meio de literatura 

infantil, poesias e brincadeiras. Integrando-se ao grupo de alunos/as, a professora 

apresentou às crianças fotos de seu casamento e sua família. A turma também recebeu a 

visita de alunos/as de uma 4ª série do ensino fundamental de uma escola de Uberaba (MG), 

que dramatizaram o desenvolvimento humano: do nascimento ao casamento. 

Convidamos pais e mães a virem à escola contar sobre suas famílias e sobre suas 

vidas – experiência muito gratificante. Sentados na roda com as crianças, respondiam a 

perguntas: quantos filhos/as tinham; há quanto tempo eram casados; como conheceram 

seus parceiros/as; como se casaram etc. Alguns relataram sobre a vida nos acampamentos 

antes de se tornarem assentados/as: falaram sobre a miséria, a violência, o sofrimento e 

sobre como era importante estudar para não passarem pela humilhação de não saber ler 

nem escrever. 

Durante o desenvolvimento do projeto, procuramos trabalhar todos os conteúdos 
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previstos pela professora, integrando alfabetização, leitura, linguagem oral, geografia, artes 

e assim sucessivamente. A professora, entretanto, expressou por diversas vezes sua 

preocupação quanto aos conteúdos, temerosa de atrasar o programa e as crianças não serem 

alfabetizadas – para ela, a cartilha era o principal recurso de ensino. 

Minha atuação não se restringiu a orientar e colaborar com a professora no 

desenvolvimento do Projeto Família; também observava seu desempenho em outras 

atividades propostas e realizadas por ela, a fim de levá-la a refletir sobre a prática 

pedagógica. Muitas vezes, percebia que alunos/as ficavam perdidos, desorientados frente às 

atividades propostas pela professora, em especial as concernentes à leitura e à escrita – 

numerosas vezes observei a enorme dificuldade das crianças em realizar uma prova escrita, já 

que não dominavam a leitura e escrita. 

Também foram freqüentes as situações em que as crianças eram instadas a fazer 

cópias sem terem a mínima noção do que estavam copiando.  

Percebi que a professora, apesar de sua boa vontade, não compreendia como se dá o 

processo de construção da leitura e escrita: desconsiderava as tentativas das crianças nesse 

sentido, tal como afirma Emília Ferreiro (1992, p. 30): 

No caso da língua escrita o comportamento da comunidade escolar é 
marcadamente oposto. Quando uma criança faz suas primeiras tentativas 
para escrever é desqualificada de imediato porque “faz garatujas”. Desde 
as primeiras escritas o traçado deve ser correto e a ortografia 
convencional. Ninguém tenta compreender o que a criança quis escrever, 
porque se supõe que não possa escrever nada até ter recebido a instrução 
formal pertinente (na realidade: é melhor que não escreva até não saber 
grafar de modo conveniente). Ninguém tenta reduzir o que a criança 
escreveu, porque lhe nega o direito de aproximar-se da escrita por um 
caminho diferente do indicado pelo método escolhido pelo professor. 

 

No decorrer das atividades do projeto, com o apoio de Emília Ferreiro (1992), 

interferi no que fazia a professora a fim de levá-la a compreender melhor como se dá o 

processo de construção da leitura e da escrita. Também questionei, por diversas vezes, 

instrumentos e critérios de avaliação empregados pela professora, mas apontei alternativas 
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de avaliação e mostrei, por exemplo, que a avaliação não precisava se restringir à prova 

escrita.  

Tenho plena consciência das dificuldades da professora para aceitar e pôr em 

prática minhas ponderações, pois, como aponta Bernad Charlot (2002, p. 90),  

O pesquisador entra numa sala de aula, mostra uma coisa extraordinária, 
fica lá três semanas, faz umas horas de aula com as crianças, mas, estas 
não são as condições normais de trabalho do professor. O professor está 
trabalhando toda a semana sob várias condições e, se o pesquisador diz 
que se deve fazer isso ou aquilo, deve provar que ele pode, que qualquer 
um pode em determinadas condições. Mas fora destas condições, o papel 
da pesquisa não é dizer o que o professor deve fazer. O papel da pesquisa 
é forjar instrumentos, ferramentas para melhor entender o que está 
acontecendo na sala de aula. 

 

Consciente das condições de trabalho adversas que a professora enfrentava, e de 

meu insuficiente conhecimento sobre seus/suas alunos/as e o contexto de trabalho, não 

pretendi em nenhum momento ditar normas de conduta ou dizer o que era certo ou errado. 

Minha única pretensão foi mostrar à professora alternativas para sua prática que poderiam 

despertar maior interesse de alunos/as, elevar a auto-estima dessas crianças e melhorar seu 

desempenho escolar. 

Embora inicialmente tivesse demonstrado grande interesse na realização do Projeto 

Família, logo a professora manifestou, de várias formas, sua recusa velada em colaborar: 

passou a se ausentar da sala de aula e deixar-me a incumbência de desenvolver as 

atividades com as crianças – alegava ter outras tarefas importantes a fazer, como corrigir 

trabalhos de alunos/as, preparar provas etc. Também faltava à escola nos dias previstos 

para trabalharmos no projeto – dizia ela – por motivo de consulta médica, doença na 

família, dentre outros transtornos.  

Eu sempre tentava convencê-la da sua importância para a realização do projeto e de 

sua responsabilidade, isto é, repassar as experiências para os demais professores/as da 

escola. Insistia e dialogava, esclarecendo o porquê da presença dela na sala de aula – 
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acompanhar e observar a reação das crianças frente às atividades propostas. Sempre pedia 

– em vão – sua opinião, suas idéias, para desenvolver o projeto. Fiquei com a nítida 

sensação de que estava ali como substituta dela.  

Ainda que a professora se mostrasse encantada com os resultados obtidos nas 

atividades sob minha orientação, se negava – não abertamente – a realizar as atividades 

programadas para acontecer na minha ausência; a justificativa era falta de tempo. Acredito 

que essa aparente contradição ocorria porque a professora não conseguiu entender 

completamente a proposta de trabalho e, também, porque não se sentia preparada para 

levá-la adiante. Por exemplo, quando pais e mães compareceram à sala de aula, aproveitou 

a oportunidade para reclamar de alunos/as e pedir para que dessem conselhos a filhos/as – 

“não teimar com os professores”, “fazer tarefas”, dentre outros. Não foi capaz de perceber 

que o objetivo da vinda dos pais/mães à escola era buscar uma aproximação com as 

famílias e explicitar a importância delas para a aprendizagem escolar, a contribuição que 

pais/mães poderiam dar para fortalecer as relações de confiança e cooperação entre a 

escola, professores/as e as famílias.  

Outra atitude da professora que me incomodou bastante – e que comprova a 

dificuldade do meu diálogo com ela – foi ter castigado as crianças com duas semanas sem 

recreio, mesmo depois de eu ter discutido com ela em várias ocasiões a importância de se 

negociar regras de conduta com as crianças. 

A experiência com esta professora comprovou, mais uma vez, o que se ressalta na 

literatura: mudanças nas práticas pedagógicas só virão a ocorrer após um longo, lento e 

complexo processo, que não pode ser imposto nem mesmo negociado, mas sim assumido 

por professores/as como um projeto pessoal de formação e desenvolvimento profissional. 

 



 

CONSIDERAÇÕES 

 

 

 

Ao iniciar esta pesquisa, nem de longe imaginava a existência de tantas tramas e 

tantas pedras, materializadas nas mais diversas interdições: seja no “passaporte” exigido 

pelo poder público para que eu realizasse a pesquisa, seja nas negativas veladas de 

professores/as convidados/as a mudarem suas práticas educativas.  

No entanto, apesar das dificuldades e da impossibilidade de ter realizado 

inteiramente o que havia me proposto a fazer, acredito que o produto deste trabalho possa 

contribuir para uma reflexão sobre como determinadas práticas educativas colaboram para 

que as diferenças sejam percebidas não mais como desvantagem e deficiência, mas sim – e, 

sobretudo – como beleza contida no universo dos humilhados, sejam eles filhos/as de 

assentados/as ou não.  

São muitas as questões que merecem ser discutidas e avaliadas nesta pesquisa. 

Aponto, em primeiro lugar, a importância de conhecer profundamente os/as moradores/as 

do assentamento – suas culturas, suas crenças, seus valores, o modo como vivem – para 

realizar a pesquisa. O contato direto com as famílias assentadas foi imprescindível para o 

desenvolvimento do meu trabalho, pois neste contato pude confirmar a importância e a 

necessidade da participação da família no desenvolvimento escolar de seus/suas filhos/as, 

bem como o interesse dos pais e mães em colaborar com a escola. 

É interessante como os/as assentados/as, apesar de suas precárias condições de 

vida, sonham com um futuro melhor para seus/suas filhos/as: não perdem a esperança de 

que venham a ter condição financeira estável, de que se realizem profissionalmente, enfim, 

que seus filhos/as possam viver em situação bem diferente daquela vivida por eles/elas. O 
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mais surpreendente é que atribuem à escola a responsabilidade de concretizar esses 

desejos; para os assentados/as, a escola é a única esperança da realização de seus sonhos. A 

educação formal, para eles/elas, é, indiscutivelmente, a única possibilidade de ascensão 

social dos/das filhos/as. 

Por outro lado, com base nas observações e intervenções por mim realizadas, 

constatei que a Escola Municipal Santa Teresinha, como outras escolas públicas, está longe 

de poder atender às expectativas dos pais e mães. Nela, os/as professores/as privilegiam a 

memorização e a reprodução do conhecimento, como se essa fosse a única maneira de 

aprender e de ensinar. A homogeneidade prevalece em todas as situações de ensino e 

aprendizagem, inibindo as crianças de aprenderem e se desenvolverem por caminhos 

diferentes daqueles propostos pelo/a professor/a. Além disso, percebi que as atividades 

propostas pela escola não permitem que a criatividade das crianças seja exteriorizada, não 

lhes dando oportunidades para expressarem saberes e conhecimentos construídos no 

convívio com seus pares, família e demais moradores/as do assentamento; a possibilidade 

de incorporar ao currículo escolar outras experiências, outros saberes que não os propostos 

nos livros didáticos está distante da realidade da escola pesquisada.  

Por isso, acredito que muitos talentos podem estar escondidos naquelas crianças 

humildes e com “dificuldades de aprendizagem”, conforme seus/suas professores/as, e 

ainda, com o futuro escolar comprometido pelas sucessivas reprovações. 

A respeito deste problema, constatado na escola pesquisada, mas, comum em 

muitas escolas brasileiras, Maria Teresa Esteban (2001, p.8) afirma: “A inexistência de um 

processo escolar que possa atender às necessidades e particularidades das classes 

populares, permitindo que as múltiplas vozes sejam explicitadas e incorporadas, é um dos 

fatores que fazem com que grande potencial humano seja desperdiçado.” 

Foi lamentável a constatação de que na escola pesquisada há um expressivo índice 
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de reprovação nas séries iniciais, prenunciando a evasão e a exclusão social a que são – e 

serão – submetidas às crianças que a freqüentam. Tal constatação pode ser estendida às 

outras crianças submetidas às mesmas condições de vida. Por serem destituídas desse 

poder material e cultural requerido pela cultura escolar, estarão condenadas a ficar à 

margem da cidadania, pois esta não se está relacionada apenas aos direitos constitucionais, 

mas também às práticas culturais, pois são elas que possibilitam a construção do sentido de 

pertencimento e comprometimento com uma dada comunidade. 

Outro aspecto relevante foi constatar que – tal como se lê na história da educação 

brasileira – o fracasso escolar é atribuído à criança ou à família; nos depoimentos colhidos 

na Escola Municipal Santa Terezinha isso não foi diferente: os preconceitos permanecem, 

culpabilizando-se pelo fracasso escolar as próprias vítimas de tal fracasso. E estas acabam 

por introjetar a noção de que são geneticamente incapazes; lêem nas entrelinhas que a 

escola não é o lugar delas.  

É notável a falta de projetos específicos para a formação continuada de 

professores/as que atuam nas escolas rurais. O índice de reprovação da Escola Municipal 

Santa Terezinha (Cf. p.99) comprova que seus/suas professores/as não percebem que as 

sucessivas reprovações afastam as crianças da escola. Outro aspecto que não favorece a 

permanência da criança na escola do assentamento é que a instituição não consegue ser 

interessante, não estabelece uma relação entre os conteúdos escolares e a vivência dos/das 

aluno/as, não valoriza seus saberes e experiências, não trabalha os conteúdos escolares a 

partir de seus saberes cotidianos. 

Àqueles que sonham com espaços onde não existam conflitos nem diferenças – 

nada em desequilíbrio – e fazem de seus/suas alunos/as meros repetidores de 

conhecimentos e desejos alheios, resta tomarem consciência de que educam para a 

“morte”, porque estar vivo é estar em conflito permanente; é ter capacidade de gerar 
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desequilíbrios, sempre. Assim, este trabalho sugere que se enxergue o/a aluno/a em suas 

múltiplas realidades e complexidades – o que só será possível por meio de uma formação 

continuada que inclua profissionais da educação em suas diversas funções: diretores, 

supervisores, professores etc. 

O trabalho de intervenção na Escola Municipal Santa Terezinha foi realizado com o 

intuito de incentivar os/as professores/as a buscarem alternativas de ensino que permitam 

reconhecer, valorizar e trabalhar a diversidade sociocultural de seus/suas alunos/as, após a 

constatação de que nela os/as alunos/as são considerados como um único grupo. 

Buscando alertar os/as professores/as sobre o equívoco de uma concepção e prática 

de ensino calcadas no princípio da homogeneidade é que levei à discussão, na escola, uma 

proposta intercultural de educação, pois, segundo Reinaldo Fleuri (2000, p.79): 

A educação intercultural reconhece o valor intrínseco de cada cultura e 
defende o respeito recíproco entre os diferentes grupos identitários. Além 
disso, a educação intercultural propõe construir a relação recíproca entre 
eles. Uma relação que se dá, não abstratamente, mas entre pessoas 
concretas. Entre sujeitos que decidem construir contextos e processos de 
aproximação, de reconhecimento recíproco e de interação. [...] A 
perspectiva intercultural de educação, enfim implica em mudanças 
profundas na prática educativa, de modo particular na escola. [...] Pela 
necessidade de desenvolver processos educativos, metodologias e 
instrumentos pedagógicos que dêem conta da complexidade das relações 
humanas entre indivíduos e culturas diferentes.  
 

Acredito que é na permuta de conhecimentos e experiências que os sujeitos, ao 

interagirem, constroem suas múltiplas identidades, evitando-se assim uma educação 

voltada para a homogeneidade, cedendo lugar à diversidade, à heterogeneidade.  

Vale ressaltar que, apesar das dificuldades dos/das professores/as para 

incorporarem novas práticas educativas ao cotidiano escolar, pude constatar algumas 

mudanças significativas.  Algumas destas mudanças referem-se à avaliação: os/as 

professores/as passaram a ter uma postura diferenciada na hora de avaliar seus/suas 

alunos/as; ultrapassando o modelo que leva em conta apenas a prova escrita, passaram a 
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avaliá-los/as, também, com base na observação das crianças nos jogos e nas brincadeiras 

realizadas durante o recreio, nas discussões em grupos, nas apresentações de trabalhos, na 

resolução de problemas cotidianos.  

Com relação à reprovação observei resultados animadores. Em 2002 foram 

reprovados 11 de 29 alunos/as matriculados na 1ª série do ensino fundamental; no ano de 

2003 foram 04 os alunos reprovados na turma de 26 alunos/as matriculados na mesma 

série. Atribuo essa menor reprovação ao esforço dos/as professores/as para implementar 

uma nova concepção de avaliação, após a reflexão que fizemos sobre suas práticas 

avaliativas.  

 Também comprovei mudanças significativas com relação ao excesso de tarefas 

exigidas pela escola.  Constatei que a maioria dos/as professores/as repensou essa questão: 

as tarefas diminuíram consideravelmente.  

Em relação à proposta de ampliar as relações entre a escola e os assentados/as, 

acredito que o objetivo foi parcialmente atingido.  Mas, mesmo tendo sido poucos os/as 

que colaboraram com o projeto desenvolvido na escola sob minha coordenação, foi 

possível verificar o quanto apreciaram participar das atividades escolares propostas aos 

seus/suas filhos/as. Acredito, portanto, que cabe à escola desenvolver projetos capazes de 

promover a aproximação dos pais e mães, com intuito de fazê-los compreender a sua 

importância para o desenvolvimento escolar de seus/suas filhos/as. 

No trabalho desenvolvido nos encontros de formação continuada, realizados na 

cidade de Campo Florido, os/as professores/as expressaram claramente sua insatisfação e 

angústia, relacionadas aos problemas que enfrentam no dia-a-dia de sua atuação 

profissional. Por outro lado, demonstraram ter dificuldade para analisar, compreender e 

buscar soluções para os problemas apontados. Suas inquietações corroboram as hipóteses 

iniciais de que os/as professores/as têm grande dificuldade para distinguir problemas 
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diretamente relacionados a sua prática pedagógica daqueles inerentes ao sistema escolar 

como um todo, o que reforçou minha intenção de trabalhar no sentido de contribuir para 

que os/as professores/as adquiram o hábito de refletir sobre a própria prática pedagógica, 

buscando com esta reflexão impulsionar as mudanças necessárias para a solução dos 

problemas apontados por eles/elas. 

Constatei que o tempo de trabalho junto aos/as professores/as – tanto os que atuam 

nas escolas de Campo Florido como os da escola Municipal Santa Terezinha – foi 

insuficiente para obter resultados mais expressivos, que atendessem plenamente às minhas 

expectativas.  

Finalizo esta pesquisa enfocando a fragilidade e a bravura dos/as professores/as da 

escola Municipal Santa Terezinha, que percorrem caminhos empoeirados, chegando à 

escola já cansados pelo desconforto do transporte e das estradas. Mesmo assim não 

esmorecem; estão ali, todos os dias, ensinando seus/suas alunos/as tal como aprenderam, 

acreditando estar no caminho certo; se cometem erros, isto ocorre por falta de 

conhecimento, por falta de uma formação adequada e pela inoperância das políticas 

educacionais vigentes. 

Encerro este trabalho com a certeza de que há muito por fazer: acredito que 

somente o trabalho coletivo poderá pôr em ação a proposta de uma educação intercultural, 

capaz de promover outros modos de pensar, conviver, conhecer e agir. Refletir e investigar 

a problemática da diversidade cultural em suas relações com a educação escolar é 

compromisso dos profissionais da educação que desejam promover o conhecimento mútuo 

entre culturas e valorizar talentos diversificados, muitas vezes escondidos sob o estigma do 

fracasso e da exclusão social.  

Todavia, antes de se buscar uma proposta intercultural – na qual acredito –, é 

necessário desfazer as tramas desse tecido subterrâneo que asfixia e imobiliza um lugar 
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chamado escola. Depois disso, talvez seja possível reescrever as palavras de Albert Camus1 

e que há a beleza e os humilhados. De fato há; mas há também que se revelar a beleza que 

se esconde por trás de cada um desses humilhados e humilhadas, dando-lhes uma voz que 

possa ser audível mesmo na cacofonia das melodias não coordenadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                           
 

_____________________________ 
1 Há a beleza e há os humilhados. Ainda que isso possa ser difícil, eu não gostaria de ser desleal quer à 
primeira, quer aos outros.” (ALBERT CAMUS, apud  BAUMAN, 1998, p. 257). 
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ANEXO A – Projeto de pesquisa e formação continuada de professores/as da 
educação Infantil e ensino fundamental do município de Campo Florido (MG) 
 
 
 
 
 
 
 
Coordenação:  
Profa. Dra. Célia Maria de Castro Almeida 
(professora no Mestrado em Educação: Formação de Professores da Universidade de 
Uberaba) 
 
 
 
Professoras responsáveis:  
- Mirza M. Cury Diniz de Freitas 
- Marta Cândido Moreira 
(alunas do Mestrado em Educação: Formação de Professores da Universidade de Uberaba) 
- Doraildes da Silva Matos 
(aluna da graduação: Pedagogia – Educação Especial da Universidade de Uberaba 
 
 
 
Participantes:  
Professores/as de educação infantil e ensino fundamental (1ª a 8ª série) das redes municipal 
e estadual de ensino do município de Campo Florido (MG) 
 
 
 
Local de realização: 
Escola Municipal Gomes Horta 
Campo Florido (MG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Setembro, 2002 
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RESUMO DO PROJETO 
 
 
 
 
O projeto visa o desenvolvimento profissional de professores/as e a produção de 
conhecimento sobre educação básica e sobre formação continuada. O curso abordará temas 
de interesse para os professores/as que atuam na educação infantil e ensino fundamental 
(1a. a 8a. série), através da interação sistemática e planejada entre coordenadora e 
professoras responsáveis pelo curso e professores/as participantes. 
 
OBJETIVOS: 

- Resgatar e socializar práticas e concepções de educação dos professores/as 
participantes, considerando as condições histórico-culturais de sua produção; 

- Compreender os processos que se estabelecem entre sujeito que aprende, sujeito que 
ensina e objeto de conhecimento através dos saberes dos professores/as e das interações 
entre estes saberes e o conhecimento científico; 

- Promover a reflexão sobre o cotidiano escolar a fim de possibilitar aos professores/as 
participantes o desenvolvimento de novas ações que contribuam para implementar 
mudanças necessárias para a melhoria de suas práticas educativas. 

 
TEMAS A SEREM TRABALHADOS 
- Conteúdos e métodos de ensino e avaliação. 
- A música e as artes no currículo escolar 
- Pluralidade Cultural. 
- Relações entre família, comunidade e escola. 

 
CARGA HORÁRIA/PERÍODO  
Numa primeira fase o Projeto de Formação Continuada está previsto para ser desenvolvido 
de Setembro a Dezembro de 2002, perfazendo um total de 24 horas aula, divididas em 06 
encontros de 04 horas aula cada um, conforme cronograma. 
 
CRONOGRAMA/HORÁRIO  
 
1a. ETAPA – 2o. Semestre/2002 
Datas Horário início Horário término 
26 Setembro 8:30 12:10 
10 Outubro 13:30 17:10 
24 Outubro 13:30 17:10 
07 Novembro 13:30 17:10 
28 Novembro 13:30 17:10 
12 Dezembro 13:30 17:10 
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FUNDAMENTAÇÃO 
  

A partir da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diversos estudos apontam 
para a necessidade de significativas alterações nos conteúdos e métodos de ensino e 
avaliação para a educação infantil e ensino fundamental e médio. 

As novas diretrizes para a educação básica definidas pelo MEC e explicitadas nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) geraram considerável número de pesquisas 
sobre diversos aspectos da educação infantil e do ensino fundamental e médio. Também 
tem sido expressiva a quantidade de material didático de apoio aos professores produzido 
nos últimos anos, preparado tanto pelas equipes técnicas de sistemas de ensino como por 
profissionais ligados ao mercado editorial.  

Mas, apesar da existência dessa intensa produção científica e da indústria cultural, 
bem como de inúmeras iniciativas para promover o desenvolvimento profissional dos 
professores da educação básica, desenvolvidas tanto por instituições educacionais como 
pelos sistemas públicos de ensino, pode-se afirmar que, embora muito se tenha produzido, 
poucas alterações podem ser observadas nas práticas educativas. Apesar de serem inúmeras 
as experiências de formação contínua de professores, em sua maioria não têm tido a força 
necessária para promover uma mudança sensível nas concepções e práticas dos 
professores. Estudos demonstram que as inovações pretendidas - sejam elas difundidas no 
contexto da formação inicial dos professores ou em programas de formação continuada - 
não têm logrado êxito porque as mudanças propostas não são incorporadas pelos 
professores. 

Assim sendo, impõe-se um esforço permanente de atuação junto aos professores 
que possibilite a articulação entre os seus saberes práticos e os conhecimentos científicos, 
visando melhorias e mudanças efetivas no ensino praticado em nossas escolas.  

Deve-se notar que, ao longo dos anos, diferentes propostas de formação de 
professores foram implementadas. As denominações que tais propostas receberam 
expressam os diferentes enfoques dados a elas: treinamento, aperfeiçoamento, reciclagem, 
atualização, capacitação e formação em serviço ou formação continuada de professores. 
Cada um deles reflete uma dada concepção do papel dos professores no processo e tem 
claro significado no contexto da história da educação no Brasil. 

Negando uma concepção usual porém pouco eficaz na produção de mudanças 
significativas na prática docente, alinhamo-nos com as propostas que considera 
fundamental tomar como ponto de partida a prática docente cotidiana dos professores, 
convertendo-a em problema significativo, refletindo sobre ela e buscando superá-la sempre 
que necessário e possível. Trata-se de um processo de formação contínua, de ininterrupto 
procedimento de ação/reflexão, onde os aspectos teóricos não são arbitrariamente 
oferecidos aos professores, mas têm o objetivo de facilitar a compreensão do significado e 
dos obstáculos de sua prática docente, ajudando-os a encontrar soluções que permitam 
aperfeiçoá-la. 

Nessa perspectiva, o professor se torna agente reflexivo de sua ação pedagógica e 
passa a buscar autonomamente subsídios teóricos e práticos para iluminar questões 
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decorrentes de sua reflexão, voltando, posteriormente, para novas ações, que sofrerão 
novas reflexões, e assim sucessivamente. Trata-se de um processo não-linear, de idas e 
vindas, de avanços e retrocessos, cada vez mais amplos e completos, de reflexão 
sistemática para a ação educativa. A reflexão aqui mencionada difere daquela praticada 
rotineiramente pelo professor em sua lida cotidiana porque se reveste de caráter sistemático 
e vale-se de contribuições teóricas que permitem ultrapassar as interpretações e soluções 
baseadas exclusivamente no senso comum e em conhecimentos prévios.  

O processo ora destacado deve ser contínuo e permanente, não podendo ser 
interrompido ao findar de cada curso ou projeto. No dia-a-dia do cotidiano escolar novas 
necessidades são postas para os professores, tanto em virtude da complexidade da 
atividade educacional quanto do fato de que a realidade escolar continua sofrendo 
transformações que remetem os professores a novas questões. O ideal, portanto, é que os 
professores contem com estruturas e oportunidades que os assessorem contínua e 
permanentemente em suas atividades educativas, configurando um processo de formação 
que não é interrompido ao longo de toda a sua vida profissional. 

Assim sendo, o trabalho será norteado pelo: 
 

(1) Respeito às concepções prévias, experiências anteriores e valores dos 
professores/as, que devem constituir o ponto de partida para as mudanças 
pretendidas; 
 
(2) Não imposição de qualquer modelo de ensino que esteja distante das 
convicções, do contexto e das condições de trabalho dos professores/as; 
 
(3) Conhecimento do processo histórico de desenvolvimento das propostas e dos 
modelos de ensino, referencial importante para a avaliação e validação dos 
mesmos; 
 
(4) Conhecimento das bases filosóficas, epistemológicas, sociológicas, 
psicológicas e pedagógicas nas quais se assentam as práticas educativas dos 
professores/as; 
 
(5) Conhecimento de como as condições de produção de ensino e aprendizagem 
escolar, existentes nos diferentes contextos onde atuam os professores/as, 
interferem nas práticas educativas. 

 
 
DINÂMICA DE TRABALHO 

 

O curso pretende contribuir para promover mudanças nos parâmetros 
epistemológicos e metodológicos que regem a prática pedagógica dos professores e 
professoras nele envolvidos, contribuindo assim para o seu desenvolvimento profissional.  
Para tanto, professores e professoras serão pesquisadores de sua prática pedagógica, 
colaborando para o desenvolvimento de uma pesquisa.  

O curso abordará os temas a partir da discussão das práticas educativas dos 
professores/as participantes.  
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A reflexão será o princípio científico, educacional e metodológico que norteará o 
processo, devendo o vínculo entre teoria e prática ser buscado tanto no trabalho 
pedagógico quanto no trabalho de pesquisa. 

Através de uma interação sistemática e planejada, estabelecida entre a 
coordenadora e docentes responsáveis pelas aulas e professores/as participantes, será 
desenvolvida uma reflexão coletiva que orientará: 

- O resgate e contextualização histórica das práticas e concepções dos professores/as 
participantes; 

- O confronto destas concepções com as idéias acadêmicas atuais sobre os temas 
trabalhados; 

- A análise crítica das condições concretas de trabalho nas escolas onde atuam os 
professores/as; 

- A realização de atividades práticas que contemplem aspectos essenciais dos temas 
tratados e que possam ser desenvolvidas com os alunos, nas escolas; 

- A sistematização e socialização de novos conhecimentos e práticas desenvolvidos 
pelos professores/as durante o curso, que possam contribuir para mudanças que 
promovam a melhoria da qualidade do ensino. 

 

 
RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que projeto resulte em mudanças significativas e duradouras, a partir das 
quais serão produzidos novos conhecimentos e estabelecidas novas práticas que possam ser 
ampliadas e estendidas a outros contextos educativos.  
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ANEXO B - Questionários de diagnóstico dos professores/as de Campo Florido. 
 
 
QUESTIONÁRIO – I 
 
 
Fale sobre formação e atividade profissional: 
1. Qual sua formação? Onde estudou ? Quando se formou? 
2. Há quanto tempo leciona? Teve outra experiência como professor/a em outra(s) 
escola(s)? Fale sobre estas experiências. 
3. Gosta de lecionar? Por quê? 
4. Quais as principais dificuldades que enfrenta como professor/a? 
5. Está estudando atualmente? Que curso faz? Onde? Está gostando? O curso tem 
contribuído para sua atividade como professor/a? Como? 
 
Fale sobre a escola onde leciona: 
1. Em que escola leciona? Quais os principais problemas de sua escola? 
2. O que mais gosta na sua escola? O que menos gosta? 
3. Qual seu sonho em relação a esta escola? 
 
Fale sobre seus alunos/as: 
1. Para que série leciona atualmente?  Quantos alunos/as tem?  
2. Quais as dificuldades que enfrenta na sua relação com eles/as? 
3. Os alunos/as têm dificuldades? Quais?  
4. Quais as queixas dos/as seus alunos/as em relação à escola? 
5. O que lhes dá alegria, satisfação? 
 
Fale sobre os pais/mães (ou responsáveis) dos alunos/as:  
1. Como é sua relação com os pais e mães (ou responsáveis) dos alunos/as? 
2. Os pais e mães costumam ir à escola? Com que freqüência? 
3. Colaboram com a escola? Como? Com que freqüência? 
4. O que os pais e mães solicitam à escola? 
5. Quais as principais queixas dos pais e mães em relação à escola? 
6. E você, quais suas queixas em relação à família dos alunos/as? 
7. Existe uma associação de pais e mestres na escola? Ela é ativa? Como funciona? 
 
Fale sobre seu trabalho: 
1. Costuma preparar suas aulas? Como? 
2. Usa livros? Quais? 
3. Na escola conversa com seus colegas sobre as aulas, sobre os alunos/as? Quando e 
como isto ocorre? 
4. Na sua escola ocorrem reuniões dos professores/as? Quem as organiza? Elas são 
freqüentes? São reuniões pedagógicas ou burocráticas?  
5. Costuma trocar materiais didáticos, livros etc. com seus colegas de escola? 
6. Usa recursos didáticos em suas aulas? Quais? Com que freqüência? 
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QUESTIONÁRIO II – Dados sobre os professores/as participantes 
 
 
 
1. Formação 
 
- Ensino Médio: 
Nome da escola onde cursou o Ensino Médio 
__________________________________________________________________ 
Pública (   )    Particular (  ) 
Magistério:  sim (   )    não (   ) 
 
- Curso Superior: 
Curso: ____________________________________________________________ 
Completo(   )    Incompleto (    )  Está cursando (   )  
Instituição: _________________________________________________________ 
Pública (   )   Particular (    )  
 
- Pós – graduação 
Curso: ____________________________________________________________ 

Instituição: _________________________________________________________ 

Completo (    )  Incompleto (   )    Está cursando (   ) 
Pública (    )   Particular (    ) 
 
2. Atuação profissional 
 
- Nome da escola onde leciona 
__________________________________________________________________ 

Série(s): ___________________ 

Nº de alunos por série: __________  total:___________ 

 
- Já atuou na zona rural:  sim (   )     não (   )     número de anos: ____________ 

- Está atuando na zona rural:  sim (   )   não (   ) desde: ________________ 

- Tem alunos que vivem na zona rural? Quantos? ______________ 

 
- Há quanto tempo leciona: 
(   ) 01 a 05 anos 
(   ) 06 a 10 anos 
(   ) 11 a 20 anos 
(   ) 21 a 25 anos 
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QUESTIONÁRIO III -  Identidade e preferências 
 
 
Prezado/a professor/a, 
 
 
  
 Considere os itens abaixo e expresse a respeito de cada um sua identidade e 
preferências. 
 
 
1. Raça: 

2. Gênero: 

3. Etnia: 

4. Língua: 

5. Nacionalidade: 

6. Crenças: 

7. Religião: 

8. Classe social: 

9. Valores: 

10. Política: 

11. Leituras: 

12. Músicas: 

13. Filmes: 

14. Programas de TV: 

15. Escolaridade: 

16. Profissão: 

17. Família: 

18. Comida: 

19. Esporte: 

20. Lazer: 
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ANEXO C– Questionário para avaliação do Projeto de Campo Florido 
 
 
 
Para nós, professoras responsáveis pelo projeto de pesquisa e formação continuada  do qual 
participam, é muito importante a avaliação de vocês sobre o mesmo, a fim de que 
possamos reforçar os pontos positivos e corrigi-los naquilo que deixou a desejar. Pedimos, 
portanto, que respondam com sinceridade às questões abaixo: 

1. O curso atendeu as suas expectativas e necessidades? Justifique sua resposta, seja ela 

afirmativa ou negativa. 

2. A metodologia das professoras responsáveis pelo curso foi adequada? Justifique sua 
resposta, seja ela afirmativa ou negativa. 

3. Os textos trabalhados e as atividades propostas contribuíram para ajudá-lo(a) a refletir 

sobre sua prática pedagógica? Justifique sua resposta, seja ela afirmativa ou negativa. 

4. O curso provocou mudanças em sua prática? Explique que mudanças foram estas ou 
porque elas não chegaram a ocorrer. 

5. Você gostaria que o curso tivesse continuidade no próximo semestre? Justifique sua 
resposta, seja ela afirmativa ou negativa. 

6. Na sua opinião, caso seja viável uma segunda etapa deste curso no próximo ano (1º 
semestre/2003), o que deveria ser modificado? Considere: 
• Periodicidade dos encontros  
• Tempo de cada encontro 
• Dias e horários de realização dos encontros 
• Local de realização dos encontros 
• Textos a serem utilizados 
• Dinâmica das aulas 

7. Apresente sugestões para que a segunda etapa deste curso atenda melhor as suas 

expectativas e necessidades. 

8. Na sua opinião, o que é um professor reflexivo? 

9. Como contemplar a diversidade cultural dos alunos no currículo escolar? 

10. Que formas e critérios de avaliação você tem utilizado? 
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ANEXO D -  Mapa do Brasil localizando a cidade de Campo Florido 
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APÊNDICE A - Roteiro para a entrevista com os pais/mães dos alunos/as do 
assentamento 

 
 
 
 
 

1. Nome completo, idade e número do lote. 
2. Quantas pessoas moram na casa? 
3. Nome dos filhos/as, idade e a série que estuda. 
4. Escolarização dos pais. 
5. Nome do pai e idade 
6. Local que os filhos/as nasceram. 
7. Falar sobre a trajetória da família até chegar ao acampamento. 
8. Os filhos/as gostam da escola? 
9. O que os pais acham da Escola Municipal Santa Terezinha 
10. Tem alguma sugestão a fazer para a escola? 
11. Os pais participam das reuniões escolares dos filhos/as? 
12. Auxilia os filhos/as nas tarefas de casa? O pai participa da vida escolar dos 

filhos/as? 
13. As crianças têm horário específico para fazer as tarefas? 
14. Alguns dos seus filhos/as já reprovaram na Escola Municipal Santa Terezinha? 
15. Apresentam dificuldades de aprendizagem? 
16. Seus filhos/as realizam trabalho de artes na escola? Música, poesia? 
17. Já apresentaram algum teatro? 
18. As crianças recebem bolsa escola? 
19. Vocês pais/mães contam histórias para seus filhos/as? 
20. Qual o programa de Televisão preferido das suas crianças? 
21. Como vocês se divertem aqui no assentamento? 
22. Seus filhos/as gostam de estudar? Gostam da escola? 
23. Qual a importância da escola na vida dês seus filhos/as? 
24. O que você espera do futuro de seus filhos/as? 
25. Vocês possuem algum material para realização de leitura? Algum material gráfico? 
26. Os seus filhos/as realizam alguma leitura em casa? 
27. Vocês lêem para seus filhos/as? 
28. Você participa dos eventos realizados pela escola? 
29. Vocês já receberam alguma reclamação de seus filhos/as na escola? 
30. Algum professor/a já visitou sua casa? 
31. As crianças gostam do lanche da escola? 
32. O que vocês produzem no lote de vocês? 
33. Seus filhos/as ajudam no trabalho do lote, eles têm alguma obrigação com o 

serviço? 
34. Qual o horário que as crianças vão para a escola? Quando retornam? 
35. Os professores/as passam muita tarefa? 
36. Fale pra mim o que seus filhos/as mais gostam na escola? O que não gostam? 
37. Como são as reuniões? Quais os assuntos que vocês discutem? 
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APÊNDICE B – Roteiro para entrevista com os professores/as da Escola Municipal 
Santa Terezinha 

 
 

 
 
 

1- Nome e série que atua na escola 

2- Como você vê sua profissão hoje? 

3- Se você tivesse oportunidade de mudar de profissão você mudaria? 

4- O que você acha da educação de hoje? 

5- Você se sente realizado na sua profissão? 

6- Você se considera um bom/ boa professora? 

7- Quais as maiores dificuldades que você encontra na sua profissão? 

8- Você tem feito cursos na sua área de atuação? 

9- Tem magistério, curso superior, qual? 

10- Você lê muito? Quantos livros você lê em média por ano? 

11- Você sente necessidade de estar aperfeiçoando a sua prática pedagógica? 

12- O que você espera do futuro dos seus alunos/as daqui do assentamento? 

13- Como é a relação com os pais/mães de seus alunos/as? 

14- Fale um pouco sobre a sua prática 

15- Como é realizado o planejamento? 

16- A escola tem o  Projeto Político Pedagógico?  

17- Você acredita na escola que apenas reproduz conhecimento? 

18- Como você aproveita a vivência de seus/suas alunos/as? 

19- Como você avalia seus alunos? 

20- Quantos anos você trabalha aqui nesta escola? 

21- Você já visitou alguma casa do assentamento, dos seus/suas alunos/as? 

22- Você tem alunos com dificuldade de aprendizagem? 

23- Fale um pouco sobre seus/suas alunos/as. Como eles são? Quais as brincadeiras 

preferidas? O que gostam de fazer? Como se relacionam? 
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APÊNDICE C – Projeto Família 

 

Depois de discutirmos e elaborarmos o projeto, combinamos com a 

professora que para o bom andamento do trabalho e maior motivação das crianças, 

seria necessário mudar a disposição das carteiras na sala, pois era nossa intenção 

favorecer maior liberdade de expressão às crianças e propiciar-lhes uma 

aprendizagem mais prazerosa.  

 
FIG. 12 -  Sala da 1ª série do Ensino Fundamental 
 (Foto Ana Maria Pacheco, em 26/09/2003) 

 

Iniciamos o projeto buscando conhecer um pouco mais a história das famílias; para 

isso, trabalhamos com a música do padre Zezinho “Oração pela família”, que serviu de 

pretexto para uma reflexão sobre a importância da família. Foram impressionantes os 

depoimentos das crianças com relação a suas famílias: algumas nos contaram sobre 

abandono, maus tratos e agressões físicas, sobre pais com problemas de alcoolismo. Mas 

apontaram, também, os lados positivos de viverem em uma família.  
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Inquiridas sobre o que poderiam fazer para amenizar os conflitos familiares 

apontaram soluções como cantar mais, convidar os pais/mães para brincar um pouco ou 

para passear, sair de perto dos pais quando eles estão irritados e nervosos com algum 

problema ou obedecer sempre. 

As crianças discutiram que a família pode se constituir das mais variadas formas, 

pois algumas crianças afirmaram morar com avós, tios, irmãos e cunhados, ou mesmo, 

com alguém com quem não têm nenhum parentesco, como uma vizinha.  

A proposta tinha um caráter lúdico, e foi desenvolvida por meio de atividades que 

envolviam a música, a dramatização, a poesia e a literatura. 

  

 

 

 

 

 

 

FIG. 13 - Atividade de poesia e pintura  
(Fotos Marta Candido Moreira, em  23/10/2003) 

 

A problemática dos relacionamentos familiares foi trabalhada por meio da literatura 

infantil, de poesias e de brincadeiras. Integrando-se ao grupo de alunos/as, a professora 

apresentou às crianças fotos de seu casamento e de sua família. 

Após recolhermos as primeiras informações, direcionamos o trabalho no sentido de 

conhecer um pouco mais a história das famílias. Para isso iniciamos os primeiros contatos 

com os pais/mães para participar do nosso projeto. Os primeiros convites foram feitos por 

meio de correspondência escrita e enviada pelas crianças. 
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FIG. 14 - Elaborando o convite aos pais 
(Foto Marta Candido Moreira, em  23/10/2003) 

 

Como já era esperado, de início foi pequena a participação dos pais/mães. 

Entretanto a vinda de alguns à escola foi muito gratificante. Sentados na roda com as 

crianças os pais/mães respondiam a suas perguntas: quantos filhos/as tinham, há quanto 

tempo eram casados, como foi o casamento, sobre casamentos desfeitos ou refeitos: 

Na nossa região de Limeira do Oeste, município de Iturama, de onde 
vieram à maioria dos assentados, os namorado costuma fugi, passa uns 
dias fora e voltam. Aqui no assentamento, acontece assim... de maneira 
mais devagar, mas se der certo vai morar junto. Eu não fuji, não tinha 
nem pra onde fugi, e passei a morar junto com a dona Júlia. 

 

 Alguns pais e mães relataram sobre a vida nos acampamentos, antes de se 

tornarem assentados/as; falaram sobre a miséria, a violência, o sofrimento, e como era 

importante estudar para não passarem pela humilhação de não saber ler e escrever.  
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FIG. 15 - Participação dos pais no projeto família  
 (Fotos Marta Candido Moreira, em 28/08/2003) 

 

Durante o desenvolvimento do projeto procuramos trabalhar todos os conteúdos 

previstos pela professora. Neste período pudemos conhecer todas as crianças, e 

direcionamos nossa atenção de modo especial àquelas que apresentavam história de 

sucessivas reprovações, dificuldades de aprendizagens, conforme apontava a professora.  

Descobrimos muitos talentos na 1ª série, crianças que já estavam condenadas a 

serem reprovadas por dificuldades de aprendizagem nos surpreenderam com tanta 

esperteza e sabedoria.  Para nós pesquisadoras, o que faltava era maior atenção a elas.  

 
 

 
 

FIG. 16 -Atividades Produção de texto e discussão sobre idéias para a apresentação da poesia  
( Fotos Marta C.  Moreira  19/09/2003)  
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Vários foram os momentos que enriqueceram nosso trabalho. Durante o projeto, 

convidamos os alunos/as de uma 4ª série do ensino fundamental da Escola Pingo de Mel de 

Uberaba (MG), para visitar a Escola Santa Terezinha. Os visitantes, que estavam 

estudando sobre reprodução humana, apresentaram um teatro para as crianças do 

assentamento mostrando as fases do desenvolvimento humano – do nascimento até o 

casamento. Por outro lado, as crianças do assentamento apresentaram para os convidados 

um relato sobre suas vidas, com a colaboração de alguns pais que compareceram à escola 

neste dia. 

 

FIG. 17 - Interação escola rural e escola urbana  
 (Foto Ana Maria Pacheco, em 26/09/2003) 
 

 
Para finalizar esse projeto, que teve a duração de quatro meses, organizamos uma 

apresentação com os alunos/as. Trabalhamos uma poesia que seria a culminância do nosso 

projeto. As próprias crianças escreveram o convite solicitando a presença dos pais/mães 

para o encerramento do nosso trabalho. Como já esperávamos, a participação dos 

pais/mães, ainda foi pouca, mas significativa, cerca de 25% dos pais/mães.  

No encerramento as crianças apresentaram a poesia “Leilão da Família”, uma 
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reescrita de “Leilão de Jardim”, de Cecília Meireles, primeira experiência de reescrever um 

texto que as crianças tiveram. Além de terem assumido a autoria da reescrita do texto, as 

crianças se empenharam na decoração da sala e na organização da nossa apresentação. A 

professora ficou impressionada com o desempenho das crianças, que nunca tinham tido a 

oportunidade de mostrar sua criatividade em outros trabalhos, porque geralmente a 

proposta da escola não favorecia momentos de criatividade. 

 

Leilão da Família 
Alunos/as da 1ª série da Escola Municipal Santa Terezinha 

Quem me compra uma família bonita, pobre, mas comovente? 
E um cachorro que brinca com a gente alegre e contente? 
Quem me compra uma mãe alegre e especial que trabalha sem igual? 
Quem me compra um pai bravo que dá até sopapo? 
E um pai que não fala duas vezes? 
Quem me compra uma avó que canta e dança? 
E o meu avô que é nervoso e engenhoso e vende vacas? 
Quem compra um irmão implicante e um tio arrogante? 
Quem compra uma tia que é cheinha de ternurinha? 
E uma fada madrinha? 
E uma tia que é doidinha por mim? 
Quem compra uma sobrinha maluquinha? 
E uma prima que é genial comparada com jornal? 
Quem compra uma casa com flores rodeada por muitos amores? 
E um pai charmoso e carinhoso? 
Quem compra uma mãe fotógrafa e elegante? 
Esta é a minha família que eu coloquei no leilão, 
falando de coração não troco, não vendo não! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FIG. 18 - Produção da poesia leilão da Família – (Foto Doraildes da Silva Matos, em 16/10/2003) 
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Leilão de Jardim  

                                   Cecília Meireles 

Quem me compra um jardim com flores? 
Borboletas de muitas cores, 
Lavadeira e passarinhos, 
Ovos verdes e azuis nos ninhos? 
Quem me compra um caracol? 
Quem me compra um raio de sol? 
Um lagarto entre o muro e a hera? 
Uma estatua de primavera? 
Quem me compra este formigueiro? 
E este sapo, que é jardineiro? 
E a cigarra e sua canção?  
E o grilinho dentro do chão? 
Este é o meu leilão. 

 

Ao final do projeto foi feita uma apresentação para toda a escola e aos pais/mães 

convidados. Nessa ocasião, as crianças apresentaram as poesias “Leilão de Jardim” e 

“Leilão da Família”, além de cantarem a música do Padre Zezinho: Oração pela Família. 

Quanto às apresentações individuais, convidamos aquelas crianças que estavam com a 

auto-estima comprometida, que tinham certeza que não seriam convidadas a participarem 

por terem assumido o fracasso: “não dou conta, não sou capaz, vou reprovar de novo”. 

Percebemos como esse projeto auxiliou o bom desempenho das crianças que carregavam o 

estigma do fracasso.  

Na apresentação pareciam outras pessoas, olhos brilhantes, mãos trêmulas, porém 

orgulhosos/as de estarem ali e vencendo mais um desafio que a escola lhes proporcionara. 

Foram muitos os ensaios e palavras de estímulo, o resultado não podia ser outro, um 

sucesso. As mães que compareceram, ficaram orgulhosas de ver os filhos/as apresentando 

uma poesia de autoria deles. Acredito que o projeto foi um passo importante para trazer os 

pais/mães para a escola e para motivá-los a participar de outros projetos. 

 Ressalto a participação positiva dos pais/mães, que não apenas se sentiram úteis 

como descobriram que sua participação é importante para a escola e para o 

desenvolvimento dos seus filhos/as.  
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Através dos contatos com os pais/mães desenvolvidos por meio do Projeto Família 

foi possível incorporar a cultura da presente na vida da criança aos conteúdos formais, 

selecionados e organizados para se ensinar. 

Acredito que na permuta de conhecimentos, culturas, vivências, ritmos e linguagens 

é que os sujeitos vão circular, interagir e entrar em conflitos, é nas múltiplas culturas, que 

vão se construindo as múltiplas identidades, isto é, a homogeneidade vai desaparecendo e 

cedendo lugar à diversidade, à heterogeneidade.  

Produções realizadas pelos alunos/alunas da Escola Municipal Santa Terezinha 

 
Trajeto de casa até a escola 

 


