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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado da pesquisa realizada em 2006, no Programa de Pós-

graduação em Educação Brasileira, da Universidade Federal do Ceará, tendo como 

objetivo verificar os desafios postos na prática do cotidiano escolar ao processo de 

contextualização do ensino. Para tanto tomamos como ponto de referência a temática 

ambiental respaldada pela teoria da Educação Ambiental e da educação dialógica de 

Paulo Freire. A pesquisa foi realizada no município de Irauçuba, situado na região do 

semi-árido cearense. Neste município vem ocorrendo de modo cada vez mais 

acentuado um processo de desertificação. Sendo este município um dos mais 

atingidos por esse fenômeno no nordeste brasileiro. Tornando assim a existência do 

homem do campo cada vez mais seca e hostil. A definição da fundamentação teórica 

foi feita levando-se em consideração a problemática ambiental da desertificação que 

vem se intensificando ao longo do tempo no município e o potencial encerrado na 

prática de uma educação que parta de um ensino contextualizado com o meio 

ambiente natural e o meio ambiente não humano local onde o educando vive. Assim 

procedemos, pois de acordo com a teoria de Paulo Freire a educação precisa ser 

fundamentada a partir da realidade concreta do cotidiano vivido pelo educando de 

forma crítica para que assim ele possa situar sua existência local e global. Da mesma 

forma como propõe a Educação Ambiental escolar fundamentada num saber 

“ecossistêmico”. O trabalho teve como instrumento de investigação a observação 

participante. Os dados foram interpretados utilizando-se a metodologia proposta pela 

análise de conteúdo, a partir da qual foram elaboradas categorias de análise e 

compreensão. Como resultado, o estudo aponta algumas perspectivas que poderão 

auxiliar na incorporação do ensino contextualizado como referência para um fazer 

pedagógico e que também podem contribuir para ampliação do debate teórico e 

prático acerca do mesmo. 

 

Palavras-chave: Escola. Ensino contextualizado. Educação Ambiental. Educação 

Dialógica. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study is a result of researchs carried through in 2006, by the Program of post-

graduation in Brazilian Education, of Universidade Federal do Ceará. The objective is 

to verify the daily challenges in the practical of the daily pertaining to school to the 

process of contextualition of education. For in such a way we take as thematic control 

point the ambient one endorsed by the theory of the Ambient Education and the 

dialogical education of Paulo Freire. The research was carried through in the city of 

Irauçuba, situated in the region of the half-barren from the state of Ceará. In this city it 

comes more occurring in way each time accented a desertification process. Being this 

city one of the most reached by this phenomenon in the Brazilian northeast. Becoming 

thus the existence of the man of the field each time more dries and hostile. The 

definition of the theoretical recital was made taking in problematic consideration the 

ambient one of the desertification that comes if intensifying to the long one of the time 

in the city and the potential locked up in the practical one of an education that breaks 

of an contextual education with the natural environment and the environment not 

human place where students lives. Thus we proceed, therefore in accordance with the 

theory of Paulo Freire the necessary education to be based from the concrete reality 

of the daily one lived by students of critical form so that thus it can point out its local 

and global existence. In the same way as it considers the pertaining to school Ambient 

Education based on one to know “ecosistemic”. The work had as inquiry instrument 

the participant observation. The data had been interpreted using it methodology 

proposal by content analysis, from which categories of analysis and understanding had 

been elaborated. As result, the study it points some perspectives that will be able to 

assist in the incorporation of contextualizado education as reference one to make 

(prática) pedagogical and that they can contribute for magnifying of the theoretical and 

practical debate about the subject.  

 

Keywords: School. Context Education. Ambient Education. Dialogical Education.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

“No ambiente intelectual, não há 
unanimidade possível.” 

C. Geertz 
 

1.1 Experiência descontextualizada, sensações contextualizadas. Relato de 

minha experiência pessoal 

 

O presente trabalho representa a busca de resposta(s) para uma questão 

que sempre me acompanhou ao longo da minha vida de estudante. Explico-me 

melhor. Acompanha-me desde a época em que “tornei-me estudante”, nos idos anos 

oitenta, uma sensação não muito confortável. Ao longo da minha experiência de 

estudante (refiro-me a educação formal) trago dúvidas, como resultado da sensação 

de desconforto, falta de identificação e de significação desta vivência. 

A escola com sua necessidade indiscutível, como parte fundamental do dia 

a dia da criança e do adolescente, sempre foi para mim um problema. Resumindo, 

uma obrigação chata. Todo dia da semana. Em parte no período da tarde, mas na 

grande maioria no período da manhã, acordava, ou melhor, era acordada, ainda com 

muito sono por um despertador ou pelo meu pai, e “tinha” de me aprontar e ir para a 

escola. 

Assim, sem muita explicação, em casa e na escola. Lá os horários eram 

definidos, rígidos. Havia muita disciplina. Sobretudo na sala de aula. Nesta, carteiras 

distribuídas em forma de filas na frente de um enorme quadro-negro. No canto o birô 

do professor sobre uma parte mais alta do chão que o nível do restante da sala. Era 

em torno de quatro horas diárias de “aula”. Aula? Matemática, Ciências, Língua 

Portuguesa, Estudos Sociais etc. Depois tudo se complicou. Aritmética, Geografia, 

Literatura, biologia... O que eu faço com isso? Era assim que eu sentia. Realmente 

não fazia muito sentido para mim. O bom mesmo eram as amizades, o recreio e a 

hora da saída. 

Posso recordar vivamente a excitação da turma no interior da sala, com o 

material organizado, em mochila ou um monte de livros carregados nos braços, 

aguardando o toque que significava “Terminou, podem ir pra casa!”, e todos saiam 
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correndo. Cena essa tão presente e atual, confirmada em ocasiões de pesquisas em 

escolas públicas das quais participei. 

A maior parte do período de um dia na escola, decorria no interior da sala 

de aula, com aulas ‘teóricas’. O professor na frente dos ‘estudantes’ sentados em 

carteira, uns atrás dos outros, falava, falava, falava. Às vezes anotava alguma coisa 

no quadro, na intenção de tornar mais clara a sua fala, outras vezes eram exercícios 

sobre aquilo que ele falava e que só se encontrava nos livros, na forma de textos, e 

mais em nenhum outro lugar da realidade. 

Era uma chatice total, pois o que eles tanto falavam não existia para mim e 

para a maioria de meus colegas, fora aqueles que se importavam mais que tudo em 

decorar alguma coisa a fim de simplesmente tirar notas altas e não ir para a 

recuperação ou eram motivados pela expectativa de passar no vestibular (sem se 

preocupar com o significado e o compromisso dessa passagem). Por fim, havia uns 

poucos curiosos por natureza que sem dificuldades desenvolviam uma aprendizagem 

autodidata. 

Na educação básica fui ‘aluna’ de escola particular, vale ressaltar. No 

entanto, esta particularidade não me impediu ou livrou da sensação de 

descontextualização daquela experiência, de falta de sentido, sobretudo no que se 

refere às aulas, os seus conteúdos. Tal fato se torna relevante, sobretudo por sua 

similaridade no que diz respeito aos conteúdos das aulas, ou seja, o currículo, tanto 

no ensino público como no particular. 

Por que ir à escola assistir às aulas? Para que ir à escola e permanecer 

horas numa sala ouvindo o/a professor/ professora falar sobre coisas irrelevantes para 

mim durante horas? Assim como eu pude constatar no dia-a-dia através das trocas 

de informações com outros e outras que, felizmente ou infelizmente, muito(a)s deles 

e delas sentiram algo igual, porém nunca se detiveram em refletir sobre o que sentiam 

(ou sentem). 

Mas foi somente quando entrei para a universidade, mais especificamente 

para a Faculdade de Educação que tal sensação esclareceu-se em mim e foi tomando 

forma de desejo de buscar conhecimentos que explicassem a minha sensação de 

“descontextualização” enquanto estudante. Ao entrar na faculdade “descobri” que o 

caso era sério. Minha pergunta não era tão trivial assim. Mas sim objeto de debate e 

estudos, que já contava com história própria. 
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Como universitária, pude perceber a condição problemática na qual se 

desenrola no Brasil principalmente a educação formal pública, levando em conta 

também o nível superior. Índices elevados de evasão e reprovação, o alto grau de 

analfabetismo demonstravam que a qualidade da educação brasileira vem 

enfrentando ao longo dos anos sérios entraves e propondo desafios a sua superação. 

Durante este período as questões foram ficando claras. Porém, as 

respostas continuavam plangentes.  
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2 A CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO  

 

2.1 A delimitação dos objetivos e questão de partida 

 

Dentre os dois níveis de educação assim divididos segundo a lei 9.394/96, 

a nossa atual LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), o período da Educação 

Básica me intriga em especial pelo tempo de nossas vidas decorrido aí, podendo 

variar entre onze e dezessete anos de duração. O tempo de permanência em cada 

etapa educacional previsto no corpo da Lei encontra-se dividido da seguinte forma: 

Educação Infantil - o período de duração não é estabelecido de forma fechada 

podendo variar entre as idades de zero a seis anos, sendo não obrigatória, mas um 

direito a que o Estado tem obrigação de atender (Carneiro, 1998, p. 96); Ensino 

Fundamental – oito anos de duração; e Ensino Médio – três anos de duração. 

É sabido, portanto, que é especialmente no período que vai dos três aos 

dezessete anos de idade, onde o ser humano constrói seus alicerces enquanto sujeito 

social através de processos diversos de socialização (Vigotiski, 1998). É nesse tempo 

em que vamos para a escola, espaço de aprender. E é nesse espaço onde se 

pretende formalmente, através da instituição escolar formar a população. Também 

vale ressaltar que no caso brasileiro é neste nível onde se concentra a maior parcela 

de estudantes. 

Assim sendo, “o estar na escola” me inquieta até hoje, tendo em vista que 

este fato ocorre muito mais por uma questão de obrigação, por parte da família ou de 

um discurso social limitado a necessidade de aprender a ler, escrever e contar, que 

aos poucos é incorporado, sobretudo pelo estudante, do que pelo gosto pela 

curiosidade, pelo desejo, prazer em aprender no espaço da escola, condições 

imprescindíveis para que ocorra aprendizagem. 

Como resultado dessa perspectiva limitada e limitante, temos distribuída 

entre os indivíduos uma concepção de escola, de ir para a aula como algo 

desagradável, o que por sua vez resulta numa postura de distanciamento e 

indisposição por parte, sobretudo do aluno, o que os impede de envolver-se no 

processo educacional “ecossistêmico”, complexo, que contemple a formação integral 

do ser humano. Concepção esta oposta a proposta fragmentada e alienante na qual 

se desenrola a experiência educacional baseada nos moldes da ciência cartesiana de 

conceber o ser humano e a realidade socioambiental que ainda perdura em nossas 
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escolas. Os resultados dessa dinâmica se dão na forma de significativos índices de 

reprovação e evasão, sobretudo no que diz respeito às escolas públicas. 

É então pensando nas causas e consequências desse modelo 

predominante de ensino existente em nosso sistema educacional que pretendo 

aprofundar através da observação de um caso específico de escola do campo a 

compreensão do diálogo existente entre a escola e a comunidade. E, para que tivesse 

uma referência mais pertinente preferi radicalizar e tentar respostas em um contexto 

mais contundente, escola no âmbito da educação “rural”, educação do campo. Mais 

ainda, na maior escola em um município com alto risco ambiental, que vive o processo 

da desertificação. 

Neste ambiente inquietante e que põe em questão a própria sobrevivência, 

se faz necessário que os processos educativos considerem e coloquem na pauta de 

discussão a temática sócio-ecológico-ambiental. A contextualização, me parece, é 

uma problemática vital. Assim a pergunta é: A contextualização do ensino, que 

considere as questões ambientais, ocorre na escola Paulo Bastos? Como isto ocorre? 

Se não ocorre, como eu suponho em função das primeiras sondagens de campo, por 

que não ocorre e o que se pode fazer para que isto possa acontecer? 

Buscando responder as seguintes perguntas: a escola mantém um diálogo 

emancipador ou alienante? A quem esse diálogo serve? Trata-se de uma 

“contextualização tatuada” apenas, ou há uma ênfase na realidade da comunidade, 

um trabalho crítico e efetivo que tem como principal referência a comunidade? Como 

este vem se dando e que potencialidades encerra? Nesta direção, vou caminhar com 

o intuito da compreensão do fenômeno da contextualização do ensino. 

 

2.2 Objetivos 

 

Sendo a conjunção entre as duas esferas de saberes (currículo formal e 

currículo oculto) o que constitui a educação escolar que, por sua vez, possui como um 

dos principais objetivos, o de preparar os indivíduos de acordo com os preceitos 

culturais desejáveis para uma atuação válida na sociedade, tenho como objetivo geral 

desta pesquisa a percepção de como é feito o trabalho de referência à realidade local 

em sala de aula, sobretudo a problemática ambiental pela qual passa o município, e 

os desafios aí encerrados, evidenciados na prática, no dia-a-dia da escola. 
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A dimensão do problema ambiental enfrentado pelo município, qual seja, a 

desertificação, será tomada como indicador do fenômeno da contextualização a fim 

de se perceber também os desafios enfrentados para a tomada de uma consciência 

ambiental. O silêncio a respeito de tal fato, caso ele ocorra também será considerado 

para a compreensão do processo educacional. Em síntese, verificar em que medida 

o universo socioambiental da comunidade tem de fato contribuído e orientado o 

planejamento curricular e as práticas pedagógicas empreendidas concretizando assim 

princípios de um ensino contextualizado. 

Tendo como referência a idéia de que toda abordagem pedagógica deve 

ser apoiada sistematicamente nas características culturais da comunidade, na procura 

por estabelecer relações entre a escola e o seu meio, visando preparar os sujeitos 

para atuarem conscientemente nas comunidades de que fazem parte, constitui 

também objetivo desta pesquisa: 

- Verificar o que a escola produz de específico e relacionado à comunidade 

na qual está inserida; 

- Identificar que universo cultural é tratado nessa escola; 

- Diagnosticar como a escola se relaciona com a comunidade; 

- Verificar a concepção acerca do estudante expressa nas relações 

estabelecidas na escola. 

 

2.3 Contextos reveladores  

 

No caminhar pela busca de compreensão sobre a experiência escolar 

encontrei discussões acerca do ensino contextualizado. Á medida que avançava 

nesse sentido deparei-me com essa discussão, sobretudo referida a Educação do e 

no campo. Pude perceber que é onde a experiência educacional parece fraquejar 

muito mais. Refinando um pouco mais a observação desses fatos, tornam-se mais 

preocupantes na região nordestina, mais especificamente nas áreas de clima 

semiárido. 

É nessa região onde vive uma população de mais de 21 milhões de 

pessoas (11% da população brasileira). Seus indicadores sociais da educação e de 

saúde ainda são os piores em relação à média nacional. O índice de mortalidade 

infantil é bem mais preocupante quando comparado a média nacional. Em 45% dos 
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municípios do semiárido, a mortalidade infantil até um ano varia de 50 a 75 por mil 

crianças nascidas vivas. Este número está bem acima da média nacional, em que se 

registra apenas 18% dos municípios com essa média de 50 a 75 crianças por mil, que 

morrem antes de completar um ano de vida1. 

Do ponto de vista econômico, o semiárido também é marcado por 

contrastes. A estrutura fundiária é extremamente concentrada. O recente processo de 

modernização econômica na região, com a incorporação de novas áreas e setores 

dinâmicos e competitivos não têm contribuído para a transformação dessa realidade 

de concentração. 

Em sua maior parte, a economia de semiárido é caracterizada pela 

produção de subsistência, tendo em vista que as atividades econômicas comerciais 

tradicionais estão em crise. O resultado é que, entre 1970 e 1998, houve uma redução 

da participação do semiárido na formação do PIB nacional. Em 2002, segundo dados 

divulgados pela extinta Sudene, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do semiárido 

era de R$ 2.541,27, bem abaixo do valor médio da região Nordeste, de R$ 3.694,34; 

e menos da metade da média nacional, que somava R$ 7.630,93. 

Com o lento ritmo de crescimento da economia e a baixa renda da 

população, a maioria dos municípios do semiárido é quase totalmente dependente da 

transferência de recursos das esferas federal e estadual para manter os serviços 

oferecidos à população. O Atlas do desenvolvimento Humano no Brasil, 2000 revela 

que um terço da população tem mais da metade de sua renda proveniente de 

transferência governamentais, principalmente dos benefícios previdenciários. E esta 

fonte nem de longe tem sido suficiente para efetuar uma melhoria nas condições de 

vida dos sertanejos. 

No que se refere às características naturais o semiárido consiste em um 

território com aproximadamente 900 mil quilômetros quadrados de extensão 

caracterizado, sobretudo pela irregularidade das chuvas, pela precipitação anual 

menor que 800 milímetros e pela evapotranspiração, em média, três vezes maior que 

a precipitação (SOUZA, 2005). Também conhecida como sertão, tão bem descrita por 

Euclides da Cunha em sua obra Os sertões, ela conta com características sociais e 

com ecossistemas naturais específicos. 

 
1 Dados extraídos do documento Plano de Ação da RESAB 2007-2010. 
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É neste espaço onde se concentra 45% da população mais pobre do país, 

reunindo por volta de 26 milhões de pessoas, 15,56% da população brasileira 

(SOUZA, 2005). É também o semiárido mais habitado do planeta (FIGUEIREDO, 

2003). De acordo com os índices apontados na I Conferência Nacional de Educação 

para a Convivência com o Semiárido Brasileiro – CONESA. É também nessa área 

onde a situação educacional conta com a pior situação, seus índices estão abaixo da 

média nacional, a saber: 

- Mais de 350 mil crianças, entre 10 e 14 anos, não frequentam a escola; 

- Os estudantes demoram 11 anos para concluir o ensino fundamental; 

- Mais de 390 mil adolescentes (10, 15%) são analfabetos; 

- Mais de 317 mil crianças e adolescentes trabalham; 

- No SAB existe o dobro de não alfabetizados em relação ao Brasil2. 

Para sobreviver nessa região se faz indispensável o aprendizado da 

convivência com o semiárido. Com essa intencionalidade, iniciativas da sociedade 

vêm contribuindo para a melhoria dessa situação desenvolvendo discussões e 

projetos que objetivam a convivência com o semiárido. 

Diversas entidades governamentais e não governamentais, de várias 

regiões, mas, sobretudo do Nordeste, trabalham no âmbito da educação no Semiárido 

Brasileiro partindo da noção de educação para a convivência com o Semiárido, tais 

como o IRPAA (Instituto Regional da pequena Agropecuária Apropriada), em Juazeiro 

(BA), o MOC (Movimento de Organização Comunitária), em Feira de Santana (BA), a 

RESAB (Rede de Educação do Semiárido Brasileiro), em Juazeiro (BA) dentre outras 

(BRAGA, 2006). 

A convivência Solidária com o Semiárido (FIGUEIREDO, 2003) significa 

esforços para a valorização deste espaço socioambiental (econômico, social, político 

e natural) tão cheio de características próprias e que, no entanto, é historicamente 

concebido como sinônimo de pobreza e secura de potencial humano e natural. 

A proposta da convivência com o Semiárido se erige sobre a realidade de 

que essa é uma região que assim como as demais apresenta características próprias 

e desafios àqueles que nela vivem, mas que, entretanto, não significa que esta seja 

necessariamente uma região inóspita e lócus da miséria e da desesperança. Ela 

questiona o determinismo e conformismo que caracterizaram as ideias e pensares 

 
2 Idem nota 1. 
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acerca da região ao longo do tempo e que só contribuíram e continuam impedindo o 

desenvolvimento dessa região através de uma cultura assistencialista. 

O fenômeno climático da seca típico dessa região, sempre serviu de ícone 

para uma espécie de mistificação daí. A partir dele criou-se e massificou-se o discurso 

de que toda a miséria do semiárido é causada pela seca. 

Foi então pensando e sentindo a partir de minha experiência pessoal como 

estudante, no período da escola e enquanto universitária que pensei no atual trabalho. 

Buscar obter de perto, no contexto, um esclarecimento acerca do diálogo entre 

comunidade e escola e o sentido da experiência escolar, sobretudo na vida do 

estudante, partindo de uma observação participante das suas dinâmicas de 

construção e efetivação no cotidiano escolar, fui costurando o meu ponto de partida. 

Sim, pois, à medida que caminhei nessa busca outros espaços/categorias 

surgiram contribuindo para uma compreensão acerca da realidade da experiência 

educacional. Outras questões emergiram como partes integrantes de um todo que 

constitui o fazer educacional tais como o currículo, a formação de professores e 

gestores escolares, assim como os demais funcionários que participam do cotidiano 

escolar e, de forma mais ampla a comunidade, sobretudo a esfera do poder público 

municipal e outros parceiros envolvidos com o fazer da educação escolar.  

 

2.4 Por que Irauçuba? O campo de pesquisa  

 

Irauçuba, município e cidade sede, localizada a 148 km de Fortaleza 

inicialmente um distrito de Itapajé, tornou-se município em 1957. Irauçuba localiza-se 

dentro da região nordestina do semi-árido brasileiro. Essa caatinga apresenta 

diversidades regionais diversas, envolvendo temáticas como a disponibilidade de 

água, condições pedológicas, o clima, a vegetação nativa, potenciais para as culturas 

agrícolas assim como as condições socioambientais. 

No entanto, é demarcada pela inconstância climática, ora caracterizada por 

períodos de longa estiagem e ora por períodos de intensas chuvas, apresentando 

índice de 92% de evapotranspiração, definindo assim uma peculiar disponibilidade da 

água, sendo esta a problemática central da região do semiárido (FIGUEIREDO, 2003). 

Somando-se à dinâmica da natureza ocorrida na região temos a ação do 

homem sobre a configuração do meio ambiente. Infelizmente ao longo da história a 
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marca impressa pelo ser humano na natureza não se configurou nada bela e nem 

saudável para ela e consequentemente para ele mesmo, tendo em vista o processo 

dialético existente e de força inegável entre o ser humano e o meio ambiente natural. 

O que resulta num grave processo de degradação ambiental. Irauçuba surge nesse 

cenário “dentre os 24 municípios (cearenses) mais afetados, com índice de 

degradação ambiental superior a 85% (87,57%)” (FIGUEIREDO, 2003). 

É neste ambiente natural que vivem 19.563 habitantes distribuídos entre a 

área urbana e a zona rural, 10.876 e 8.687 respectivamente3. De acordo com o Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil (2000) a renda per capita do município cresceu 

31,31%, passando de R$ 47,72 em 1991 para R$ 62,66 em 2000. A pobreza (medida 

pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 75,50, 

equivale à metade do salário-mínimo vigente em agosto de 2000) diminuiu 12,79%, 

passando de 87,0% em 1991 para 75,9% em 2000. No que diz respeito ao índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal Irauçuba cresceu 25,10%, sendo a educação o 

parâmetro que mais contribuiu para este crescimento. 

Ainda segundo dados referidos no plano municipal de educação, elaborado 

pela atual gestão do município, há uma diversidade de atividades econômicas, assim 

definidas: 

- OLEIROS: apesar da escassez de água, há no solo de Irauçuba uma 

argila de qualidade. Algumas famílias se utilizam dessa argila na confecção de tijolos, 

telhas, e panelas de barro. 

- CARPINTEIROS: trabalham na confecção de portas, mesas, cadeiras e 

alguns utensílios do lar. Atualmente há em Irauçuba em torno de cinco serrarias com 

máquinas industriais. 

- COSTUREIRAS: há também no município de Irauçuba um grande número 

de costureiras. Essas mulheres trabalham em suas próprias casas. Algumas compram 

tecidos em grande quantidade na cidade de Sobral ou Fortaleza. Trabalham por 

encomenda e às vezes fazem roupas para vender na feira que é realizada aos 

domingos na rua 21 de junho. Existem atualmente em Irauçuba três confecções que 

já são consideradas microempresas gerando mais emprego e renda para a população, 

destacando-se entre elas a da Dona Geralda Rodrigues que vende a suas 

mercadorias para o estado de São Paulo com frequência. 

 
3 Dados retirados do Plano Municipal de Educação. Irauçuba - Ce. 2005-2008. 
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- COMERCIANTES: é uma das profissões maia antigas de Irauçuba. Na 

década de 1940 havia poucos comerciantes em Irauçuba. Alguns botecos que, além 

de bebidas alcoólicas, vendiam também outros produtos, tais como: arroz, feijão, 

rapadura. Hoje, há uma diversidade maior no comércio local: lojas, frigoríficos, 

quiosques, supermercados, padarias, farmácias e feiras. 

- ARTESÃS/ ARTESÃOS: o crochê e o bordado dentro do vasto universo 

do artesanato são os mais explorados atualmente no município, vale salientar a 

grande participação do Distrito do Missi no crochê com várias tipologias: varandas, 

biquínis, camisetas, bonecas, dentre outras, sendo que esta atividade é desenvolvida 

principalmente pelas mulheres. Segundo dados levantados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico da Irauçuba (2005), o município conta com 410 artesãs. 

Hoje essa atividade desenvolvida pelas artesãs atingiu um grau de organização social 

bastante elevado - a prova disso é que estão organizadas em três associações: 

APRAM (Missi), AAUI – Associação dos Artesãos Unidos de Irauçuba (Sede) e 

Associação das Mulheres Empreendedoras de Irauçuba com sede própria. 

Tal registro nos leva a refletir sobre a representação e a relação 

estabelecidas entre o ser humano que vive neste espaço e a natureza ao seu redor. 

Como se pode perceber, neste documento não são feitas referências às atividades 

agrícolas que, no entanto, fazem parte da economia local como aponta Figueiredo 

(2003, p. 96): 

 

A principal atividade econômica reside na agricultura, com culturas de 
subsistência de feijão, milho, mandioca, e, um pouco de monoculturas 
de algodão, cana-de-açúcar, castanha de caju e frutas diversas. Na 
pecuária extensiva, destaca-se a criação de bovinos, ovinos, caprinos, 
suínos, asininos e eqüineos. O extrativismo vegetal sobressai na 
fabricação de carvão vegetal, extração de madeiras diversas para 
lenha e construção de cercas.  

 

O trabalho direto com a natureza constitui aí em um importante vínculo. A 

ação antrópica nesse meio tem cooperado diretamente para o processo de 

agravamento da desertificação. Para além das condições naturais essa ação é 

marcada pela falta de assistência técnica e extensão rural e pautada numa política 

fundiária ineficiente, que ao ser implementada apenas favoreceu a concentração de 

terras nas mãos de pessoas alheias ao município, descomprometidas com a região 



20 

 

(FIGUEIREDO, 2003), um dos aspectos definidores do desafio colocado para o 

desenvolvimento municipal. 

Em comunidades agrárias, como no caso específico de Irauçuba, região 

que vem sofrendo um avançado processo de desertificação, a discussão encetada 

pela educação ambiental significa contribuir com a indispensável conscientização da 

gravidade desta sua atual condição ambiental e suas implicações diretas para o meio 

ambiente social, cultural e econômico. 

A produção científica realizada sobre Irauçuba registra aspectos relevantes 

tais como o das representações sociais acerca das relações entre seres humanos e 

natureza, e sua consequente convivência com problemas de ordem natural, a 

articulação política de bases sociais e o papel da educação no enfrentamento de 

situações estabelecidas e mudanças de atitudes4. 

A escola representa espaço privilegiado, porém não único, para que uma 

proposta de ensino pautada nos moldes fornecidos pela educação ambiental possa 

ser realizada. Nesse sentido uma educação contextualizada, com seu projeto 

pedagógico fundado nos aspectos da realidade local e seu currículo elaborado a partir 

do contexto ambiental/cultural da comunidade se apresenta como uma alternativa que 

nos parece ser indispensável na busca de qualidade com o enfrentamento dos 

problemas socioambientais. 

 

2.4.1 O sertanejo. Uma vivência cultural 

 

O cidadão irauçubense divide-se entre aqueles que vivem nas localidades 

e aqueles que vivem na sede, a cidade segundo denominação própria. Em parte, vive 

na cidade, como referem a sede, ao passo em que não podem e mesmo que 

quisessem não poderiam negar suas raízes sertanejas, pois convivem diariamente 

com a realidade do sertão. 

Do amanhecer do dia com os primeiros raios solares despontando por 

detrás das imensas formações rochosas que cercam o município até o pôr do sol, 

revelador do espetáculo do céu noturno do sertão, a cidade apresenta sua verdadeira 

identidade. O movimento na rua inicia-se antes do sol nascer. Por essa hora já se 

pode perceber o movimento pelas ruas, normalmente feito de bicicleta e moto. Escuta-

 
4 Ver Figueiredo 2003. 
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se também por essa hora, logo ali ao lado, o cacarejar das galinhas, o “bééé” de 

cabritos e o mugido das vacas acompanhado pela cadência lenta do sino embalado 

por seus passos frouxos e preguiçosos através das ruas. Esses são os despertadores 

do sertão. 

Não se vê na sede atividades agrícolas. Estas se concentram nas 

localidades, ou no “interior” como alguns preferem referir. A cidade é cortada por uma 

rua principal, na qual funciona o comércio local e onde se concentra o maior 

movimento diário do local. Nesta encontramos comércios dos mais variados. 

Farmácias, frigoríficos, lojas de roupas (sobretudo feminina), lojas de móveis 

domiciliares, pracinhas, igreja, bares etc. 

No entanto, observando o movimento podemos perceber figuras típicas do 

sertão. Senhoras idosas de vestido de chita, e homens idosos trajando um típico 

chapéu de couro confirmam que estamos no sertão, posto que a população mais 

jovem reproduz em seus trajes a moda veiculada pela mídia. 

As casas são construções simples. Umas apresentam varandas azulejadas 

e pontuadas por uma rede e um conjunto de cadeira e mesa de centro que mais tarde 

serão carregadas para a calçada para conversa diária com o vizinho e mesmo ponto 

de observação da rua, do movimento. Outras casas trazem o muro recuado até a 

calçada, de onde se dá diretamente para a porta do interior da casa e a janela, que 

nesse caso muitas vezes serve como o ponto de observação e local de conversa. 

Engana-se quem julga haver uma completa dissociação entre a sede e as 

comunidades agrícolas localizadas em seu entorno. 

Considerando a relação estabelecida entre meio ambiente e sujeito 

percebemos que este, socializa-se e se constitui essencialmente a partir da realidade 

que o rodeia. É a partir dessa realidade cultural que irá desenvolver modos específicos 

e característicos de ver, sentir e pensar o mundo ao seu redor e a si mesmo. Ou seja, 

o sujeito cultural é consequência direta da experiência que vive em seu dia a dia. 

Dessa forma,  

 

[...] o ser humano que reside na região semiárida brasileira desenvolve 
características, peculiaridades e estrutura um conjunto de valores, de 
símbolos e representações, resultantes dessa interação, que lhes 
distinguem de outros indivíduos de outras regiões do nosso país. 
Apresentam particularidades que se estabelecem nas relações com 
seu habitat, com seu nicho ecológico (FIGUEIREDO, 2003).  
 



22 

 

Assim sendo, o sertanejo nordestino é aquele sujeito que vive na região do 

sertão, mais especificamente no espaço geográfico brasileiro que corresponde à 

região do semiárido, região esta que oferece uma realidade de vida, no que se refere 

as suas condições culturais e materiais de existência com características tão 

diferenciadas daquelas vividas nos modernos e grandes centros urbanos. O campo 

consiste, ao contrário do imaginário brasileiro construído historicamente, em um 

espaço heterogêneo, de povos com identidades e etnias múltiplas correspondendo 

cada uma a culturas específicas (FIGUEIREDO, 2003). 

No sertão a vida depende quase que exclusivamente da relação direta do 

homem com a terra, com a natureza biofísica. Uma relação que oscila 

temporariamente entre o sentimento de espera e esperança na força da natureza que 

se impõe sobre seus parcos instrumentos de intervenção sobre essa divina dinâmica; 

e de lamento e angústia quando o céu insiste em conter sua água milagrosa. 

Ao longo da história de vida sertaneja ao homem que ali vive foi exigida a 

construção de um profundo conhecimento da natureza de seu meio ambiente. Dessa 

forma o sertanejo tem sua vida significativamente marcada pelo desafio em relação 

às condições extremas do meio ambiente onde vive. 

A seca, principal fenômeno aí temido, é símbolo de sacrifício e sofrimento 

extremado para o sujeito do sertão. Parece que está sempre à espreita e a qualquer 

momento podendo lançar sobre a terra as condições hostis de sobrevivência para 

aqueles que dependem diretamente de seus frutos. Transforma a vida do sertanejo 

num drama, uma vez que a miséria vem no seu encalço. 

A realidade do sertanejo vem se construindo ao longo do tempo através de 

um processo marcadamente de resistência. O sertanejo parece ser essencialmente 

um ser de resistência e esperança. Seu modo de vida ora é marcado pela luta 

constante com as forças da natureza, ora pela luta contra a secular condição de 

submissão e servidão tão característica das relações impostas entre os grandes 

senhores de terra e seus servos, que são tacitamente atualizadas. 

Com o advento da modernidade tudo aquilo que recendia a tradicional ficou 

relegado a um preconceito hierarquizante, fruto do imaginário etnocêntrico e 

evolucionista que continua a grassar a cultura ocidental. Fato este que toca de 

maneira significante culturas que ainda resistem à força do processo de globalização, 

como o caso da vida de muitos daqueles que vivem fora dos grandes centros urbanos. 
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Distante dessa realidade o sertanejo, em geral, tem sua cultura vivida e 

transmitida através do discurso, da palavra, da oralidade. É dessa forma que os 

saberes do sertão se transmitem e se perpetuam. Trata-se de uma cultura que possui 

suas raízes intensamente associadas à oralidade, que se transmite e se assegura 

através desta. 

Esse fenômeno encerra em si um processo dialético uma vez que a cultura 

é transmitida através da oralidade, conferindo esta por sua vez uma singularidade a 

própria cultura, às formas de pensamento, de interação e de legitimação dos discursos 

do lugar. 

Assim sendo, a cultura oral distingue-se efetivamente da cultura escrita. A 

oralidade se encerra nos discursos dos indivíduos que compartilham o mesmo mundo 

cultural, ao passo em que também são influenciados por essa categoria específica de 

transmissão de cultura. Define particularidades distintivas, que recaem sobre os 

sujeitos, em suas interações, percepções e representações do mundo (FIGUEIREDO, 

2003). 

Portanto, pensar em escola, uma proposta pedagógica nesse ambiente 

cultural, requer a elaboração de um trabalho educacional que ultrapasse as paredes 

da educação escolar praticada massivamente que não leva em consideração 

características culturais de seus sujeitos educandos. 

No entanto, o que se verifica na prática, é um ensino que continua distante 

da realidade do aluno, ignorando as particularidades culturais do meio em que vive e 

uma escola que só contribui para a permanência de um estado de alienação das 

classes populares. 

É o que nos fala Paulo Freire (1983) em sua concepção dialógica de 

educação, que tem como princípio fundante a realidade do educando, a partir de onde 

todo o processo educativo deve começar. Sua proposta educacional apresenta o 

movimento inverso do que tem predominado no ensino. Ela é portadora de objetivos 

emancipadores. Busca-se através dessa concepção a formação de um indivíduo 

consciente e crítico, capaz de dialogar, interagir e intervir conscientemente em sua 

realidade. É aquilo que ele denomina de ação-reflexão-ação.  
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2.4.2 Quadro de atendimento educacional em Irauçuba 

 

O atendimento escolar no município de Irauçuba, conforme dados 

coletados junto a Secretaria de Educação do Município atende um número de 6.362 

estudantes distribuídos entre Educação Infantil e Ensino Fundamental, distribuídos da 

seguinte maneira: na Educação Infantil 1.496, sendo 529 na zona rural e 967 na zona 

urbana; Ensino Fundamental 4.866, sendo 1.518 na zona rural e 3.348 na zona 

urbana. 

Na Educação de Jovens e Adultos existem 1.025 estudantes matriculados, 

sendo 290 da 5ª a 8ª série e 137 no Ensino Médio funcionando no Centro de Formação 

e Educação de Jovens e Adultos – CEFEJA, em uma casa alugada pela prefeitura 

municipal. Somam-se a isso 171 estudantes que estão em escolas municipais, 

distribuídos em sete turmas nas zonas rural e urbana. 

Na rede estadual de ensino o município conta com 2.292 estudantes 

distribuídos em duas escolas na zona urbana com anexos nos distritos de Juá e Missí, 

sendo matriculados no Ensino Fundamental 934 estudantes e no Ensino Médio 1.358. 

Ainda de acordo com o Plano Municipal de Educação, o atendimento 

escolar conta com 61 escolas em nível de Educação Infantil e Fundamental, sendo 59 

municipais e duas estaduais, que mantêm o Ensino Fundamental e Médio.  

 De acordo com dados do último censo do IBGE a taxa de analfabetismo do 

município é assim apontada5: 

- de 7 a 14 anos: de 62,0% em 1991 para 34,3% em 2000; em 1991 a taxa 

de frequência à escola era de 60,2%, passando para 95,1%; 

- de 15 a 17anos: de 31,2% em 1991 para 17,1% em 2000; em 1991 a taxa 

de frequência à escola era de 48,5%, passando para 71,5% em 2000. 

 

2.4.3 A escola contexto da pesquisa 

 

Dentre as 61 escolas existentes, a escola de Ensino Fundamental Paulo 

Bastos atende atualmente 722 estudantes, é a escola com o maior número de 

matrículas, o que justifica a escolha desta dentre as demais de Irauçuba. A escola 

funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, com turmas de 1ª a 8ª série. O quadro 

 
5 Aqui é dada ênfase na faixa etária que vai dos sete aos 17 anos em virtude de ser esta a atendida 
no ensino médio. 
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de funcionários da escola divide-se da seguinte forma: um núcleo gestor composto 

pela diretora, um coordenador, 24 professores distribuídos entre Ensino Fundamental 

I e II, uma secretária, uma bibliotecária, 2 merendeiras, 4 auxiliares de serviço, um 

porteiro e dois vigilantes. 

Fundada em 1967, funcionava como Centro Educacional. A escola atendia 

a turmas de Jardim, Alfabetização, 1ª a 8ª série e Ensino Médio Magistério. Vale 

ressaltar que a maioria dos funcionários atuais da escola formou-se nesta escola. 

Inicialmente funcionava onde hoje se encontra a secretaria de Educação e contava 

com apenas duas salas de aula. Com o crescimento da demanda foi construída uma 

nova sede com a ajuda da comunidade, onde hoje é o atual prédio. Atualmente a 

escola possui sete salas de aula, um auditório, uma biblioteca, uma cantina, uma sala 

de laboratório de informática desativada, uma secretaria, uma diretoria, uma sala para 

os professores, um almoxarifado, um auditório, uma área livre, uma quadra de 

esportes. 

No momento da minha primeira visita à escola Paulo Bastos, adentrei os 

portões da escola e pude perceber que estava em horário de aula, posto que os 

corredores estavam vazios e podia escutar o burburinho no interior das salas. Como 

não fui recepcionada por ninguém, caminhei até a sala que parecia ser uma biblioteca. 

À frente da porta, instalada num birô sentada estava uma moça aparentando vinte 

anos. Por trás de seus óculos de forte grau olhava-me surpresa e interrogativamente 

em silêncio. Cumprimentei-a e fui direto a questão perguntando onde eu poderia 

encontrar o(a) diretor(a) ou coordenador(a). Esta então sem me pedir qualquer 

identificação levou-me diretamente a sala da diretoria. 

Nesta estavam presentes a diretora, o coordenador e uma secretária, a 

qual já tinha encontrado numa palestra realizada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente para os estudantes de algumas escolas. Numa breve conversa com esta 

acerca do momento em que uma palestra sobre meio ambiente estava acontecendo, 

ela informou-me que a escola tinha elaborado um projeto de educação ambiental 

denominado “Arborizar para respirar”, escolhido dentre outras 23 escolas do estado 

para representá-lo em Brasília, na II Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio 

Ambiente. 

Nesta primeira visita à escola apresentei-me brevemente. Então a diretora 

pediu para que o coordenador me atendesse. Este foi muito solícito. Conversamos 

sobre o funcionamento geral da escola. Foi então que perguntei a respeito do Projeto 
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Político Pedagógico da escola. Segundo ele, ainda não havia sido elaborado um, e 

até o momento a escola utilizava um projeto definido pela Secretaria Municipal de 

Educação, mas não possuía nenhuma cópia no local, a única estava disponível 

apenas na Secretaria de Educação. Da mesma forma, todas as outras escolas que 

visitei também não possuíam um Projeto Político Pedagógico próprio e também 

fizeram referência ao único que estava na Secretaria de Educação. 

O coordenador informou que as aulas funcionavam por meio de projetos 

com temáticas específicas definidas de acordo com datas comemorativas de cada 

mês. Por exemplo, no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher, professores de 

Português, História e Ensino Religioso deveriam trabalhar textos sobre o tema mulher; 

os professores de arte deveriam trabalhar com a criação de cartões com mensagens 

ilustradas para ofertarem para uma mulher. 

No mesmo mês, no dia 22, Dia Mundial da Água, professores de Geografia 

e Ciência deveriam trabalhar com o tema Água e Meio Ambiente, com a elaboração 

de trabalhos científicos para uma exposição. Os professores de arte organizariam uma 

exposição de trabalhos feitos com “objetos” da natureza, e seriam feitas redações com 

o tema água nas aulas de português. 

Percebemos indícios de trabalho de temáticas de forma interdisciplinar, um 

dos pressupostos presente nos PCNs. O que indica um caminho já aberto para 

inclusão de temáticas locais nos conteúdos escolares, ou seja, uma contextualização 

em potencial. Ficamos curiosos quanto ao processo e o envolvimento de educadores 

e educandos na proposta. 

Já no segundo momento de visita a escola, esta havia construído o seu 

próprio Projeto Político Pedagógico. Segundo as informações contidas neste a sua 

elaboração busca  

 
[...] um redimensionamento tanto na prática pedagógica, quanto no 
objetivo que cada um tem e deve ter dentro deste campo educacional. 
Buscar melhorias, enfrentar barreiras e problemas que permeiam a 
educação, com a finalidade de conscientizar a importância do papel 
que cada um tem na construção de um ensino de melhor qualidade6 
(p. 7).  
 

 
A ênfase contida no Projeto recai sobre a obtenção de sucesso no 

desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. A justificativa para a 

 
6 Trecho retirado do documento do Projeto Político Pedagógico da escola. 
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elaboração do Projeto é a preocupação com a falta de perspectivas futuras e de 

compromisso de muitos estudantes em relação à aprendizagem como também a falta 

de apoio de alguns pais em relação à vida escolar de seus filhos. Ainda de acordo 

com esse a escola pretende promover e formar “homens conscientes, comprometidos, 

questionadores, críticos, participativos, solidários, sonhadores, objetivos e que 

busquem a coletividade e o bem comum”7. 

A dimensão do concreto, ou seja, da experiência vivida, é apontada como 

o fundamento da aprendizagem devendo haver sempre uma ligação entre teoria e 

prática. Em relação à comunidade a interação com esta deve ser forte e constante e 

a escola deve ser modificada por esta. O professor dentre outras características deve 

ser dialógico. 

O currículo da escola é definido sempre a partir de uma reunião efetuada 

no começo do ano. Nesta a Secretaria Municipal de Educação repassa, não apenas 

para a escola Paulo Bastos, mas também para as demais escolas que compõem a 

rede municipal de ensino, diretrizes definidas de acordo com as decisões dos 

conselhos federal e estadual de Educação. 

No entanto a escola num momento posterior reúne-se com todos os 

professores onde são feitas adaptações das diretrizes curriculares. Estas adaptações, 

segundo a diretoria da escola é feita a partir do material didático que dispõe o 

professor. Esse material trata-se do livro didático adotado na escola, o mesmo que é 

trabalhado nas escolas de ensino público em geral, ou seja, aquele elaborado sem 

que sejam consideradas as especificidades regionais. 

Assim sendo tais adaptações levam em consideração aspectos 

contingentes do dia a dia da escola, tais como as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos e datas comemorativas eleitas pela própria escola, como, por exemplo, o 

aniversário da escola, Carnaval, Dia Internacional da Mulher etc. 

Observamos sempre que quando a referência ao contexto ambiental da 

cidade é realizada, esta ocorre nas disciplinas de Ciências, Geografia e História. 

Essas referências são feitas de modo pontual, muitas vezes, como exemplo, para 

ilustrar o assunto da aula. E dessa forma deixam de contemplar a problemática 

ambiental local. 

 
7 Idem. 
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Em sala de aula podemos observar o processo acima descrito. O professor 

pauta-se sempre no livro. É solicitado para que os alunos peguem o livro e 

acompanhem a partir dele a aula. O professor segue ora lendo o texto do livro, ora 

dissertando sobre o tema. Em algumas aulas é feita a leitura coletiva do texto, em 

outras o professor solicita algum aluno para fazer a leitura do mesmo. Em seguida o 

professor passa os exercícios do livro, ou detém-se durante um longo período 

escrevendo no quadro-negro exercícios retirados de outros livros. 

A sala é sempre organizada da mesma forma. Os alunos enfileirados e o 

birô do professor na frente. Não se sabe até que ponto o comportamento observado 

em sala de aula foi alterado em função da presença da pesquisadora. Em geral os 

alunos permaneciam sentados, algumas conversas paralelas, intervenção do 

professor chamando atenção dos mesmos, alguns com olhares distantes e a típica 

inquietação que antecede o momento do recreio e a hora da saída, ou seja, alunos 

com material reunido, agitados e eufóricos após o soar da sirene.  
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3 RAÍZES DA DESCONTEXTUALIZAÇÃO 

 

3.1 Uma breve exposição acerca da contextualização ao longo da experiência 

educacional brasileira 

  

A primeira experiência econômica do Brasil, ou seja, a economia colonial, 

com seu modelo pautado na grande propriedade e na mão-de-obra escrava, exerceu 

forte influência sobre a realidade político-social do país que então nascia. A sociedade 

brasileira nasceu a partir de um modelo dual de classe que reproduzia a lógica da 

economia marcada pela figura do dono de terras e os escravos que nela trabalhavam. 

Inicialmente dividida entre a classe dominante detentora do poder político e 

econômico, que por sua vez tinha de ser também, na lógica do sistema vigente, a 

detentora dos bens culturais importados8 (ROMANELLI, 1991: 33), e a classe 

dominada, composta, sobretudo por escravos, índios e negros, teve seu modelo 

educacional marcado, elaborado e exercido seguindo desde então uma concepção 

dualista de educação. 

Aqui chegando os enviados da Metrópole iniciou-se o processo de 

colonização da terra e dos que aqui viviam, ou seja, os índios, que, no entanto eram 

referidos como “selvagens”, segundo a visão eurocêntrica dos colonizadores 

europeus. Partindo desse modo de conceber os povos que aqui já viviam, toda a ação 

educativa aconteceu no sentido de “imposição” de uma cultura estrangeira e total 

negação e aniquilação da cultura que aqui já existia, um verdadeiro etnocídio. 

Certos e dispostos a dominar de qualquer maneira a ação educativa de 

cunho religioso empreendida pelos jesuítas efetuou-se através do massacre das 

tradições culturais da população indígena. A cargo dos padres jesuítas ficou a 

educação através da catequização da população nativa. Sob o pretexto de “salvar” a 

alma destes os jesuítas foram os primeiros “educadores” no Brasil após a chegada do 

europeu, tendo em vista que anteriormente a população indígena vivia aqui em seu 

modo próprio, numa organização de sociedade e educação por eles desenvolvida e 

que funcionava harmoniosamente. Antes da chegada do estrangeiro: 

 

 
8 Grifo nosso. Esta expressão encontra-se grifada a fim de chamar a atenção para o fato de que a 
base/matriz cultural que delimitou HEGEMONICAMENTE, que constituiu a base da cultura 
ACADÊMICA brasileira foram importadas, trazidas de outras realidades, a do branco europeu.  
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[...] o índio era sadio, guerreiro e exímio em caça e pesca; suas 
danças, ubás e ocas traduzem o mundo [...] da arte. As relações de 
família e das famílias, mostram um povo feliz, dentro de seu universo 
e da sua cultura; as guerras e rivalidades entre tribos testemunham 
ser o índio brasileiro homem como os outros, com os mesmos 
sentimentos e paixões (TOBIAS, 1986, p. 27).  

 
 

Sem o poder de escolha os índios foram: “obrigados a renúncia ao seu 

modo de vida, às suas crenças, e a submissão pura e simples ao conquistador, para 

quem deveriam trabalhar como escravos” (PILETTI, 1997, p. 31). Foi através da 

catequização que a empreitada educacional dos jesuítas se realizou: “A catequese 

assegurou a conversão da população indígena e foi levada a cabo mediante criação 

de escolas elementares para os ‘curumins’ e de núcleos missionários no interior das 

nações indígenas” (ROMANELLI, 1991, p. 35). 

O principal objetivo desse empreendimento educacional foi o recrutamento 

de fiéis e servidores. Como afirma Piletti (1997), a expansão da fé católica foi o “motivo 

explícito” da conquista das novas terras. A religião pregada/imposta por meio da 

educação serviu apenas como instrumento de controle e alienação da população 

nativa para que o verdadeiro intuito de buscar riquezas materiais da terra fosse 

realizado de maneira mais eficaz. 

Atrás da intenção de converter os índios a “santa fé católica” estava “o 

motivo implícito”: o enriquecimento dos colonizadores. A sujeição dos índios não 

visava outra coisa a não ser o objetivo de conquista de suas terras para a riqueza dos 

colonizadores gerada pela exploração dos colonizados. E os padres como intérpretes 

da vontade divina, a serviço do rei e do papa, estavam aqui para isso: “converter os 

índios, por bem ou por mal, facilitando o trabalho de conquista e de dominação dos 

brancos europeus” (PILETTI, 1997, p. 23). 

Foi então a partir dessa lógica de imposição, opressão e submissão que 

teve início a experiência educacional formalizada em terras brasileiras que deixaram 

sua marca indelével no sistema educacional, que se consolidou e se constituiu ao 

longo dos anos através de um processo de manutenção de sua característica de 

descontextualização gerando a partir daí um movimento de alienação da população 

no que diz respeito a participação real e crítica na constituição da Nação Brasileira. 

Dessa maneira, o ensino das primeiras letras tinha a função real de criar as 

condições necessárias à catequese e à imposição dos costumes europeus. Aqui 

foram impostas sobre o indígena, o negro, e as demais etnias resultantes do processo 
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de mestiçagem a partir do cruzamento entre três raças, (a negra, a indígena e branca) 

ao longo da história da formação do “povo brasileiro” sob uma proposta de vida 

estrangeira e estranha. 

Foi a partir de bases culturais “importadas” que se desenvolveu tanto o 

modelo como o conteúdo que definiram o empreendimento educacional brasileiro a 

partir dali instituído. A matriz cultural dominante que delimitou e que constituiu a base 

mais contundente da cultura brasileira foi importada, trazida de outra realidade, a do 

povo branco europeu. Processo este, de “importação”, que se reproduziu na 

formulação dos fundamentos do sistema educacional brasileiro, constituindo aí a raiz 

da descontextualização do ensino no Brasil. Foi a partir desta dinâmica, lógica, base 

de negação das diferentes realidades culturais dos índios que se criou e se 

desenvolveu esta proposta educacional brasileira. Como nos conta Ribeiro (1995, p. 

96) acerca dos resultados desse processo:  

 

Mais tarde, com a destruição das bases da vida social indígena, a 
negação de todos os seus valores, o despojo, o cativeiro, muitíssimos 
índios deitavam em suas redes e se deixavam morrer, como só eles 
têm o poder de fazer. Morriam de tristeza, certos de que todo o futuro 
possível seria a negação mais horrível do passado, uma vida indigna 
de ser vivida por gente verdadeira. 
 

 
Vale aqui ressaltar que a ação educativa dos jesuítas sempre excluiu os 

negros, parte expressiva da população brasileira – avaliados em 6 milhões o número 

de negros introduzidos no Brasil como escravos até 1850, segundo Ribeiro (1995). 

 
[...] pois o negro acorrentado à desumanidade da escravidão, não 
podia frequentar escola, estabelecendo triste e dolorosa tradição, 
continuada mesmo depois de proclamada a Independência, quando 
as escolas em sua grande maioria, se negarão a receber as pessoas 
de cor, mesmo quando livres e aconselhadas pelo seu antigo dono 
(TOBIAS, 1986, p. 42).  

 
 

Ficando então o negro restrito a posição de “aliciado para incrementar a 

produção açucareira, compondo o contingente fundamental da mão-de-obra” 

(RIBEIRO, 1995, p. 114). 

A ação educativa dos jesuítas também se voltava para os filhos homens de 

colonos. Como nos informa Romanelli (1991, p. 35): “A educação que se dava aos 

‘curumins’ estendia-se aos filhos dos colonos, o que garantia a evangelização destes”. 
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Estas aconteciam em escolas de ler e aprender. No entanto sua ação educativa não 

se limitava a parcela indígena da população. Sua obra de catequese dirigia-se 

também a jovens e adultos da casa grande e da senzala: 

 
Os jesuítas responsabilizaram-se pela educação dos filhos dos 
senhores de engenho, dos colonos, dos índios e dos escravos. A todos 
procuravam transformar em filhos da Companhia de Jesus e da Igreja, 
exercendo grande influência em todas as camadas da população 
(PILETTI, 1997, p. 34). 

 
 

Foi exatamente a partir desse período que aqui se plantou a semente da 

importação de cultura, valores e práticas desenvolvidas em e para outras realidades 

distintas da que aqui nascia. Assim surge então a sociedade brasileira dentro da 

perspectiva da cópia e supervalorização do que vem de fora. Prática essa que se 

tornou parte do caráter do brasileiro. Importante notar que no âmbito da educação 

ainda vivemos uma tendência a importação de modelos e práticas 

descontextualizadas, tanto de modelos internacionais e a partir de outras regiões do 

país. 

Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, em função do desenvolvimento 

gradual de independência das suas ações educativa em relação aos preceitos da 

política de conquista, submissão e colonização, toda a estrutura administrativa do 

ensino e a uniformidade da ação pedagógica comprometeu-se mais ainda. 

Sob a administração de Marquês de Pombal, o objetivo da educação 

passou a ser antes de qualquer outra coisa útil somente ao Estado, não mais servindo 

aos interesses da fé, mas sim no intuito de servir aos imperativos da Coroa. No lugar 

das escolas jesuíticas foram criadas as aulas régias de Latim, Grego e Retórica, que 

nem de longe chegaram a substituir o eficiente sistema de ensino organizado pela 

Companhia de Jesus objetivando uma formação humanista idealista. 

Neste processo, a educação superior recebeu atenção especial enquanto 

os demais níveis de ensino foram deixados em completo abandono. Era a educação 

superior que formava os sujeitos ligados ao poder, sobretudo o político. Vale lembrar 

que nesse ínterim as camadas inferiores permaneceram restritas a execução do 

trabalho físico, na servidão e escravatura. Como esclarece Romanelli (1991, p. 35): 

  

A obra de catequese, que, em princípio, constituía o objetivo principal 
da presença da Companhia de Jesus no Brasil, acabou 
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gradativamente cedendo lugar, em importância, à educação da elite 
[...] dela estava excluído o povo e foi graças a ela que o Brasil se 
tornou, por muito tempo, um país da Europa, com os olhos voltados 
para fora, impregnado de uma cultura intelectual transplantada, 
alienada e alienante.  

 

Tinha-se então uma educação exclusivamente de cunho elitista e qualquer 

que fosse o tipo de educação popular, esta não existia para além da obtida 

informalmente. Ficando esta parcela da população, a pertencente a classe popular 

composta na época pelos escravos e por aqueles trabalhadores que não podiam dar-

se ao luxo de buscar uma educação escolar, permanecendo assim completamente a 

margem do processo educacional formal. 

A educação naquele momento estava a cargo de leigos no ensino e o 

Estado assumia pela primeira vez na história do Brasil os encargos educacionais. 

Estes educadores leigos eram filhos das famílias proprietárias de terra que tiveram 

sua formação obtida em colégios criados pelos jesuítas para a formação de 

sacerdotes e em seminários para a formação do clero secular (ROMANELLI, 1991, p. 

36). Eram os “tios-padres” e capelães de engenho que exerciam a função de mestres-

escola ou preceptores dos filhos da aristocracia rural. Quanto ao conteúdo dessa 

educação este permaneceu com as mesmas bases: 

 

[...] orientando-se para os mesmos objetivos, religiosos e literários, e 
se realizou com os mesmos métodos pedagógicos, com apelo à 
autoridade e à disciplina estreita, concretizado nas varas de marmelo 
e nas palmatórias de sucupira, tendendo a abafar a originalidade, a 
iniciativa e a força criadora individual, para pôr em seu lugar a 
submissão, o respeito, autoridade e a escravidão aos modelos antigos 
(AZEVEDO apud ROMANELLI, 1991, p. 36). 

  

No entanto, aos poucos o modelo de educação implantado pelos jesuítas 

passava a obter outro objetivo que não era mais a obra de catequese. Esta já não 

mais constituía o fundamento da ação pedagógica. Aos poucos o sistema educativo 

adquiriu o caráter de “educação de elite” “servindo somente à ilustração de alguns 

espíritos ociosos, ou seja, àqueles não eram diretamente destinados à administração 

da unidade produtiva, embora sustentados por ela, podiam dar-se ao luxo de se 

cultivarem” (ROMANELLI, 1991, p. 34). 

O conteúdo desta educação resumia-se em cultura geral básica e 

destinava-se assim somente a formação de letrados eruditos pautado no ideal de 
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homem culto. Era uma educação literária, humanista, capaz de dar brilho à 

inteligência, sem nenhuma postura crítica transformadora. 

Consistia numa educação livresca, acadêmica e aristocrática que não 

representava importância no que se refere a construção da sociedade nascente, “sem 

utilidade prática visível para uma economia fundada na agricultura rudimentar e no 

trabalho escravo” posto que estas “atividades não exigiam preparo, quer do ponto de 

vista de sua administração, quer do ponto de vista da mão-de-obra” (ROMANELLI, 

1991, p. 34). 

Dessa forma, esse tipo de educação transformou-se no símbolo da classe 

dominante, distintivo desta, tornando-se um indicativo de status. Já não era somente 

a propriedade de terra e o número de escravos que identificava a situação social 

“elevada” dos colonos, agora o nível de instrução também distinguia a elite da classe 

dominada. Assim muitos foram aqueles que buscaram as escolas e a continuação dos 

estudos a fim de destacar-se da classe dominada que formava a maior parte da 

população do Brasil desde então. 

Foi nesse momento que as elites locais começaram a sentir a importância 

e o poder da ‘educação’, visto que eram exatamente os representantes da Colônia 

junto às Cortes aqueles que possuíam maior grau de instrução, ‘educação’. 

Obviamente, vemos aí um desvio de sentido da educação, pois que na verdade o que 

de fato ocorria era instrução desprovida de significados transformadores, no entanto 

titulava, dando um destaque pela erudição. 

Nesse período, início do século XIX, surgia uma nova classe na 

estratificação da sociedade brasileira. Uma classe intermediária que aos poucos se 

constituiu no período do auge da atividade mineradora. Esta classe destacava-se pelo 

seu comprometimento político. Era composta agora por “indivíduos ligados ao 

jornalismo, às letras e principalmente à política” (ROMANELLI, 1991, p. 36). 

O surgimento dessa nova classe implicou um aumento da demanda 

educacional. O interesse na educação ao passo em que esta significava prestígio 

social significava também conquista de poder político. Essa nova classe social trazia 

em si uma mentalidade típica baseada/arraigada nos ideais liberais europeus da 

época, o que paulatinamente foi lhes conferindo um importante papel no cenário 

político do Brasil monárquico do final do século XVIII. 

E foi através da educação escolarizada que esta classe encontrou uma 

formação para suas afirmações políticas. No entanto, não foi exata e exclusivamente 
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a formação em si, obtida nessa escola, que garantia a tão desejada ascensão social 

da pequena burguesia brasileira nascente. Esta servia como uma espécie de 

“passaporte” que garantia sua inserção nos espaços da classe dominante, uma vez 

que agora contavam com uma posição distinta da classe de servidores e escravos. 

Agora eram letrados. E nesta condição estabeleciam relações com a classe 

dominante, o que lhes assegurava obter a partir desta, ocupações consideradas mais 

dignas como as funções burocráticas, administrativas e intelectuais, criando assim um 

vínculo de dependência daquela. 

É assim que neste período a importância dada a educação consistia na 

formação de letrados para o preenchimento geral da administração e da política. A 

partir dessa lógica os estudos continuaram servindo para a formação da aristocracia 

e da pequena burguesia que buscavam qualificação para o exercício das funções 

administrativas e políticas. 

Estas formações eram obtidas sobretudo nas faculdades de Direito, e foi 

para elas que se voltou a demanda: “Apesar da existência de cursos de Medicina, 

Engenharia e Artes, que as antecederam, as Faculdades de Direito lograram uma 

supremacia na formação dos quadros superiores do Império” (ROMANELLI, 1991, p. 

39). 

A educação primária e secundária agora estavam sob a responsabilidade 

das Províncias, as quais não contavam com condições financeiras que permitissem o 

desenvolvimento de uma rede organizada de educação. Dessa maneira o ensino 

primário foi “relegado ao abandono, com pouquíssimas escolas e a cargo da ação de 

alguns mestres-escolas, que na falta de outra habilitação se viram na contingência de 

ensinar” (ROMANELLI, 1991, p. 40), além de que não era exigido para o ingresso no 

secundário.  Quanto ao ensino secundário, este foi assumido pela iniciativa privada 

que tinha interesses específicos que seus filhos tivessem garantida essa formação, 

uma vez que era através dela que se alcançaria o ensino superior. Assim sendo a 

educação era de caráter propedêutico, posto que visava apenas o preparo dos 

estudantes para o ensino superior. 

Sua clientela provinda da elite procurava a escola apenas como via de 

acesso ao ensino superior. Quanto a esse fato esclarece Romanelli (1991, p. 39): 

“Esse caráter propedêutico assumido pelo ensino secundário (...) sobreviveu até há 

pouco tempo e constituiu o fator mesmo do atraso cultural de nossas escolas”. Ousaria 

afirmar que esse caráter persiste até os dias atuais. 
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Atualmente outros objetivos educacionais começam a ser incorporados em 

função do reconhecimento paulatino que vem sendo obtido da importância da 

educação na formação de qualquer povo nos tempos modernos tendo em vista as 

mudanças que conferem novas características ao modo de organização da sociedade 

não só local, mas global, e da forma de conceber o humano. 

No entanto, ainda é possível constatar a existência predominante, 

sobretudo na esfera do privado, desse caráter propedêutico, em que a ênfase da ação 

pedagógica centra-se sobremaneira no vestibular, porta de entrada para o ensino 

superior. A justificativa da experiência escolar continua a restringir-se quase que 

exclusivamente a esse momento, o dia do vestibular e o êxito neste exame. À margem 

desse sistema permanece ainda a classe dos oprimidos, nas palavras do educador 

brasileiro Paulo Freire (1984). 

Esta população continua presa à necessidade imediata de trabalhar para 

obter uma mínima condição de sobrevivência, e normalmente empregam-se em 

funções que exigem nenhuma ou quase nenhuma qualificação formal. E se veem num 

dilema a partir do momento em que o mercado de emprego começa a exigir níveis 

mais altos de qualificação, posto que a escolarização mínima voltada para essa 

camada da população dar-se no âmbito da escola pública, que no caso brasileiro, em 

geral, encontra-se em um patamar baixíssimo de qualidade. 

É, portanto, neste período que são definidas as concepções de ensino em 

nosso país que através de um processo atávico de legitimação das primeiras 

experiências educacionais aqui empreendidas assegura a permanência dessa lógica 

no seio da experiência educacional escolar.  Daí a escola significa essencialmente 

um processo de passagem para o nível seguinte, enfatizando um ensino conteudístico 

elaborado em função do processo de vestibular. 

No período seguinte, quando já estabelecia a República permanecia ainda 

a dualidade da sociedade escravocrata que era reproduzida na esfera da educação. 

O poder e o comando permaneceram concentrados entre os proprietários de terra, de 

engenhos e os letrados e a educação continuava a servir como marcador oficial da 

distância entre a classe dominante e o povo. No entanto foi neste período onde a 

antiga divisão de classe sofreu alterações: 

 
[...] o povo já não abrangia apenas a massa homogênea dos 
agregados das fazendas e dos pequenos artífices e comerciantes da 
zona urbana: transparecia a heterogeneidade da composição social 
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popular, pela divergência de interesses, origens e posições 
(ROMANELLI, 1991, p. 41).  

 

Esta transformação implicou também numa pressão exercida 

principalmente por uma reformulação no modelo de educação que continuava 

predominantemente voltado para os ideais aristocráticos de formação. Nesse sentido 

algumas reformas educacionais foram propostas no sentido de atender a essas novas 

demandas por educação colocando em questão o modelo educacional herdado do 

Império. 

No entanto, por esse tempo, ainda não existia um sistema de ensino 

organizado, o que dificultou a integração de uma proposta educacional que acabasse 

com essa dualidade de fins e com o tipo de formação prioritariamente voltada para as 

elites que ocupavam o poder. Como por exemplo, o que propôs a reforma Benjamin 

Constant, a qual previa a substituição do currículo acadêmico por um currículo de 

caráter enciclopédico que incluía disciplinas científicas. 

A despeito dos ideais preconizados pela República de uma federação 

democrática que favorecesse a convivência social de todos os brasileiros, de 

promoção do progresso econômico e independência cultural, o país encontrava-se 

ainda comprometido com o modelo de organização social do período anterior, o que 

impedia assim a concretização daqueles. 

Mesmo com a crise gerada pelo conflito desses interesses, o que 

desembocou na ‘Revolução de 30’ com a vitória dos republicanos, o que se confirmou 

ao final desta foi a simples substituição do poder. Agora era outro grupo que assumia 

a posição no poder, o que não implicou em significativas mudanças como as que eram 

defendidas e a participação popular continuou impedida. Da mesma forma os modelos 

de comportamento e educação continuavam a copiar a classe latifundiária, visto que 

era essa classe que promovia o processo de desenvolvimento econômico dado 

através da industrialização no País. 

A autonomia conferida aos estados no plano econômico e na promoção da 

educação acentuou disparidades regionais como tão bem descreve Romanelli, (1991, 

p. 43):  

 
Esse liberalismo político e econômico, que acabou por transformar-se 
num liberalismo educacional foi fator de relevância no aprofundamento 
das desigualdades socioeconômicas e culturais das diversas regiões 
do país [...]. Vamos ver assim, a educação e a cultura tomando impulso 
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em determinadas regiões do sudeste do Brasil, sobretudo em São 
Paulo, e o restante dos Estados seguindo, sem transformações 
profundas, as linhas de seu desenvolvimento tradicional, 
predeterminadas na vida colonial e no regime do Império.  

 

Vemos então a educação permanecer como ideal para a ascensão social 

da classe média, enquanto a educação popular realizava-se através de cursos 

profissionalizantes confirmando a continuidade da estrutura e organização da 

sociedade colonial. A dualidade de finalidades do ensino continuou a servir como 

legitimador desse modelo de sociedade. 

Importante ressaltar que durante todo esse período, conforme Romanelli 

(1991), a maior parte da população estava estabelecida na zona rural e trabalhava na 

agricultura, o que significa dizer que era também a maior parte da população originária 

desse meio que permanecia à margem do sistema educacional. A realização do 

trabalho na zona rural necessitava de pouquíssima qualificação da mão-de-obra, 

devido principalmente a predominância de técnicas arcaicas de cultivo. Por outro lado, 

as instruções técnicas oferecidas por este modelo educativo destinavam-se em 

particular à mão de obra para a indústria e o comércio, próprios da urbanidade. 

Esse caráter da educação começa a modificar-se pouco a pouco com a 

intensificação do processo de urbanização juntamente a industrialização que o país 

vive. Ao mesmo tempo ocorre um significativo aumento da população e assim a 

sociedade brasileira vê surgir uma diferenciação de seus estratos sociais à medida 

que o País transforma-se economicamente. 

Esse processo implicou na formação de uma nova e maior demanda social 

de educação diante da necessidade de expansão do sistema escolar. O surgimento 

de novas funções com qualificações específicas fez com que houvesse a necessidade 

de expansão da escola e diversificação na oferta de formações. 

No entanto, o sistema educacional entra em crise posto que a camada 

dirigente não “era” capacitada para gerir e transformar os pilares educacionais em 

consonância com as transformações econômicas, políticas e sociais. Dessa forma, a 

partir de 1930 a crise da escola intensifica-se. A demanda aumenta e a oferta mesmo 

que expandida não ocorre na devida proporção. 

Assim sendo, a escolarização continua limitada, persistindo ainda a 

discriminação social no próprio sistema educacional e o tipo de ensino já não 

correspondia às novas necessidades criadas com a expansão econômica e 
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estratificação social mais diversificada. É por esse período que uma nova fase política 

intensifica-se no País. A estrutura de poder oligárquico começa a ser questionada em 

função da implementação e expansão do capitalismo e com o surgimento de novos 

atores na cena econômica do País. 

Então é aos poucos que ocorre na esfera da educação algumas mudanças 

significativas. Foi criado o Ministério da Educação e as Secretarias de Educação dos 

Estados assumidas agora por reformadores educacionais da década anterior. Com a 

criação de tais órgãos o governo federal “pretendia” ampliar sua participação no 

desenvolvimento da educação nacional numa tentativa de compensar o total 

alheamento do período anterior dos problemas relacionados a educação popular, 

visando assim unificar, disciplinar e proporcionar a articulação e integração aos 

sistemas isolados estaduais. 

Foi somente em 1934 que a educação passou a contar com um capítulo na 

Constituição “estabelecendo alguns pontos importantes: a educação como direito de 

todos; a obrigatoriedade da escola primária integral; a gratuidade do ensino primário; 

a assistência aos estudantes necessitados etc. (PILETTI, 1997, p. 75) 

Voltando-se para este contexto, o quadro que se verificava era de um 

atendimento escolar concentrado maciçamente na “insipiente” educação de nível 

primário, enquanto verifica-se uma presença insignificante na educação dos demais 

níveis. Permanece ainda o ensino de caráter dualista quanto aos propósitos, o que se 

dá ainda conforme a divisão de classe, tal qual no período anterior, que continuava 

sendo concretamente acessível em todos os níveis somente às camadas ditas 

superiores da sociedade. 

No que se refere às medidas tomadas no sentido de expansão (quantidade) 

do ensino, estas ocorreram de fato, porém não acompanharam o ritmo acelerado em 

que se deu o processo de industrialização e urbanização, permanecendo grande parte 

da população fora das escolas. 

A concentração populacional ocorreu nas cidades. Foi para lá que migrou 

parte da população rural em busca de melhores condições de vida. Buscavam a 

escolarização para alcançar este objetivo. E, apesar de o crescimento demográfico ter 

se dado em todo o território nacional, houve uma concentração significativa em certas 

regiões, em especial no Sul e Sudeste. Já que era lá que também se concentrava o 

crescimento do número de indústrias. 
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É a partir desse período, sobretudo, em que tais regiões se configuram 

como centro a partir de onde o resto do Brasil foi e continua a ser pensado nos 

diversos aspectos, dentre eles o empreendimento educacional. 

Em nosso país de tão extenso território, com histórias próprias e 

diversificadas que marcam o processo de formação cultural nas diversas regiões que 

o compõem, perpetuou-se a prática da cópia, da importação de modelos prontos na 

maioria das vezes, estranhos e inadequados a realidade local desde o período da 

colonização. 

Assoma-se a esse fato uma prática também típica de nossas terras, como 

aponta Sergio Buarque de Holanda em seu clássico Raízes do Brasil, de satisfazer-

se e elaborar, construir e manter qualquer empreendimento, (aqui ressaltaremos o 

educacional) apenas com o discurso, escamoteando assim a realidade que salta aos 

olhos de qualquer observador mais atento. 

Dessa forma, no setor da educação vemos ao longo da história surgirem 

leis, instituições, reformas etc. que anunciam uma busca de qualidade, sempre 

apontando para “um futuro” melhor. Futuro esse que insiste em não chegar... “Muda-

se a lei para não mudar a realidade; atende-se retoricamente aos reclamos por uma 

sociedade mais justa, ao mesmo tempo em que, na prática, persistem as injustiças” 

(PILETTI, 1997, p. 21). Mas tudo permanece no plano da simples retórica, dos 

documentos e das leis. 

E assim, a realidade do presente parece não representar o foco das 

iniciativas e reflexões para o desenvolvimento de qualquer ação que se efetive 

qualquer indício de mudança na prática. E o que se verifica é uma continuidade do 

descompasso entre economia, política e educação, esferas que precisam andar de 

mãos dadas para que se efetive um progresso de fato.:  

 
Não existiria, à base dessa confiança no poder milagroso das ideias, 
um secreto horror à nossa realidade? 
[...] 
De todas as formas de evasão da realidade, a crença mágica no poder 
das ideias pareceu-nos a mais significante em nossa difícil 
adolescência política e social. Trouxemos de terras estrangeiras um 
sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto 
se ajustam às condições de vida brasileira e sem cogitar das 
mudanças que tais condições lhe imporiam (HOLLANDA, 1995, p. 
159). 
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O atendimento educacional se expandiu. Mas o quê isso significava? 

Significava a corrida da população por uma qualificação para o novo mercado de 

trabalho que se configurava. Dessa forma agora escolarizar-se não significava mais 

somente a afirmação de um status social, tendo em vista a complexificação da 

estratificação social e o processo de mudança da base econômica do país. Assim 

sendo escolarizar-se significava tornar-se apto a ingressar no mercado de trabalho. 

Tendo em vista essa lógica de estreita ligação entre as esferas da 

educação e da economia como via de desenvolvimento e sustentabilidade do País, 

Romanelli (1996, p. 67) reflete acerca da pertinência da contextualização do ensino 

demonstrando a necessidade do que ela chama de uma “coerência externa” do 

sistema educacional. Assim sendo afirma que para a viabilidade de um sistema 

educacional é fundamental:  

 
[...] uma certa coerência externa, que vise, antes de tudo a uma 
adequação dos sistemas global de ensino às exigências do contexto 
sócio-econômico-cultural, em que está imerso. Essa adequação 
representa uma dinâmica, na qual a escola busca uma readaptação 
constante ao nível de desenvolvimento social e econômico, quer 
gerando produtos acabados, que se traduzam por recursos humanos 
de que carece o sistema econômico, quer absorvendo os produtos 
gerados pelo progresso científico-tecnológico, quer absorvendo os 
produtos gerados pelo progresso científico-tecnológico, quer, enfim, 
desempenhando um papel importante junto a este último, criando ou 
recriando, no seu próprio âmbito, o progresso de que carece o meio. 

 

Coerência esta que encontrou entraves na prática. O ensino secundário 

continuou mantendo-se como cursos preparatórios, de caráter exclusivamente 

propedêutico. Mesmo com reformas do ensino secundário propostas, como a de 

Francisco Campos, em 1932, o sistema de ensino não se transformou efetivamente, 

o que impediu o devido atendimento da nova demanda educacional. Através do 

Decreto nº 21.241 Francisco Campos definiu da seguinte forma o ensino secundário: 

 
A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a matrícula 
nos cursos superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser a formação 
do homem para todos os grandes setores da atividade nacional, 
constituindo no seu espírito todo um sistema de hábitos, atitudes e 
comportamentos que o habilitem a viver por si e tomar, em qualquer 
situação, as decisões mais convenientes e mais seguras 
(ROMANELLI, 1991, p. 135). 
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Assim sendo, podemos constatar que o caráter exclusivamente 

propedêutico do ensino secundário, passou a abarcar e a abranger oficialmente, a 

partir de então, “todos os grandes setores da atividade nacional”. Ou seja, o objetivo 

de formação não mais se restringe ao ingresso na universidade. Passa a ser também 

o da empregabilidade no mercado de trabalho. 

Ainda através da Reforma de Francisco Campos, ocorrida em 1932, o 

ensino secundário dividiu-se em dois ciclos: um fundamental, com cinco anos de 

duração, e outro complementar, de dois anos, sendo o primeiro ciclo obrigatório para 

o ingresso em qualquer escola superior, e o segundo sendo exigido somente em 

determinadas escolas. 

No que se refere ao currículo, este permaneceu enciclopédico, de caráter 

geral para o ciclo fundamental, sendo composto das seguintes disciplinas: Português, 

Francês, Inglês, Latim, Alemão, História e Geografia. Já o ciclo seguinte, o 

complementar, manteve-se restrito ao caráter propedêutico, sendo o currículo definido 

de acordo com o curso superior que se pretendia ingressar, a saber: Faculdades de 

Direito, Ciências Médicas e Engenharia. Tinha-se então um currículo distante, 

obsoleto e estranho, numa palavra, descontextualizado, como afirma Romanelli (1991, 

p. 136):  

 
De fato, para um contexto social que começava a despertar para os 
problemas do desenvolvimento e da educação, numa sociedade cuja 
maioria vivia na zona rural e era analfabeta e numa época em que a 
população da zona urbana ainda não era totalmente atingida, nem 
sequer pela educação primária, pode-se imaginar a camada social 
para qual havia sido elaborado um currículo assim tão vasto. 

 

Ou seja, a formação resultante deste currículo não condizia com o contexto 

social, econômico e cultural da população para a qual se dirigia em qualquer que fosse 

a região do país. Apesar da expansão da oferta o ensino secundário continuava sendo 

elitista e altamente seletivo. Extremamente rígido, exigente e exagerado, minando 

assim a possibilidade da conclusão deste pela maioria dos que a ele adentravam. 

Tal rigidez não se verificava somente no que diz respeito ao currículo, e sim 

em toda a sua composição (programas, métodos, critérios de avaliação e sistema de 

provas) que era imposto da mesma forma em todo o território nacional. “É impossível 

imaginar esse sistema funcionando com o mesmo grau de eficiência no interior do 

Amazonas e na capital de São Paulo, por exemplo” (ROMANELLI, 1991, p. 138). 
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Era, portanto, um ensino concebido, elaborado e executado sem que para 

tanto fossem levadas em consideração as necessidades e possibilidades reais de sua 

demanda, o que inexoravelmente resultou na baixa produtividade deste grau de 

ensino. Poucos eram os que concluíam, chegando a diminuir pela metade o número 

dos concludentes em relação aos ingressos9. Apesar de toda essa “abertura” e 

agitação, na educação o ensino proposto apenas socializou-se e não se 

democratizou. 

Tinha-se acesso, mas não eram dadas condições de permanência no 

processo. Este tratava de eliminar a maioria da demanda, em especial a advinda das 

camadas populares. Assim os estudantes viam-se impedidos de permanecer na 

escola. 

Não demorou para que esse processo comprovasse sua ineficácia o que 

resultou no levantamento de discussões acerca da educação. Tornaram-se mais 

frequentes gerando discordância e divisão entre os responsáveis. De um lado ficaram 

os que defendiam um movimento renovador através de uma reforma no ensino que 

preconizava três aspectos principais, a saber: laicidade, obrigatoriedade do Estado de 

assumir a função educadora e a igualdade de direitos dos dois sexos á educação. 

Do outro lado estavam aqueles que desejavam a manutenção de um ensino 

elitista e dual encabeçado por representantes da Igreja católica que até então 

monopolizavam os fundamentos ideológicos da educação que atendia aos preceitos 

educacionais de formação da elite oligárquico-aristocrática. 

Essa discordância de princípios e interesses deu início a uma luta em torno 

dos novos rumos que a educação deviria tomar. De caráter, sobretudo ideológico, em 

que se contrapunham os princípios conservadores e elitistas defendidos pela Igreja e 

as propostas inovadoras dos reformistas, iniciou-se um movimento renovador da 

educação. Como principal expressão em 1932 esse movimento apresentou o que 

ficou conhecido como o “Manifesto dos Pioneiros”. 

O manifesto foi elaborado por um grupo de intelectuais e educadores 

liderados por Fernando Azevedo e se dirigia para a reconstrução educacional de 

âmbito nacional. As reivindicações do Manifesto significavam em sua essência uma 

luta de caráter ideológico, de conflito entre renovadores e conservadores, conflito esse 

que refletia a luta de interesses de classe. 

 
9 Para a verificação destes dados em: NUNES, Maria Tetis. In: ROMANELLI, 1991, p. 137. 
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Tendo esse movimento como pano de fundo o crescimento da classe média 

que, reivindicava o ensino médio, e das camadas populares, reivindicando o ensino 

primário. Esse contingente formava a maior parcela da população brasileira desde 

então. O Estado se via na obrigação de assumir de forma mais contundente a dianteira 

do empreendimento educacional. 

Este documento estabelecia alguns princípios básicos a serem seguidos 

pelo Estado a partir da ideia do direito à educação para todos que, consequentemente, 

previa a eliminação do caráter elitista e propedêutico predominante na educação 

escolar. 

Uma sintonia entre a escola e o novo contexto que se delineava na 

sociedade brasileira consistia o pilar do Manifesto. Ora, pois estava patente para os 

manifestantes que o sistema educacional representava um fator determinante para o 

progresso da sociedade, e que para isso fazia-se necessário que a escola 

“dialogasse” com a situação vigente de mudança da sociedade, proporcionando um 

ensino em consonância com a realidade do país, como podemos ver no trecho do 

Manifesto citado por Piletti (1997, p. 77):  

 
Na hierarquia dos problemas nacionais, nenhum sobreleva em 
importância ao da educação. Nem mesmo os de caráter econômico 
lhe podem disputar a primazia nos planos de reconstrução nacional. 
Pois se a evolução orgânica do sistema cultural de um país depende 
de suas condições econômicas, é impossível desenvolver as forças 
econômicas ou de produção, sem o preparo intensivo das forças 
culturais e o desenvolvimento das aptidões à invenção e à iniciativa 
que são os fatores fundamentais do acréscimo de riqueza de uma 
sociedade (MANIFESTO apud PILETTI, 1997, p. 77). 

  

 Urgia que a educação escolar refletisse essas mudanças e caminhasse no 

sentido de alcançar o objetivo de atender aqueles que buscavam nela uma formação, 

para integrar-se de forma ativa na dinâmica do desenvolvimento. O Manifesto tinha 

como fundamento a ideia de que a educação consistia em uma prioridade para o 

desenvolvimento do país, econômica e culturalmente falando, como podemos 

constatar no trecho acima citado. 

Para tanto, era premente que a educação escolar refletisse as mudanças 

porque passava a sociedade brasileira. Assim sendo, definiu um conjunto de preceitos 

com vistas a mudança no empreendimento educacional. Dentre eles, a questão da 

diversidade cultural na educação, adaptando a escola às características regionais, 
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demonstrando assim o reconhecimento da importância de um ensino contextualizado, 

mesmo que de forma restrita e discreta: 

 

A educação deve ser ‘uma só’, com vários graus articulados para 
atender às diversas fases do crescimento humano. Mas a unidade não 
quer dizer uniformidade; antes, pressupõe multiplicidade. Daí, embora 
única sobre as bases e os princípios estabelecidos pelo Governo 
Federal, a escola deve adaptar-se às características nacionais 
(PILETTI, 1997, p. 77). 

 

Os manifestantes pareciam atentar pela primeira vez na história da 

educação em solo brasileiro para esta como um problema social, inaugurando o 

pensamento e uma nova concepção do que seria educação. Vale ressaltar que esse 

novo modo de conceber a educação encontrou seus fundamentos no método 

científico, que se contrapunham às arbitrariedades ideológicas que orientavam e 

controlavam o empreendimento educacional brasileiro. 

O pensamento educacional apresentado pelos manifestantes 

fundamentava-se em preceitos filosóficos, sociológicos e psicológicos. Tais 

fundamentos evidenciaram a importância de um vínculo efetivo entre a escola e o 

meio social, e a necessidade de combater o secular isolamento daquela 

(ROMANELLI, 1991, p. 146). 

Apesar do conteúdo das propostas educacionais, que apontavam para 

além da simples formação para o preenchimento de vagas no mercado de trabalho, 

que já enfatizavam a necessidade de uma contextualização do ensino ás devidas 

realidades regionais, a ação educativa do governo manteve-se alheia na prática a tais 

critérios, determinantes de uma educação de qualidade. 

As propostas permaneceram configurando apenas o discurso. Na prática a 

educação escolar ocupava-se tão-somente de ministrar conteúdo, fortalecendo a 

distância entre o que se passava no interior da escola e no lado de fora desta. E 

mesmo no período seguinte, o ensino manteve estritamente o intuito de formação para 

o mercado de trabalho, para as classes populares. 

Não seria um completo exagero afirmar que o ensino brasileiro dos dias 

relatados acima até a atualidade não apresentou grandes mudanças em sua essência. 

Muito do formato foi modificado. No entanto, o “interior”, a essência do ensino manteve 

as mesmas intenções de escolarizar segundo a classe social para a qual se dirige. 
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Muito embora, o acesso à escola e ao nível superior tenha sido expandido. Vale 

ressaltar que tal expansão ocorreu especialmente no que se refere aos números. 

A quantidade de vagas multiplicou-se e assim, temos um número muito 

maior de matrículas, e o governo propaga tal façanha com ares de grande êxito e 

satisfação. O aumento nos números infelizmente não significa automaticamente um 

aumento no ensino de qualidade. Também não significa a democratização do ensino. 

“Que ensino é esse? Qual seu objetivo? Para quem se dirige?” Talvez 

sejam as perguntas que se deva fazer ao se pensar na educação brasileira. Os cursos 

universitários e escolas mantêm as mesmas demandas definidas pelo mercado de 

emprego e pela origem social. 

Toda essa configuração nos parece pensada, elaborada e mantida para o 

atendimento das necessidades de controle de massa e do status quo social, no qual 

a minoria privilegiada, a elite social, se beneficia. 

É então, na contramão desse movimento, que novas ideias e propostas de 

ensino se configuram em algumas regiões brasileiras. Dentre elas, o ensino 

contextualizado vem se apresentando como um modelo de educação democrático e 

crítico. 

No ensino contextualizado temos uma escola pensada e concretizada que 

visa a emancipação da comunidade na qual está estabelecida. Emancipada do 

modelo massificador de educação e voltada para a realidade política, econômica, 

financeira e cultural a qual pertencem os sujeitos a ela vinculados de forma direta.  
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4 O CONTEXTO DE BASE – A FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

“O significado se dá sempre em contexto.”  
C. Geertz 

 

4.1 Contextualização, comunidade e escola  

 

Assim como outros espaços institucionais a escola em geral constitui-se 

como centro de reprodução ideológica (ALTHUSSER, 1974), ou seja, compartilha a 

mesma lógica embrionária de dominação e controle estabelecida historicamente na 

formação do País (RIBEIRO, 1995). 

A escola, em geral, reproduz a dinâmica da vida social em seus valores e 

formação técnica. Seu currículo e práticas pedagógicas são constituídas a partir da 

lógica do mercado de trabalho. Outra característica relevante para a escola pública 

refere-se ao modelo proposto pela pedagogia do oprimido, observado e pensado por 

Paulo Freire (1983). 

No modelo tradicional hegemônico, há uma explícita separação entre os 

sujeitos envolvidos no fazer educacional, que são os educadores e educando. Cada 

um cumpre papéis rigidamente definidos, em que o educador é o sujeito detentor do 

saber e que conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado 

(FREIRE, 1983, p. 66).  

 A escola pública habitualmente, portanto, parece que ora se acanha 

perante a realidade insistindo em alfabetizar e diplomar potenciais trabalhadores e, 

em outros casos confirma seu papel de aparelho ideológico do Estado. Parece 

cristalizada perante a passagem do tempo e as necessidades historicamente 

definidoras de mudanças sociais. Ela parece confirmar a sua função de formadora de 

mão-de-obra e mantenedora do status quo, sobretudo das camadas populares. 

 

De fato, por toda parte, é o instrumentalismo estreito que reina, o 
discurso da adaptação e da utilidade momentânea, enquanto que as 
questões fundamentais, as que dizem respeito à justificação cultural 
da escola, são sufocadas ou ignorada (FORQUIN, 1993, p. 10). 

 

 É principalmente sobre os oprimidos que recai o processo de controle e 

opressão exercido pelas camadas dominantes através da escola. Aquelas seguem 

“subjugadas”, de acordo com os interesses que não os favorecem de forma alguma, 

já que não contribuem para a transformação de sua realidade de pobreza e exclusão. 
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Faz-se necessária, e isto foi o princípio do movimento educacional de Paulo 

Freire, uma educação crítica que fornecesse às camadas populares condições 

empíricas e simbólicas, mediadoras de ações em direção a afirmação e prática de 

seus direitos. 

Estas parecem imergir de uma realidade impossível de ser superada, na 

qual lhe é negado o acesso a bens básicos e devidos a qualquer ser humano, tais 

como: moradia, saúde e educação, fundamentais para o desenvolvimento pleno de 

suas capacidades e para a qual o modelo educacional posto não contribui para 

qualquer mudança. 

É sobre a libertação e superação de tal condição que trata a educação 

popular, principalmente a proposta por Paulo Freire. Não adianta oferecer ensino para 

todos enquanto esta oferta só ocorre em termos de quantidade. Há que se 

democratizar o conteúdo desta educação. Aquilo que a escola ensina, suas relações 

internas e externas precisam ser elaboradas em favor daqueles que a ela recorrem. 

A escola precisa dialogar com seus estudantes, não somente passar 

conteúdos e conhecimentos estanques, que muitas vezes só servirão para um bom 

desempenho em avaliações, para que se “passe” de ano ou em algum concurso 

público. Essa lógica tão comum na prática educacional é extremamente limitadora do 

real potencial da educação formal como experiência de formação humana. 

A escola parece não cumprir com o ideal de formação de sujeitos 

conscientes e pensantes, atuantes de forma crítica em suas práticas cotidianas. É a 

esse modelo que Freire se dirige ao afirmar e ao mesmo tempo apontar para a 

pertinência de uma contextualização do ensino, como podemos observar no seguinte 

trecho:  

 

Falar da realidade como algo parado, estático, compartimentado e 
bem-comportado, quando não falar ou dissertar sobre algo 
completamente alheio a experiência existencial dos educandos vem 
sendo, realmente, a suprema inquietação desta educação.  

 

E mais adiante continua sua observação descrevendo muito bem a cena 

de uma educação alienante, descontextualizada, antidialógica: 

 
Nela o educador aparece como seu indiscutível agente, como se real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é ‘encher’ os educando de sua 
narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da 
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam 
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significação. A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão 
concreta que devia ter ou se transformar em palavra oca, em 
verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 
significação e, assim melhor seria não dizê-la (FREIRE, 1983, p. 65). 

 

Toda educação descontextualizada significa alienação e alienação implica 

em sujeitos desprovidos de uma consciência crítica acerca do mundo ao redor, 

conectados apenas aos aspectos superficiais e imediatos de sua sobrevivência 

cotidiana. A proposta freireana de educação, portanto vai ao encontro de uma 

proposta contextualizada de ensino, uma vez que evidencia a presença de 

conhecimentos significativos advindos da realidade do educador e do educando. 

Como propõe, por exemplo, Forquin (1993), a escola deve ser coerente 

com a realidade de seu entorno, ou seja, deve funcionar de acordo com aquilo que é 

útil, válido, na vida prática da comunidade a qual pertence, pois é necessário 

considerar as possibilidades reais de operacionalidade dos saberes adquiridos na 

escola. Esta deve, portanto, levar seus estudantes a conhecerem, o melhor possível, 

o contexto no qual eles vivem. 

Também em relação ao ensino contextualizado em Escola e Cultura (1993), 

Forquin defende a ideia de que há uma relação orgânica entre educação e cultura. A 

educação escolar acontece, não somente, mas, sobretudo entre professor e estudante 

em uma situação de ensino. 

Situação esta em que pode ocorrer a transmissão, a comunicação e a 

aquisição de alguma coisa (conteúdo escolar). Tal conteúdo precisa constituir-se 

baseado em sua utilidade, seu valor educativo e cultural. Uma pedagogia praticada a 

partir deste princípio torna-se útil e verdadeira. 

Do contrário, se verificarão práticas obsoletas, sem sentido, cujas 

consequências sobre os estudantes podem ser mais alienantes do que 

emancipatórias. Faz-se assim, portanto, necessário o reconhecimento por ambas as 

partes (professor e estudante) da legitimidade daquilo que é ensinado. “Ninguém pode 

ensinar verdadeiramente se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida a 

seus próprios olhos” (FORQUIN, 1993, p. 9). 

É sabido que o ensino oficial que sempre existiu nas escolas geralmente 

pautou-se em realidades distintas dos locais onde é aplicado. No caso do semiárido, 

segundo Martins (2000, p. 32) “o ensino nunca passou de uma caricatura malfeita do 

ensino das regiões Sul e Sudeste do Brasil”. O que consiste num “elemento de 
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colonização interna de certas regiões sobre outras; de certos saberes sobre outros; 

de certos imaginários sobre outros” (MARTINS, 2000, p. 33). 

Tal dinâmica produz seus resultados lamentáveis, dentre eles muitas vezes 

esse ensino contribui para a criação e manutenção de estigmas e de preconceitos 

contra os próprios nordestinos e sertanejos, terminando ele mesmo, muitas vezes 

reproduzindo tais estigmas. Outro resultado deste ensino é fator definidor da evasão 

e reprovação como aponta Figueiredo (2005)10: 

 

Existem dados estatísticos de sobra, oferecidos pelo IBGE por 
exemplo, que indicam a inadequação desses procedimentos 
pedagógicos que têm sido aplicados no semiárido brasileiro. Adultos, 
jovens e crianças são apenados pela falta de entendimento ou 
compreensão acerca da “baixa produtividade” desses métodos 
educativos que não levam em consideração os saberes locais, as 
condições do lugar, a cultura da comunidade, os problemas e 
potenciais do povo. 

 

 A proposta educacional contextualizada não se define a partir de extremos. 

Não se trata de uma concepção “bairrista”, onde a escola limitaria seu trabalho dentro 

e exclusivamente aí, deixando de lado saberes e conhecimentos advindos de outras 

realidades, como define Martins (2003, p. 33): 

 

A opção política desta proposta [contextualizada11] não é propor a 
prática de um tipo de educação egoísta, bairrista, preconceituosa em 
relação às outras regiões e às suas culturas. O que essa proposta 
pretende é gestar a ideia de realizar uma educação ‘com pé na 
realidade’; uma educação voltada para promover uma ‘convivência’ 
com o semiárido, com o sertão, num sentido mais amplo, e a partir daí 
uma convivência com o mundo e com sua complexidade. 

 

É sabido que o fenômeno da globalização elimina barreiras e diminui as 

distâncias permitindo contato e troca de informações entre diferentes e espacialmente 

distantes organizações humanas. Com a globalização vemos surgir uma comunidade 

global. Agora as diferenças são postas em contato, e os resultados destas trocas 

podem ser benéficos ou maléficos. 

Mas o fato é que esta via de contato há muito que se encontra em pleno 

funcionamento. Não há mais como se falar do local sem que haja uma referência ao 

 
10 Educação Ambiental Dialógica: a contextualização do ensino nos moldes de Paulo Freire. 
Figueiredo, 
João B. A. Artigo publicado na ANPED em 2005. 
11 Grifo nosso. 
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global. Essa ligação torna-se cada vez mais forte e definidora de novas realidades. 

Muito embora muitos possam falar do global sem se ater ao local, e mesmo sequer 

considerá-lo. Que é muito pernicioso. 

Portanto, não há como desenvolver um trabalho educacional comprometido 

com a formação de uma sujeito cidadão, conhecedor e crítico da realidade se houver 

qualquer tentativa de cisão entre o local e o global. Mas é exatamente a estruturação 

dessa relação entre conhecimentos que constitui o desafio escolar para a 

concretização de proposta contextualizada. A respeito da importância desse fato 

Morin aponta para a pertinência dos conhecimentos globais:  

 
A era planetária necessita situar tudo no contexto planetário. O 
conhecimento do mundo como mundo é necessidade ao mesmo 
tempo intelectual e vital. [...] Para articular e organizar os 
conhecimentos e assim reconhecer e conhecer os problemas do 
mundo, é necessária a reforma do pensamento. Entretanto, esta 
reforma é paradigmática e, não programática: é a questão 
fundamental da educação, já que se refere à nossa aptidão para 
organizar o conhecimento (MORIN, 2005, p. 35). 

 

E a respeito do contexto ele aponta: 
 

O conhecimento das informações ou dos dados isolados é insuficiente. 
É preciso situar as informações e os dados em seu contexto para que 
adquiram sentido. Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que 
é o próprio contexto, e o texto necessita do contexto no qual se 
anuncia (MORIN, 2005, p. 36). 

   

Um dos maiores desafios enfrentados pelo governo, no que se refere a 

qualidade do ensino, reside no fato do Brasil conter uma significativa diversidade 

cultural que perpassa todas as regiões que o compõem. Neste sentido, o 

estabelecimento de um padrão de qualidade educacional requer uma proposta 

educacional que seja elaborada, sobretudo considerando-se tais diversidades. 

Somente assim o conhecimento proposto pela escola tornar-se-á atraente 

e inteligível para os estudantes a quem esta se dirige. Só assim poderá acontecer um 

diálogo, situação fundamental para que haja ensino e aprendizagem, dentro de uma 

concepção democrática de educação. 

Nesse sentido, Martins (2000, p. 30) comenta a dificuldade enfrentada pela 

escola em espaços onde as diferenças culturais se expressam de forma mais 

evidente, como no caso das escolas do semiárido:  
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A escola sempre trabalhou com conteúdos que a gente nem sempre 
soube para que servem. Até desconfiamos que não vão nos servir 
nunca. A maioria destes conteúdos compõem-se de informações e 
conceitos produzidos em outros cenários; referem-se a outras 
realidades. E para aqueles nossos problemas, que nós enfrentamos 
no dia-a-dia, e que na maioria das vezes, dizem respeito a questões 
muito particulares, a escola não tem fornecido nenhum tipo de 
conhecimento ou informação mais apropriada. 

 

E em seguida aponta para uma possível solução: 

 

O que estamos propondo é que a escola comece a falar de coisas que 
nos rodeiam e assim nos ajude a viver melhor; que ela fale de coisas 
que têm que ver com as dificuldades que enfrentamos no dia-a-dia. 
Mas não se trata de abandonar os conteúdos tradicionais das 
disciplinas. Trata-se de requalificá-las. 

  

Trata-se, portanto, da contextualização do ensino. Para tanto o que se faz 

necessário é a assunção de uma nova postura no trabalho pedagógico. Segundo 

Martins (2000), em uma experiência bem-sucedida de ensino contextualizado em 

Curaçá, aponta para a necessidade fundamental de uma proposta político-

pedagógica. Conforme sua definição: 

 
De certa forma, uma proposta pedagógica nunca é meramente 
pedagógica. Ela é principalmente política, porque propõe rupturas, 
sugere escolhas, incita a tomada de novas posturas pedagógicas e 
políticas. [...] o próprio trabalho educacional jamais é neutro: sempre 
será um trabalho que se orienta por princípios e concepções de 
educação, escola, homem e de mundo (MARTINS, 2000, p. 32). 

 

Assim sendo indica a semente de transformação. Contextualizar não se 

trata apenas de inversão curricular e da adoção de conteúdos relacionados com a 

problemática do clima semiárido.  

 
Há muitas outras questões historicamente colocadas para a escola; 
questões relacionadas às funções pedagógicas, sociais e políticas, 
que se foram produzindo para a instituição escolar com o passar dos 
tempos, que também precisam ser reconhecidas e requalificadas 
(MARTINS, 2000, p. 32). 

 
Ao considerar este contexto acima apresentado, vamos procurar 

referências legais que possam consubstanciar nossa argumentação de que podemos 

avançar com o modelo educativo vigente, apenas aplicando o que a legislação em 
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vigor recomenda. Não bastasse a compreensão que emerge do arrazoado que 

concluímos de apresentar quanto a relevância da contextualização. 

 

4.1.1 Referências legais 

 

No caso do Brasil, parte dos saberes a serem transmitidos são definidos 

nacionalmente, ou seja, a partir de realidades geralmente distintas daquelas em que 

a educação acontece. Há, no entanto, no âmbito dos textos legais, referências 

adequadas a valorização das realidades locais. 

Estas referências constam de diversos documentos importantes relativos 

as políticas públicas para a educação. Como, por exemplo, o texto da Constituição 

Federal de 1988. No capítulo III desta, da educação, da cultura e do desporto, seção 

I da educação, está mencionada a devida consideração à liberdade das escolas de 

elaborarem e organizarem seu trabalho pedagógico, assim como também a liberdade 

de ideias. É o caso do inciso II e III do Artigo 206:  

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 
pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência 
de instituições públicas e privadas de ensino;12 
[...] 

 

E mais adiante a referência ao espaço reservado à consideração da 

realidade local como parte constituinte dos conteúdos que fica ao encargo da escola: 

“Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, 

nacionais e regionais”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) também 

reserva espaços de consideração à contextualização na forma de referência à 

liberdade de organização do trabalho escolar, visando assim um projeto pedagógico 

contextualizado, ou seja, elaborado de acordo com o perfil do alunado e com o seu 

entorno (CARNEIRO, 1998), o que pode ser conferido em alguns artigos como os 

seguintes: 

 
12 Grifo nosso. 
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Art. 23. A educação básica poderá organizar-se em séries anuais, 
períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de 
estudos, grupos não-seriados, com base na idade, na competência e 
em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que 
o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar.  
[...] 
§ 2º O calendário escolar deverá adequar-se às peculiaridades locais, 
inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de 
ensino, sem com isso reduzir o número de horas letivas previsto na lei. 

 
 

E mais na frente: 
 
 

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de 
ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da 
economia e da clientela. 

 

É, portanto na forma de conteúdo escolar que encontramos, de forma mais 

clara, referências às características regionais como um dos requisitos para a 

concretização de uma educação de qualidade. 

Em termos de concretização curricular o sistema nacional de educação se 

estrutura em quatro níveis distintos (MARTINS, 2000). Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs, constituem o primeiro nível. Neste documento a fundamentação 

do ensino a partir das especificidades culturais das diferentes regiões que compõem 

o país aparece como condição indispensável para um ensino de qualidade. Neles 

estão definidos alguns conteúdos que devem obrigatoriamente constar no currículo 

do ensino, ou seja, as oito disciplinas tradicionais: Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências Naturais, História, Geografia, Arte, Educação Física e Língua Estrangeira. 

Também neles estão definidos cinco “temas transversais” que podem constar de 

modo mais flexível, a saber: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Orientação Sexual e 

Pluralidade Cultural. O segundo nível refere-se a proposta político-pedagógica dos 

estados e municípios, elaborada por responsáveis no âmbito das secretarias de 

Educação. No terceiro nível se tem as instituições escolares que devem elaborar seus 

respectivos projetos pedagógicos. E por último o quarto nível que se refere ao plano 

didático de aula elaborado pelos(as) professores(as). 

Para além do respaldo legal conta-se com a existência, mesmo que em 

uma escala menor, de certa liberdade de inovação e acréscimo produzidos nas 

práticas escolares conferida pelo currículo oculto. O currículo oculto: 
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[...] é aquele que designará estas coisas que se adquirem na escola 
(saberes, competência, representações, papéis, valores) sem jamais 
figurar nos programas oficiais ou explícitos, seja porque elas realçam 
uma programação ideológica” tanto mais imperiosa quanto mais ela é 
oculta, seja porque elas escapam, ao contrário, a todo controle 
institucional e cristalizam-se como saberes práticos, receitas de 
‘sobrevivência’ ou valores de contestação florescendo nos interstícios 
ou zonas sombrias do currículo oficial (FORQUIN, 1993, p. 23).  

 

Vemos nesta sequência de informações legais a pertinência e amparo 

jurídico que se tem para aplicar uma proposta educativa emancipatória, por meio de 

um projeto de educação contextualizada e dialógica. 

Neste rumo, a dimensão ambiental sinaliza de modo contundente para a 

propriedade de elencar temáticas que demonstram situações-limites comunitárias. A 

Educação Ambiental, por sua vez potencializa esta contextualização por meio do foco 

ambiental e de alternativas abrangentes de transformação socioambiental. 

 

4.2 Meio ambiente: o contexto natureza e cultura 

 

4.2.1 Educação ambiental, a contextualização da natureza e da cultura 

 

Ao pensar estes aportes que emergem das problemáticas ambientais e da 

Educação Ambiental, percebemos que os tempos mudaram. Vivemos um tempo de 

consequências dos atos “humanos” praticados ao longo da história baseados em 

valores capitalistas centrados na lógica do mercado liberal. 

Competitividade e lucro em detrimento do humano, imediatismo, poder 

político-financeiro-cultural, compõem a base das ações do homem moderno. Tempo 

este de crise do mundo globalizado, marcado pela degradação ambiental, e pelo risco 

de colapso ecológico e avanço da desigualdade e da pobreza. Vivemos uma plena 

“crise da civilização” (LEFF, 2001). 

O momento urge por mudanças de paradigmas das relações humanas e 

desta com a natureza (FIGUEIREDO, 2003). É nesse âmbito que surge a Educação 

Ambiental, como resposta e tentativa de contornar a problemática ambiental gerada 

pelo homem em seu modelo de organização social baseada em valores 

fragmentadores da unidade sistêmica homem-natureza. Como alerta Guatarri (1990, 

p. 7): 
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O planeta terra vive um período de intensas transformações técnico-
científicas, em contrapartida das quais engendram-se fenômenos de 
desequilíbrio ecológico que, se não forem remediados, no limite, 
ameaçam a vida em sua superfície. Paralelamente a tais 
perturbações, os modos de vida humanos individuais e coletivos 
evoluem no sentido de uma progressiva deteriorização. As redes de 
parentescos tendem a se reduzir ao mínimo, a vida doméstica vem 
sendo gangrenada pelo consumo da mídia, a vida conjugal e familiar 
se encontra frequentemente ‘ossificada’ por uma espécie de 
padronização dos comportamentos, as relações de vizinhança estão 
geralmente reduzidas a sua mais pobre expressão [...]. 

 

Faz-se necessário que o ser humano mude de valores e atitudes, já que a 

crise ambiental não diz respeito somente as relações homem/mulher-natureza, visto 

que “o ambiente constitui-se em um conceito que envolve, também, aspectos sociais, 

políticos, econômicos, culturais e éticos, além dos já tradicionais físicos, químicos e 

biológico” (FIGUEIREDO, 2003). Temos então um novo conceito de ambiente no qual 

entram em cena o meio ambiente humano. 

Esta nova abordagem de meio ambiente ultrapassa a dimensão da 

natureza. Junta-se a ela a dimensão dos aspectos socioculturais formulando-se dessa 

maneira um novo conceito de meio ambiente, como Reigota (2004: 21) define:  

 

[...] um lugar determinado e/ou percebido onde estão em relações 
dinâmicas e em constante interação os aspectos naturais e sociais. 
Essas relações acarretam processos de criação cultural e tecnológica 
e processos históricos e políticos de transformação da natureza e da 
sociedade.  

 

O problema ambiental não eclode pela quantidade de pessoas que habitam 

o planeta e que necessitam consumir cada vez mais os recursos naturais para se 

alimentar, vestir e morar, como nos adverte Reigota (1994, p. 9). Trata-se de entender 

que o problema está, dentre várias questões estruturais, no excessivo consumo 

desses recursos por uma pequena parcela da humanidade; no desperdício e produção 

de artigos inúteis e nefastos à qualidade de vida etc. 

O que deve ser entendido prioritariamente é que são as relações 

econômicas e culturais entre a humanidade e a natureza e entre os homens que 

vivenciadas de modo exploratório e desmedido causam os grandes desequilíbrios 

sócio-ecológico-ambientais. 
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Assim sendo a educação ambiental refere-se a uma educação política, 

aquela que prepara cidadãos para exigir justiça social, cidadania nacional e planetária, 

autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza (REIGOTA, 1994, p. 10). 

O saber ambiental emerge, como aponta Leff (2001), de uma reflexão sobre 

a construção do mundo atual posto que: 

 

[...] vivemos hoje um mundo de complexidade, onde sobrevivem e 
tomam novo significado reflexões filosóficas e identidades culturais no 
torvelinho da cibernética, da comunicação eletrônica e da 
biotecnologia” e continua: “nestes tempos está se forjando o saber 
ambiental [...]. Saber sobre um ambiente que não é a realidade visível 
da poluição, mas o conceito da complexidade emergente onde se 
reencontram o pensamento e o mundo, a sociedade e a natureza, a 
biologia e a tecnologia, a vida e a linguagem.  

 

No que se refere ao meio ambiente natural, essa consideração se faz 

urgente pela condição atual em que se encontram os bens naturais como 

consequência da falta de preocupação com o fato de que tais bens são esgotáveis. 

Logo, a questão do desenvolvimento e da sustentabilidade aparece como 

problemática ambiental, pois como pensar em sustentabilidade sem que haja uma 

reflexão crítica acerca da ação humana sobre a natureza? Faz-se então necessário o 

desenvolvimento de novas formas de relação entre homem e natureza, que superem 

os interesses econômicos imediatos por lucro em detrimento do social e da própria 

natureza. Relação esta que apenas acelera o esgotamento dos bens naturais, ou seja, 

a crise ecológica (LEFF, 2001). 

A crise ecológico-ambiental é também fruto das relações que o ser humano 

estabelece com seus semelhantes. Cada vez mais preocupado consigo mesmo 

enquanto indivíduo e com os demais enquanto próximos por laços familiares (ou nem 

mesmo por estes...). A dimensão do coletivo vem perdendo vínculos afetuosos e 

amorosos, bastando-se em contratos técnico ou racionalmente movidos 

(FIGUEIREDO, 2003). 

A dimensão da experiência humana restringe-se ao âmbito estritamente 

particular, limitando-se a interesses guiados pela obtenção de vantagens individuais 

e imediatas nas diversas formas de relação. Parece que a lógica do mercado e do 

lucro, em que impera a troca (quase sempre injusta) e a vantagem de poucos em 

prejuízo de muitos, a fórmula cartesiana materializada no modelo capitalista, penetra 

a esfera de quase toda forma de relação humana e desta com a natureza. Fragmentou 
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sua experiência perante o mundo, o que dificulta sua percepção mais ampla e 

integralizante. 

Nossas relações têm muitas vezes se pautado em preconceito e 

desconfiança, causando-nos medo e distanciamento. Como fruto dessas relações, 

temos um meio ambiente social e natural comprometido, tendo em vista as 

consequências deste modelo, em esfera planetária, já sentidas em mudanças 

climáticas atípicas, por exemplo, em índices de violência cada vez maiores. 

Vivemos um tempo em que se faz necessária uma reflexão acerca da 

função e do potencial encerrado na escola com base nos acontecimentos e novas 

formas de relação entre a humanidade e a natureza e mesmo entre os seres humanos. 

 

4.2.1.1 Educação ambiental e a escola 

 

Diante deste contexto a escola consiste um importante instrumento que 

pode contribuir tanto para a manutenção como para a transformação destas 

realidades. Para Reigota (1994), a escola é um dos locais privilegiados para a 

realização da educação ambiental e que esta precisa ser considerada como uma 

perspectiva de educação, permeando assim todas as disciplinas e não como uma 

disciplina a mais no currículo escolar, sendo confundida assim como ensino da 

ecologia. É o que explica Reigota (1994, p. 25): 

 

Embora a ecologia, como ciências, tenha uma importante contribuição 
a dar à educação ambiental, ela não está mais autorizada que a 
história, o português, a química, a geografia, a física, etc. A educação 
ambiental, como perspectiva educativa, pode estar presente em todas 
as disciplinas, quando analisa temas que permitem enfocar as 
relações entre a humanidade e o meio natural, e as relações sociais, 
sem deixar de lado as suas especificidades. 

 

E mais adiante adverte para o cuidado que se deve ter na transmissão de 

conhecimentos científicos e na conscientização para a conservação da natureza. Essa 

sem dúvida é parte fundamental do processo educativo, mas a novidade reside no 

valor e atenção reservados aos aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais que 

se interligam a dimensão da natureza. 

Portanto, o que propõe a educação ambiental, no que se refere à escola, é 

uma modificação fundamental na própria concepção de educação. Ao contrário do 

modelo educacional tradicional caracterizado pela fragmentação dos saberes, a 
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concepção de educação ambiental escolar busca o conhecimento integrado, aquele 

em que todas as disciplinas humanas, exatas e naturais, juntamente contribuam para 

o conhecimento do mundo (REIGOTA, 1994, p. 26). O conhecimento integrado é 

essencialmente significativo para a educação ambiental dialógica (FIGUEIREDO, 

2003). A interdisciplinaridade consiste no método para um conhecimento integrado 

(LEFF, 2001, p. 238).  

 
[...] a construção de novos saberes, técnicas e conhecimentos e sua 
incorporação como conteúdo integrados no programa de formação. 
Isto requer um processo de autoformação e a formação coletiva da 
equipe de professores, de delimitação de diversas temáticas 
ambientais, de elaboração de estratégias de ensino e definição de 
novas estruturas curriculares (LEFF, 2001, p. 240). 

 

Essa perspectiva educacional trata do conhecimento e estudo do meio 

ambiente onde vive o aluno e realiza-se no desvelamento “dos principais problemas 

da comunidade, as contribuições da ciência, os conhecimentos necessários e as 

possibilidades concretas para a solução deles” (REIGOTA, 1994, p. 27). Importante 

aqui observar o ponto de encontro entre a educação ambiental e a proposta de 

contextualização do processo de ensino-aprendizagem. Ao enfatizar o conhecimento 

do meio ambiente onde vive o aluno a educação ambiental também ressalta que este 

deve ser o ponto de partida do processo educacional, o que  

 

não significa, de forma alguma, que as questões (aparentemente) 
distantes do seu cotidiano não devam ser abordadas, pois não 
devemos esquecer que estamos procurando desenvolver não só a sua 
consciência como cidadão brasileiro, mas também como cidadão 
planetário (REIGOTA, 1994, p. 27). 

 

A dimensão do meio ambiente em que se vive é marcada pelas 

particularidades culturais que ele encerra. Assim a problemática da diversidade 

cultural é um dos casos no qual podemos observar e sentir a crise de intolerância para 

com o outro, o diferente. O processo de desvalorização histórico, porém atual, dos 

povos do campo que sempre foram vistos como incapazes, inferiores e fadados a ser 

eliminados caso não “evoluam” na direção e sob os moldes da civilização dos grandes 

centros urbanos, é apenas um exemplo que (pasmem!) ainda marca nossas relações 

sociais. 
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Os julgamentos evolucionistas e colonialistas evidenciam sua 

superficialidade e comprometimento, uma vez que se fundamentam numa espécie de 

determinismo biológico e geográfico ou são frutos de interesses políticos e 

econômicos que carreiam posições etnocêntricas. Sabe-se, contudo que a biologia, 

mais especificamente a genética, e o espaço geográfico não constituem categorias 

por si só definidoras daquilo que vem a ser o sujeito, e que suas influências são 

incomparáveis com a realidade cultural. 

Portanto, o ser humano é produto principalmente de seu meio cultural-

ambiental, lócus a partir de onde ele aprende a ser o que é através de um processo 

de endoculturação (LARAIA, 2000). O ser humano é produto de seu ambiente natural 

e cultural. Logo se faz necessário um reconhecimento dos valores próprios de sua 

cultura para que obtenha uma compreensão seguida de uma valorização de si mesmo 

como povo portador de particularidades e características específicas que o 

distinguem, ou seja, uma cultura própria. 

Sendo cultura uma categoria impossível de ser enquadrada numa estrutura 

hierárquica, este reconhecimento se faz imprescindível para a construção de ações 

de sustentabilidade, dentre elas e sobremaneira, a ação educativa. Da mesma forma, 

o reconhecimento do ambiente natural de suas características também faz parte da 

compreensão do ser humano que nele vive e dele sobrevive. 

Na procura de uma contextualização do nosso tema, vamos começar a 

alinhavar meio ambiente, educação ambiental, cultura e cultura sertaneja nordestina. 

Desse modo, vamos fazer um mergulho neste contexto, discutindo peculiaridades 

relacionadas aos povos dos sertões nordestinos. 

No caso do homem e da mulher do campo, mais especificamente neste 

espaço, vivem na região do semiárido, na caatinga. Uma região repleta de 

particularidades. A seca surge logo no imaginário popular quando se pensa no sertão, 

ou mesmo no nordeste do Brasil. O preconceito a respeito dessa região em nosso 

país ainda é insistente, muito embora haja bastante conhecimento produzido e 

suficiente para superá-lo. 

As populações rurais de nosso país enfrentam condições históricas de 

árduas batalhas por sua sobrevivência. Povos do interior sempre conviveram 

diretamente com a natureza. A relação com o meio ambiente natural das pessoas que 

vivem em cidades interioranas é mais íntima e natural. Depara-se com a natureza 

biofísica instantaneamente. Acorda-se cotidianamente com o galo cantando. Do 
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interior das casas pode-se ouvir logo ali ao lado o mugido de bois e vacas que pastam 

ao som de seus chocalhos etc. 

Então podemos nos perguntar: o que estamos fazendo com tudo isto? A 

busca por uma educação contextualizada na região do semiárido brasileiro é um 

grande desafio enfrentado pelas comunidades que ali vivem. Esta é capaz de 

potencializar uma convivência solidária com o semiárido. E para tanto cabe 

buscarmos o melhor, ou melhores caminhos. 
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5 O PERCURSO METODOLÓGICO: CONTEXTUALIZAR OS PASSOS TRILHADOS 

  

5.1 Métodos e instrumentos de pesquisa utilizados 

 

Para alcançar os objetivos dessa investigação, ou seja, o de obter através 

das representações, das práticas e dos discursos o fenômeno da contextualização do 

ensino formal, na escola Paulo Bastos, em Irauçuba, diferentes métodos de pesquisa 

foram combinados. A pesquisa investigou a dinâmica da escola buscando levantar no 

interior desta, dados para o estudo acerca da contextualização. 

Para tanto são necessários dados sobre a realidade socioambiental da 

comunidade como um todo. Estes foram obtidos através de dados coletados em 

pesquisas já realizadas em Irauçuba como, por exemplo, o trabalho realizado por 

Figueiredo (2003). 

Na busca do estabelecimento de uma sintonia entre nossa proposta de 

reflexão e o tratamento já dispensado ao assunto por outros pesquisadores (MATOS, 

2001, p. 39), na fase inicial fundamental, foi feita uma pesquisa bibliográfica acerca 

da Educação Ambiental, da teoria educacional de Paulo Freire, da contextualização 

do ensino, dentre outras explicitadas na bibliografia. 

Em seguida, como método de investigação, foram realizadas visitas a 

campo para a obtenção de dados in loco. Nesta fase utilizou-se, sobretudo a 

metodologia de observações etnográficas (GEERTZ, 1989) do espaço socioambiental 

que permitiram acessar pequenos detalhes da vida vivida no cotidiano escolar, suas 

singularidades, as atitudes e a práxis através da descrição e análise dos costumes e 

comportamentos expressos no interior da vida escolar. 

Assomando-se a técnica da observação, foram utilizadas as anotações de 

Diário de Campo que possibilitaram o registro de dados interessantes que apareciam 

durante as observações feitas no cotidiano da escola. 

Foram realizadas ao todo 14 entrevistas que seguiram um roteiro de 

perguntas preestabelecidas (anexo) registradas através de gravações com duas 

professoras e dois professores, a diretora e o coordenador, três pais de estudantes, 

três mães e cinco estudantes, dos quais três eram meninas e dois meninos. 

O critério de escolha para os professores foi o de que trabalhassem com 

disciplinas de História, Geografia ou Ciências, posto que como se pode observar, 

estas se configuraram ao longo do processo de pesquisa exploratória como as únicas 
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nas quais era feita alguma referência a particularidades da cidade de Irauçuba e ao 

meio ambiente. 

Para a definição dos estudantes e pais de estudantes para a entrevista foi 

considerado o fato de estarem os estudantes e os filhos dos pais cursando o ensino 

Fundamental II (da 6ª a 9ª série). Todas as entrevistas foram realizadas no interior da 

escola, com exceção de uma professora que me convidou para a sua casa em função 

da disponibilidade de seus horários. Todas foram feitas na sala dos professores, com 

exceção de duas que foram realizadas no espaço denominado como auditório, pois a 

sala dos professores nesses momentos estava ocupada. As entrevistas feitas com os 

estudantes foram feitas com o devido consentimento da diretora da escola e do 

professor ou professora. 

Na intenção de captar e possibilitar análises posteriores com maior 

profundidade foram feitas filmagens de aulas que seguiram o mesmo requisito de 

opção utilizado para a definição dos professores a serem entrevistados. Com a 

mesma intenção também foi filmado um dia na escola em seus diversos momentos, 

durante os turnos da manhã e da tarde, da chegada e entrada à escola até o momento 

da saída. 

 

5.2 O contexto das informações – Contextualização resultados  

 

O material levantado na pesquisa de campo se deu através de entrevistas 

gravadas, anotações de diário de campo e vídeo. Este se constituiu, sobretudo, de 

falas e posicionamentos expressos em momentos onde cessava a fala e instituía-se 

o silêncio que por vezes a legitimava. Foram verificados no ambiente da escola 

onde se realizou a maioria das “colheitas”. No interior das salas de aula e na 

observação de aulas de diversas disciplinas.  

Foram assistidas aulas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira (Inglês), 

História, Geografia, Ciências e Matemática. A fim de captar ao máximo a essência e 

a familiarização com o trabalho educacional da escola não restringi meu olhar em 

séries definidas, sobretudo nos primeiros momentos da pesquisa, sobre as quatro 

últimas séries do Ensino Fundamental. 

Tal restrição impôs-se mais adiante na feitura do trabalho em função 

especialmente de dois fatores: o volume do material, o tempo disponível para a 
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realização do apanhado do material em campo e o tempo para a conclusão do 

trabalho. Ou seja, a análise recaiu sobre todas as séries do Ensino Fundamental num 

primeiro momento. 

No momento seguinte de colheita do material fez-se necessário, em função 

dos três aspectos listados acima, um recorte. As observações centraram-se nas 

quatro últimas séries, ou seja, em turmas de quinta a oitava séries, em de acordo com 

a última alteração no corpo da lei onde agora se tem da primeira a nona série. Portanto 

atualizada e de acordo com esta nossa observação, voltou-se para as turmas de sexta 

a nona série. 

Também sob o mesmo intuito de uma aproximação do contexto do 

cotidiano da escola outros espaços também constituíram palco de observações a mais 

para as conclusões oferecidas neste trabalho. Desse modo, a entrada da escola no 

momento de chegada e saída dos estudantes, os corredores, também nestes 

momentos e nos de recreio e intervalos de aulas, a cantina, especialmente no 

momento do recreio, a sala de professores, a sala da direção, a quadra coberta – um 

espaço amplo na mesma medida da quadra ao ar livre, denominado pela escola como 

auditório, e a biblioteca formaram o conjunto dos lugares do/de olhar. 

A colheita foi realizada sempre no período de funcionamento regular dos 

horários da escola. Os momentos de detimento das observações delinearam-se de 

acordo com a dinâmica própria da escola, nunca interferindo a pesquisadora de 

maneira contundente sobre os mesmos. 

Deve ser enfatizado que a simples presença do observador no ambiente 

da pesquisa altera logo de início o cotidiano regular do espaço já constituído. Esta se 

manifesta logo nos primeiros contatos como um “cisco no olho”, e requer um tempo 

em geral variável para que estabeleça-se um certo “costume” entre ambas as partes, 

o/a pesquisadora e o(s) “objeto(s)” de pesquisa. 

Os momentos foram os de aula, do recreio dos estudantes, e por que não 

dizer também dos professores? Intervalos, chegada e saída à/da escola e reunião da 

escola com os pais. Outro importante momento decorrido, muito embora não fizesse 

parte da dinâmica cotidiana da escola, mas que foi pretensão não só desta, mas de 

muitas escolas, principalmente da gestão educacional local, foi o Primeiro Congresso 

de Educação de Irauçuba. 
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Este foi realizado durante três dias do mês de dezembro no espaço da 

escola com ampla participação dos professores municipais, público-alvo do evento. 

Iniciativa da gestão municipal juntamente com a Universidade Federal do Ceará 

representada por membros do GEAD (Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação 

Ambiental Dialógica) coordenado pelo professor João Figueiredo do qual fazemos 

parte. Além da Cáritas e da Rede de Educação para o Semi-árido – RESAB. Teve 

como eixo central a discussão acerca da educação para a convivência solidária com 

o semiárido. 

Outros espaços observados foram os da secretaria de Educação do 

Município e algumas reuniões ocorridas ali entre os representantes da gestão e 

representantes das escolas locais. Também, de importante relevância para a feitura 

do trabalho, o “além muro” da escola constituiu espaço de aprendizagem e 

conhecimento sobre a terra. 

Encontro com atores-autores sociais em diversas ocasiões, como 

conversas informais, sem, no entanto abrir mão de um conteúdo sempre revelador, 

até encontros mais formais, tais como: a reunião com os representantes municipais e 

a equipe idealizadora e executora do Congresso; das reuniões pedagógicas e visitas 

às salas de aula de alfabetização e educação de jovens e adultos realizadas pelo PAS 

(Programa de Alfabetização Solidária) e Brasil Alfabetizado; eventos culturais 

promovidos pela gestão municipal etc. 

Também estivemos presentes em domicílios, em reuniões de comunidades 

de localidades próximas, assim como também, foram realizados como parte 

fundamental do conhecimento e aproximação com a realidade local, “passeios 

ecológicos” por entre o sertão quente e seco, que se revelou nada menos bonito 

apesar isso. E sim revelado por sua aparência própria e rica de uma beleza tão 

específica e carregada de identidade. 

 

5.3 O estudo do contexto informacional 

 

“Embora as classes sociais diferentes sirvam-se 
de uma só e mesma língua, a palavra também se 

torna a arena onde se desenvolve a luta de 
classe.” 

Minayo 
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O material aqui analisado é resultado dos seguintes tipos de “coleta” de 

informações: a observação participante, anotações de diário de campo, discussões e 

reflexões feitas em grupo, acerca do conteúdo de filmagens feitas no/do cotidiano da 

escola e entrevistas. 

O estudo do material foi realizado utilizando-se da análise de conteúdo de 

Bardin (1977), ou seja, por meio da procura por conhecer aquilo que está por trás das 

palavras sobre as quais nos debruçamos (FRANCO, 2003: 10). Essa análise tem 

como foco não somente as palavras explicitadas em enunciados verbais, apesar de 

“dentre as manifestações do comportamento humano, a expressão verbal, seus 

enunciados e suas mensagens serem vistos como indicadores indispensáveis para a 

compreensão dos problemas ligados às práticas educativas e seus componentes 

psicossociais” (FRANCO, 2003, p. 8), também recai sobre comunicações figurativas. 

Em síntese, a análise de conteúdo consiste em: “(...) uma técnica de investigação que 

através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto 

das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações” 

(BARDIN, 1977, p. 18). 

Dessa forma, o estudo do material da pesquisa foi feito a partir da definição 

de categorias semânticas que representassem os principais temas aqui abordados e 

refletissem os objetivos delineados, a saber: a contextualização do ensino e Educação 

Ambiental. 

O processo de análise dos dados foi feito da seguinte forma: em primeiro 

lugar realizou-se a leitura flutuante do material em busca da formulação de hipóteses 

sempre mantendo em foco o objetivo da pesquisa, e a elaboração de indicadores. 

Em seguida foi realizada a codificação, ou seja, “o processo pelo qual os 

dados brutos são transformados sistematicamente e agregados em unidades, as 

quais permitem uma descrição exata das características pertinentes do conteúdo” 

(HOSTI apud BARDIN, 1977). As unidades de codificação consistem em recortes, ou 

seja, a escolha de unidades do texto do material, tais como frases ou parágrafos que 

explicitassem os temas da pesquisa. 

As unidades de codificação se corporificam nas categorias que agregam 

temas a respeito dos assuntos aqui abordados. Nesse trabalho utilizamos como 
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elementos que nos auxiliam na compreensão dos resultados dois tipos de categorias, 

a saber, categoria de análise e categoria de compreensão. Tais categorias emergiram, 

sobretudo das falas dos entrevistados, e também dos outros dados advindos das 

observações de campo. 

As categorias de análise foram definidas a partir das falas e emergem de 

nosso referencial teórico. As categorias de compreensão, resultantes de falas dos 

entrevistados, nos proporcionam a possibilidade de entendimento dos discursos. Vale 

ressaltar que tais categorias abrangem também as inferências resultantes da 

compreensão do dito e do não dito como apresentaremos na análise. 

Dessa forma chegamos as seguintes categorias: 

- Categorias de análise: Educação Bancária X Educação Ambiental 

Dialógica; Contextualização não problematizadora; Descontextualização do ensino; O 

ensino descontextualizado descontextualiza os sujeitos; Contextualização tatuada; 

Ensaios do ensino contextualizado e Consciência ambiental. 

- Categorias de compreensão: A escola como espaço de socialização; A 

escola e a preparação para o futuro; A escola e a fuga ao modelo tradicional; A escola 

e o ensino de valores; Visões sobre a cidade e Problemas da escola. 

É importante ressaltar que as falas aqui selecionadas apesar de serem 

situadas em certas categorias são ao mesmo tempo portadoras de outros significados 

também ligados ao tema da pesquisa. Se postas em determinada categoria é porque 

ilustram com maior ênfase o conceito tratado nela. 

A seguir, passamos à apresentação das categorias.  

 

5.3.1 Categorias de Análise 

 

As categorias de análise possibilitam que, a partir dos Referenciais 

Teóricos utilizados, eminentemente freireanos, possamos ter uma releitura das 

narrativas dos sujeitos que compõem a comunidade ampliada de pesquisa. Permitem 

que dialoguemos com Paulo Freire e sua proposta de educação dialógica, que 

referenda uma abordagem ambiental e popular para a educação que se contextualiza. 

A Educação Ambiental Dialógica (FIGUEIREDO, 2003) aparece assim 

como um aporte praxiológico capaz de instigar a comunidade educativa de Irauçuba 
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uma ressignificação de sua práxis docente que desse modo se contextualiza através 

de temas ambientais geradores que oferecem, em si, suporte transformador no rumo 

de uma qualidade de vida para a comunidade irauçubense. 

 

5.3.1.1 Educação bancária x Educação dialógica 

 

Nessa categoria agrupamos as ideias mais evidentes sobre o modelo 

educacional que se manifesta na escola. A partir de um contraste feito entre educação 

bancária, ou seja, modelo educativo antidialógico e descontextualizado de ensino e 

educação dialógica, que significa uma proposta educativa contextualiza 

problematizadora e potencializadora de autonomia, encontramos percepções que 

demonstram a prática da educação bancária. No entanto, também outras que revelam 

um posicionamento semelhante ao que propõe a educação ambiental dialógica.  

 

“Então eu acho que o professor tem que ser assim, tem que ser um 
professor que transmita conhecimento.” (Diretora). 

 
[...] o professor era pra ser cobrado mais, porque ele é o responsável 
pelo aluno, né pela vida do aluno. O professor pode fazer o aluno subir, 
ele pode também prejudicar o aluno subir, né? Ele pode deixar o aluno 
calhado, né, por alguma palavra, por algum gesto. O professor em sala 
de aula, então, o professor é o foco. Eu acho no estudo, né, o professor 
no trabalho, nesse movimento [...], é o professor.”  
“Professor ensina aquilo que ele acha certo. Aquilo que acha que vai 
ser importante para o aluno, na sua formação do aluno, nos seus 
estudos. [...] como a pessoas deve viver em sociedade, qual seu 
papel” (Prof. V). 

 

Verificamos nesses relatos concepções acerca do papel do professor típico 

da educação bancária, ou seja, o professor como centro do processo de ensino-

aprendizagem e detentor do conhecimento que será passado para o aluno, em que o 

educador é o sujeito do processo e os educandos, meros objetos. Cabe ao educador 

dar, entregar, levar, transmitir o seu saber, “saber que deixa de ser de ‘experiência 

feito’ para ser de experiência narrada ou transmitida” (FREIRE, 1983, p. 68). 

Nessa concepção os educandos são vistos como seres de adaptação, do 

ajustamento e dessa forma não poderão desenvolver uma consciência crítica o que 

os capacitaria para uma inserção no mundo como sujeitos. A partir dessas falas 

podemos visualizar aquilo que Freire (1983) definiu como relações fundamentalmente 



69 

 

narradoras, dissertadoras. Dessa forma percebemos um obstáculo a ser superado 

pela escola. 

 

“Pra estudar. Pra aprender né?! Aprender o que eles tem pra ensinar. 
Melhorar né, as coisa? Com os estudos...”  
“Na escola pode ser que você consiga alguma coisa né, na vida 
quando tiver maior (...) Arrumar emprego, fica mais fácil.” (Estudante 
G). 
 
“Porque é bom né, pra você ser alguma coisa na vida.” (Estudante S). 

 

Através dessas falas podemos observar concepções de educação 

compartilhadas entre os estudantes estreitamente ligada a preparação de mão-de-

obra, ou seja, aquela que consiste em acúmulo de informações que servirão para o 

educando empregar-se no futuro. É esvaziado seu potencial de formação de sujeitos 

críticos. 

Aqui o educando mais uma vez é concebido como um depósito de 

informações a serem acumuladas, guardadas, arquivadas sem utilidade prática em 

seu dia-a-dia, sua realidade. Deixa de ser uma busca, uma práxis. Vale ressaltar que 

essa concepção de educação como preperação para o mercadode trabalho é 

compartilhada entre todos os sujeitos entrevistados. 

 
“[...] ser professor é ajudar as pessoas a adquirir o seu próprio 
conhecimento. Antes eu pensava que era eu que ia dar o 
conhecimento pra eles, agora não, agora vejo que vou ajudá-las a 
adquirir seu próprio conhecimento.” (Prof. I) 

 

Contrastando com as concepções bancárias surgem em alguns trechos 

ideias que expressam características de uma educação dialógica. O educando é aqui 

reconhecido como portador de um conhecimento próprio. É concebido de outra forma, 

numa dimensão onde é tido como sujeito. E o professor passa a assumir outro papel, 

reconhecendo que não é ele quem vai levar um conhecimento ao educando. 

Este já possui um saber que é reconhecido pelo educador que o legitima e 

o considera na ampliação do conhecimento. Essa fala pertence a um professor que 

tivemos a oportunidade de verificar em sua prática em sala de aula indícios de uma 

educação dialógica, na qual o conteúdo era discutido com os estudantes e estes 

participavam ativamente. Esse professor foi citado em outras entrevistas como um 

modelo, tanto pelos estudantes e pais como por parte da direção da escola. Também 
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foi possível perceber a proximidade entre ele e os estudantes em momentos que não 

o da sala de aula. No recreio este permanecia em meio aos estudantes brincando e 

interagindo com estes.  

 

5.3.2 Contextualização não problematizadora  

 

Nessa categoria temos expressas algumas ideias que se aproximam do 

processo de contextualização problematizadora do ensino. No entanto não se trata de 

uma contextualização que tenha como fundamento a elaboração de um trabalho 

voltado para as questões da realidade local vivida pelos sujeitos de forma crítica. 

Podendo ser dita como uma contextualização que se encerra no diagnóstico dos fatos.  

 
“No início do ano inclusive, a gente tem uma reunião, que é chamada 
semana pedagógica onde a gente se reúne com o coordenador, com 
o secretário de educação e é feito o calendário mediante é também o 
que vem do CRED, né? Porque a gente pertence ao CRED 6. Aí 
quando a gente chega ao município, a gente faz adaptações. Quando 
chega na escola, a gente também faz as nossas adaptações. E a gente 
se reúne uma vez por mês com os professores e o projeto é feito mês 
a mês, o planejamento, né?” 
 
“[...] a gente vê o que é que tá acontecendo, o que tem pra melhorar, 
né, dentro da escola, dentro da sala de aula. [...] cada um fala os 
pontos positivos, os pontos negativos que fez durante aquele mês. Ai, 
por exemplo, aquele aluno, não tá rendendo muito, a gente procura 
saber se ele não tá rendendo com a disciplina do professor x, ou se é 
em todos, né? Aí a gente vê, e também rever se a questão tá, dá até 
pra gente avaliar também, se a questão tá ou no professor ou no 
próprio aluno, tem essa questão também.” (Diretora) 
“É baseado em que esse plano?” 
“- Plano?” 
“As aulas, do currículo...” 
“- É baseado primeiro na grade curricular do regimento da escola, a 

gente manda pro conselho de educação e é aprovado, né, a questão 
da grade curricular, os professores fazem de acordo com o material 
didático, que eles tem, né?” 
“- Então as aulas, o que é dado é produto desse trabalho?” 
“- E seguindo a grade curricular, né? É no caso, esse plano, seguindo 

as exigências do conselho.” (Coordenador) 

 

O planejamento do trabalho escolar é centralizado em um conteúdo 

definido por outras instâncias governamentais distantes da realidade da comunidade. 

Segue-se as indicações pensadas e elaboradas técnica e uniformemente para outras 

realidades, outras regiões. As adaptações terminam no material didático a que os 
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professores têm acesso e consistem em datas comemorativas sendo alguns delas 

referentes a questões do meio ambiente sem ênfase ao contexto. Assim, a temática 

ambiental aparece de forma pontual, sendo feitas algumas referências à realidade 

local. No entanto, essa abordagem parece não ser vista de uma forma próxima e real. 

Sua referência limita-se ao apontamento dos fatos sem que seja efetuado um 

aprofundamento da discussão.  

 
“A importância desse trabalho, é o aluno se valorizar como aluno, 
como Irauçubense, procurar estimular para conseguir, né, com o seu 
estudo. Para o que? Para entrar num campo de trabalho em Irauçuba. 
[...] pra melhorar o nosso município que essas pessoas se sintam né 
obrigadas, assim como um dever tipo assim, com um dever a cumprir, 
estudar, pra terminar seus estudos, né, pra desempenhar o papel em 
sua cidade”. (Prof. V) 

 

Embora seja feita referência ao tratamento da realidade da comunidade na 

escola, visando o fortalecimento do vínculo do aluno com a cidade, possibilidades 

maiores de sua permanência na comunidade, significando melhoras para o município, 

a ênfase recai sobre a questão do emprego. Este surge como o fator que justifica os 

esforços e o desenvolvimento da cidade. 

 
“[...] porque muitas vezes a escola ela se preocupa em simplesmente 
passar as disciplinas, português, matemática, ciências, essas coisas 
tudo. E não tem aquela preocupação de ter uma comunicação com a 
família. E graças a Deus aqui dentro do Paulo Bastos tem essa 
preocupação, de trabalhar a escola e a família, a família e a escola. 
Porque muitas vezes, a criança, o adolescente, tem um problema em 
casa, que vem refletir na escola. E a gente tem procurado conhecer a 
vida dos alunos pra poder conseguir trabalhar com eles e ajudar em 
toda essa área, né?!” (Mãe Ed) 

 
Quando perguntada se a escola está contextualizando o ensino: “A 
gente tá aí, até ontem, o pessoal da saúde estava visitando a escola, 
falando sobre o problema da dengue, que está assolando o município. 
Tava orientando os alunos. E a gente faz passeata, né, a esse 
respeito, né, quando a gente sabe. Aqui tem muita palestra a respeito 
do que eu falei no início, das doenças sexualmente transmissíveis, das 
crianças que já estão praticamente com a vida sexual ativa, crianças 
muito novas, né? Sobre as drogas, quase sempre a gente tem 
palestra, faz trabalhos com os meninos pra pesquisar os tipos de 
drogas, o mal que a droga faz. A gente alerta eles.” (Prof. S) 

 

A escola mantém um vínculo externo com a família dos educandos, 

limitando-se aí o seu diálogo. Esse vínculo trata apenas de questões referentes ao 

comportamento dos estudantes e de uma educação voltada para o núcleo familiar, 
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ficando de lado uma abordagem que se estenda a todos os âmbitos da comunidade, 

o que demonstra a ausência de um trabalho que englobe de forma crítica o cotidiano 

da cidade. Não vemos aí nenhum sinal de consideração às peculiaridades do 

semiárido. Esse fato parece nos revelar uma imagem do próprio lugar como sem 

particularidades que os distinguem de outras comunidades, principalmente a cidade 

grande.  

 

5.3.3 Descontextualização do ensino  

 

Essa categoria trata das expressões que nos permitem perceber como é 

vista a escola local em relação à escola de outros contextos e o tratamento reservado 

ao contexto local. O conceito de escola não traz em si um reconhecimento da 

particularidade do local onde se vive, de educar para o local, para a convivência. Aqui 

mais uma vez a educação evidencia a formação, capacitação do aluno para atuar no 

mercado de trabalho, sendo a dimensão do presente e do meio ambiente em que se 

vive referida pontual e “acriticamente”. A referência à preparação para o futuro nos 

serve como indicador de descontextualização do cotidiano. O cotidiano existe como 

uma dimensão distante do fazer educacional.  

 

“Eu acredito que não. Dá pra gente tirar como exemplo, a gente às 
vezes recebe aluno que vem de Fortaleza, e o nível assim, o nível dos 
alunos é quase o mesmo. Eu acredito que não haja tanta diferença 
não (silêncio). Até o livro didático, que deveria ser diferente, né já que 
nossa realidade é outra, né, até o livro didático é o mesmo. Então não 
tem. Nós aqui que temos que fazer nossas adaptações. [...] o livro 
didático é o mesmo, né dá pra perceber que deveria ser diferente. E a 
gente faz essa mudança, né? Mas em relação dele aprender o 
conteúdo lá, e o aluno aprender o conteúdo daqui, não tem diferença. 
O que lê vai ter que aprender aqui, vai ser só a questão, a diferença 
de clima, por exemplo, e também a questão cultural.” (Diretora) 

 
“[...] eu acredito que seja nacional, que o aluno de lá seja o mesmo 
daqui”. (Prof. I) 

 
“- Tu acha que o aluno de Irauçuba ele é o mesmo aluno de Fortaleza 
ou ele é diferente, ou ele tem alguma diferença, é o aluno do interior 
vamos dizer assim, aluno do interior e aluno da cidade, existe alguma 
diferença ou é a mesma coisa, na tua opinião?” 
“- É a mesma coisa.” (Prof. V) 
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O aluno da terra é visto como o mesmo de qualquer outra região. Não há a 

consideração das particularidades do contexto vivido como definidoras dos sujeitos 

que a ele pertencem. Uma visão contextualizada do aluno escapa ao fazer 

educacional.  

 
“[...] preparar eles para o futuro, [...] principalmente o profissional. [...] 
preparar ele pra um emprego, acho que a função maior é essa.” 
(Diretora) 

 
“Eu procuro assim trabalhar o aluno para ele ser um cidadão de bem, 
que eu não quero que eles venham somente a escola, que seja um 
local assim e depois sair né, esquecer não. Eu quero que ele veja a 
escola como ele veja um local que ele vai se aperfeiçoar, vai entrar no 
mercado de trabalho, né”. 
“- O que é que o aluno tem que aprender na escola? 
“- Os conteúdos, né, que vão servir pra vida deles profissional.” 
“- O que tu fala é a matemática, a ciências?” 
“- Os conteúdos curriculares, as normas de comportamento.”  
“[...] porque mais tarde eles tem algum êxito, falando-se do nosso 
ensinamento.” (Prof. S) 

 
“Na escola pode ser que você consiga alguma coisa né, na vida 
quando tiver maior [...] Arrumar emprego, fica mais fácil.”  
“Pra estudar. Pra aprender né?! Aprender o que eles tem pra ensinar. 
Melhorar né, as coisa? Com os estudos...” (Estudante G) 

 
“Porque é bom né, pra você ser alguma coisa na vida.” (Estudante S) 

 
“A escola é importante para que eles tenham outra chance de 
emprego.” (Mãe El) 

 
“Eu acho que no futuro ela vai ajudar muito bastante no estudo dela. 
Porque ela vai arranjar um emprego melhor, né? Com o estudo que 
ela tem.” (Mãe A) 

 
“A educação é a base porque sem estudo, há dificuldades no futuro 
pra emprego. Sem estudo é impossível a formatura, né? Uma 
formação, a faculdade.” (Mãe Ed) 

 

5.3.4 O ensino descontextualizado descontextualiza os sujeitos  

 

Essa categoria apresenta a distância entre a escola e a realidade da 

comunidade. A escola não trata da realidade em que vivem os estudantes fora da 

escola, o que gera uma posição de distância e desinteresse por essa vivência. O aluno 

não é situado em sua realidade contextual. O que na maioria das vezes contribui para 

que a experiência escolar seja vivida apenas como uma obrigação enfadonha sem 

utilidade real para o presente e o futuro da maioria dos estudantes. Essa dinâmica 
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além de contribuir para manter o aluno distante da escola como esta se apresenta, 

aumenta a distância entre o aluno e o contexto, o reconhecimento crítico e valorização 

deste. Importante notar que há um reconhecimento desta distância, porém ainda como 

um diagnóstico. 

 

“Porque por mais que a gente estude, na verdade a maioria deles não 
pensam assim de sair de Irauçuba. Aí o que é que tem pra fazer aqui, 
estudar, estudar, estudar e depois vai fazer o que?Vai varrer a rua?”  
“A realidade vem nos mostrados que os alunos vem muitas vezes 
obrigado. [...] falta de interesse deles, por querer aprender. [...] eles 
não vêem nenhum, futuro, estudando. [...] eles não entendem a 
importância, e eles olham para o mundo que nós temos hoje, não vê 
que a escola é, que a escola proporciona esta ascensão social, 
digamos assim. [...] o aluno de Irauçuba ele é muito desacreditado. 
Ainda ontem uma menina me disse, ‘professor, não sei quem foi o 
infeliz que inventou esse negócio de estudo [...] ah, mais é porque é 
obrigado pelo meu pai’. Aí também deixei. Mais aí vou conversando 
com ela de poquim, mas é complicado, ta complicado.”  
“[...] eles não vêem nenhum futuro na educação, os pais não se 
importam, mandam pra escola e pronto.” (Prof. I) 
“[...] a gente conhece mais, que tem coisa assim que a gente não sabe 
sobre Irauçuba, ali onde a gente está [...].” 
“- Você pretende ficar morando sempre aqui?” 
“- Sim. A não ser que eu faça algum concurso pra morar fora quando 
eu crescer.” 
“- Em relação a natureza de Irauçuba, meio ambiente, você conhece, 
sabe alguma coisa?” 
“- ...muito não.”  
“- Porque uma coisa que tá acontecendo ultimamente é que a terra ta 
enfrentando muitos problemas...” 
A estudante confirma com a cabeça.  
“- Por causa da ação do homem, do que ele tem feito, vem fazendo na 
história, e Irauçuba também está enfrentando esse problema. Você já 
ouviu falar sobre?”  
A estudante nega com a cabeça enquanto a entrevistadora fala. 
(Estudante L) 

 
“Eles são objetivos, eles querem dizer o que eles querem ser na vida, 
“porque eu quero ser um médico, um veterinário”, outros não querem 
nada, diz simplesmente que não querem nada, eles tão ali por 
imposição, e também tem a bolsa escola, né que muitos tem medo de 
perder também.” (Prof. V)  

 
“Gosto. Porque em casa num tem nada pra fazer né, aí vem pra 
escola, né, estudar [...] Porque é bom né, pra você ser alguma coisa 
na vida. Pra depois da escola se formar né? (Estudante G) 
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5.4 Contextualização Tatuada  

 

Nessa categoria verificamos uma contextualização que permanece apenas 

no nível de referências a características do contexto em que se vive. No entanto não 

há um aprofundamento da discussão sobre essa questão. Os referenciais do contexto 

são tratados como conteúdos escolares como os demais, as disciplinas tradicionais. 

O fazer educacional não se pauta no vivido, mas sim num desejado 

descontextualizado.  

 
“[...] na disciplina de ciência, aliás, ela é muito discutida na sala de 
aula, os professores discutem com os alunos, e também através de 
outros projetos que a escola desenvolve. 
“[...] era muito interessante que tivesse a disciplina, que pudesse ser 
discutido uma vez por semana, ainda seria melhor ainda. A gente está 
querendo agora, implantar uma disciplina de educação ambiental. [...] 
então uma vez por outra a gente tá fazendo um projeto e 
contextualizando também na disciplina, que é disciplina de ciência que 
é trabalhada na sala de aula.”  
“[...] eu acho assim que nós temos que fazer um trabalho, mais que 
minucioso, estudando, começando, estudando, sobre os problemas 
que afetam nossa cidade, né o problema principal que afeta nossa 
cidade, que é a questão da desertificação.” (Diretora) 

 
“A gente faz trabalho com eles nos bairros, a gente tá sempre voltado 
nesse negócio do meio ambiente, incentivando a plantarem, fazemos 
passeatas, sempre tem essas coisas voltadas especificamente pro 
nosso município, essa questão do semi-árido, já foi tratado por muitas 
vezes o processo de desertificação.” (Prof. I) 

 
“Tem, principalmente Geografia. E sobre o meio ambiente de 
Irauçuba, fala em História. [...] Mas agora, eles só começaram a falar 
no ano passado, que eu aprendi muito em História com a professora 
Marineide. Agora eles falam mais sobre a questão do Brasil. [...] Assim 
eu achava, eu achava bom por causa de que a gente era, era vídeo, 
audiovisual, mostrava tudo. Mas também quando a gente ia ler 
também. É difícil a gente escrever, aí lendo a gente aprendia mais.” 
“A escola ensina sobre a natureza. A escola é fundamental nisso. Ela 
ta ensinando. Tem o projeto arborizar pra respirar foi só sobre isso. Eu 
tenho até a blusinha e foi só sobre isso, só sobre a natureza. [...] Eles 
falaram sobre a natureza, sobre..., fizeram é... como é que se diz, 
exemplos, como é que faz, e falaram da água, coisas muito 
importantes.” (Estudante S) 

 
“Às vezes eles falam. É assim às vezes... não é muitas vezes não.” 
(Estudante E) 

 
“A gente assim, todos os assuntos, que você sabe [...]. a gente 
trabalha, né, é realidade de outros países, de outras cidades, Rio, São 
Paulo, e nessas aulas a gente procura sempre colocar Irauçuba, né, 
trabalhar Irauçuba, né, a economia de Irauçuba, as religiões de 
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Irauçuba, a cultura de Irauçuba, né, os distritos de Irauçuba, né, os 
três distritos que existe aqui são distritos diferentes um dos outros, [...] 
a gente procura trabalhar a nossa realidade, [...] a gente focar, né?” 
(Prof. V) 

 
“[...] a gente anualmente a gente participou daquela conferencia infantil 
do meio ambiente. E é bastante discutido esse tema. Nós até temos 
ainda um projeto que ainda está em andamento, que a gente não 
concluiu. Mas que a gente teve uma base inicial bem proveitosa. 
Discutiu bastante esse assunto, a questão da desertificação do nosso 
município. E esse tema vem sendo abordado na sala de aula mesmo.” 
(Coordenador) 

 

5.5 Ensaios do Ensino Contextualizado 

 

Essa categoria apresenta expressões emergidas das falas daquilo que 

temos idealizado como um caminho para uma contextualização problematizadora, ou 

seja, aquela que incorpore no fazer educacional a realidade contextual experienciada 

pelos sujeitos envolvidos aí. 

 

“Eles falam nas aulas sobre o município. É na aula de Português, na 
aula de História, na aula de Geografia...Sobre a realidade da cidade 
eles falam. É difícil, mas eles falam ainda. Acho lega. Acho que sim. 
Pra gente mesmo, a gente conhecer mais... e ao mesmo tempo pra 
não ser... independente de qual seja a matéria, o assunto a gente 
pudesse também entrar nesse... tá entendendo? Nesse assunto, 
Irauçuba e tal, nossa cidade. Independente que disciplina for. [...] A 
gente poderia entender, por exemplo, ... tá em Português, tá em 
Matemática, em Geografia, em Ciências e tal como tu tá dizendo aí, 
por exemplo em Geografia, fala da área geográfica, fala sobre 
quilômetro quadrado e tal. Aí por exemplo, a gente poderia se 
enquadrar, né? Porque naquela área, em Geografia, falando sobre 
Irauçuba, entende? Por exemplo, quantos metros quadrados Irauçuba 
tem, quantos habitantes... é... aí em História já poderia ser sobre a 
gestão, qual a gestão, a gestão passada, o começo da gestão, 
quantos anos Irauçuba tem.” (Estudante T) 

 

Interessante notar que a contextualização é expressa pela própria 

estudante como alternativa de ensino. Isto nos aponta que intuitivamente os 

educandos carregam esta noção de que os saberes ancorados no mundo vivido 

potencializam o avanço da compreensão e do entendimento. 

 

“[...] eles não conhecem o que é que tá acontecendo bem em nossa 
rua, não conhece o que tá acontecendo dentro do próprio município. 
[...] pra ficar... tendo conhecimento do que tá acontecendo. Pra ficar 
inserido, né?  
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“Pra fazer parte das discussões, pra gente dar uma opinião. [...] 
significa que a gente tá, tá indo buscar o nosso futuro..., é estar na 
busca do futuro [...] profissional e social [...] social é... digamos é tornar 
eles dispostos a se tornarem cidadãos, participativos, críticos, que 
infelizmente não acontece porque eles não são críticos, não participam 
assim de uma maneira é evidente eles sabem reclamar..., a única 
coisa que eles reivindicam é um recreio maior, coisas que sejam boas 
pra eles.” 
“[...] é difícil, é um trabalho inclusive inovador. [...] às vezes na leitura 
de texto, tem texto que fala sobre a natureza, geralmente os 
professores abordam esse assunto. Nós vivemos digamos que no céu. 
Estamos em contato com a natureza, nós temos o ar, até mais ou 
menos não muito poluído.” (Prof. I) 

 

Percebemos na fala acima que apesar de reconhecer a importância da 

contextualização, esta se limita ao discurso, como pudemos perceber também em 

nossas observações. Pode-se perceber também que no discurso há uma relação 

quase linear com o futuro profissional e com a ideia de que o problema é dos 

estudantes que não são críticos. Entretanto, a contextualização é apontada como um 

processo importante e viabilizador dessa criticidade e da inserção social cidadã 

apesar destas questões. 

 

“Tá sim, que também acho que esse é mais ou menos o caminho. Por 
exemplo, a gente vai abordar um determinado assunto e assim faz um 
trabalho sobre a economia de Irauçuba, né? A gente vai lá no 
artesanato, vai e pergunta as pessoas sobre o artesanato, a gente vai 
no comércio, olha qual o problema do comércio, tal, aí a gente procura 
fazer isso, e é depois a gente vai falar sobre o saneamento básico, né, 
do nosso município, a gente investiga...”  
“Aprender a convivência com outras pessoas, né, aprender os 
conteúdos da sua vida cotidiana, [...] e ser um cidadão.” (Prof. V) 

 
“[...] tem que inserir o semi-árido na escola, pra assim depois não 
venha a perder o gosto pelo município, aqui é só seca, aqui só tem 
pobreza [...] inserir o meio ambiente na escola, pra que os jovens 
quando estudassem não perder o gosto pela sua terra.” (Prof. M) 

 
“[...] o aluno aprende a dar importância ao seu meio ambiente ao meio 
em que você vive. Quando os alunos estão lá no interior, na localidade 
que eu vivi, não olham a sua volta as belezas que cercam, acha que 
bonito só é Rio de Janeiro, só as praias e só faz bem a eles se for lá 
fora, e não olham ao seu lado que pode montar algo ali que possa 
trazer alguma renda.” (Prof. S) 

 
“E quando falam daqui eles já ficam mais interessados porque é a 
realidade deles. Eles já ficam mais interessados. Eles já criticavam. 
Agora eles já se interessam. Pra pesquisar, eles trazem fotos, eles 
conversam com os antigos. Eu acho assim, você, nem que fosse 
errado assim, o que eles chamam uma coisa rotulada, né, que tem 
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que, você teria que botar uma porcentagem maior era da realidade. É 
que eles aprenderam fazendo mesmo. Essa importância é eles 
entenderem qual é o papel deles na sociedade.” (Prof. M) 

 
“[...] na medida que você contextualiza o aluno, aliás o conteúdo, a 
vida do aluno, torna mais fácil ele aprender, já que você ta 
exemplificando, o que acontece no dia-a-dia, né, a vida dele, como ele 
vive, você exemplifica dessa maneira, fica muito mais fácil de 
aprender. Eu concordo plenamente.” (Diretora) 

 

A contextualização é reconhecida como facilitadora do processo de 

aprendizagem do aluno à medida que eles reconhecem no momento da aula aspectos 

de seu cotidiano. Também é reconhecido seu potencial de formação cidadã e de 

valorização do meio em que se vive. 

 

“[...] o intuito maior da escola, não é só de, claro que também é ensinar 
a ler, a escrever, as quatro operações. Mas nós temos assim um papel 
fundamental de ensinar pra vida mesmo, né? Ajudar os alunos a 
construírem seu saber.” (Coordenador) 
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6 CONSCIÊNCIA AMBIENTAL 

 

Aqui são apontados alguns dos trechos das falas onde são expressas as 

observações dos sujeitos em relação ao meio ambiente natural, o reconhecimento da 

problemática enfrentada pelo município e o modo como o concebem e se posicionam 

frente a este.  

 
“[...] questão da água, realmente eu acho que é a água, maior 
problemas, porque não tem aqui. Porque sabe a nossa cidade ela é 
abastecida pelo açude Jerimum, e ele pra abastecer a cidade o ano 
todo. Quando chega em meados de agosto, mais ou menos, eles 
começam o racionamento, de água. Então elas soltam as torneiras um 
dia sim outro não, né? A partir de agosto mais ou menos, o açude 
começa a secar e como já abastece Itapajé, né que é nossa cidade 
vizinha. [...] e aí eles já começam a liberar mais pouco, né? Não que 
não tenha muita água, né? Que açude ele tem uma dimensão bem 
grande, mas ele, a partir de agosto, ele já começa ter essa grande 
dificuldade. A água fica insuportável pra beber, o gosto já fica assim 
diferente. [...] também da desertificação também, eu acho que um dos 
fatores é esse, né, num tem água, como é que as pessoas vão fazer 
o plantio, se num tem água? [...] sobre essa questão meio ambiente, 
é na verdade, eu preciso me interar mais, um pouco mais sobre essa 
questão da desertificação. A gente sabe que nós tamu passando um 
problema muito sério, que é a questão do aquecimento global, né? 
Que é um problema não só de Irauçuba, mas um problema a nível de 
mundo, né? Podemos dizer assim. E Irauçuba não vão poder ficar de 
fora, principalmente, principalmente, já tendo o problema que ela tem. 
Então eu acho assim, se a gente não começar a trabalhar, agora, já, 
daqui a algum tempo, não vai ter quem possa viver na Irauçuba. [...] 
eu acho assim que nós temos que fazer um trabalho, mais que 
minucioso, estudando, começando, estudando, sobre os problemas 
que afetam nossa cidade, né? O problema principal que afeta nossa 
cidade, que é a questão da desertificação, eu acho que a gente tem 
que começar por aí. Então a gente tem que procurar meios, recursos. 
A gente tem que começar já. Eu acho também que a escola só, não 
vai conseguir nada, nada. Ela tem um papel muito importante isso aí 
sem sombra de dúvidas. Mas a gente vai ter que arregaçar as mangas 
mesmo, buscar parcerias, a gente vai ter que trabalhar mais. Porque 
acho que Irauçuba não tá trabalhando essa questão nas escolas. É só 
na nossa, não é só nossa escola, mas a maioria das escola municipais. 
Ela não parou ainda pra refletir essa questão, que é uma questão 
muito importante. Eu se a gente não começar agora, daqui bem 
próximo o futuro, vinte anos, não vai ter muito quem sobreviva em 
Irauçuba não. O ar vai ficar “inrespirável”, né? Porque é muito quente 
isso aqui é muito quente, né, então não vai ter condição.” (Diretora) 

 
“[...] tem uma importância muito grande e é um lado assim que a gente 
tem que crescer, melhorar bastante. Porque teve um período muito 
seco e graças a Deus no ano passado, foi um inverno muito bom. Esse 
ano me parece também que tem um inverno muito bom, e é..., tem 
famílias que sobrevivem disso.” (Mãe Ed) 
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“Na irauçuba não tem cuidado com a natureza. E a natureza é 
importante pra Irauçuba e é muito. 
- Por quê? 
- Porque Irauçuba é um lugar que ela tem espaço só que é cercado 
tudo. E o povo desmata, queima. Na minha rua onde eu moro tem um 
cercado bem na frente. É tudo queimado. A terra ali, meu tio caipora, 
que é casado com a minha tia, minha tia legítima, ele queimou a 
metade do roçado dele todinho e pegou quase a feira toda. E ele fica 
assim queimando o roçado dele. Daí a pessoa planta e depois queima, 
eu não acho certo. Daí a natureza precisa ser mais preservada, mais 
cuidada, não queimar, cortar.” (Estudante S)  

 

Nesses relatos podemos perceber a referência à problemática ambiental e 

o reconhecimento de sua importância experienciada no cotidiano do lugar. Verifica-se 

também a consciência do fato de que pouco se tem feito ou mesmo discutido a 

respeito e a necessidade de que isto aconteça como condição fundamental para vida 

de Irauçuba. 

 
“[...] eu vejo falar muito. A gente sabe é uma cidade muito divulgada 
pela seca, por ser quente. Eu já não vejo tanto por aí. Porque lá em 
Limoeiro do Norte é mais quente do que aqui. [...] eu acho que o 
pessoal divulga mais do que o que é. È mais uma propaganda. Não é 
enganosa. Mas é uma propaganda alarmante. Não é tanto como o 
pessoal propaga, exagera na propagação.” (Prof. S) 

 
“[...] aí escreve, dizendo que Irauçuba era muito seco. Eles não sabia. 
Quer dizer que o meio ambiente era muito pior do que agora, que nem 
se compara. Claro que era melhor assim nessa questão. Por falta de 
preservação já nem chuva, né, por causa de desmatamentos e por 
causa de queimadas. Porque se a gente vê era os fogo aqui nessa 
serra, pessoal queimado assim. [...] e aqui dizem que vai virar deserto, 
e eu acho muito mais fácil Fortaleza.” (Prof. M) 
 
“- e em questão de meio ambiente? 
- ...questão de meio ambiente...( silêncio). 
- Se aqui é muito quente, falta de água, tem algum problema desse no 
teu dia-a-dia? 
- Por questão de quintura eu acho que o Ceará todin quente.  
- Tu num acha que aqui tem ficado mais quente de uns tempos pra 
cá não? 
- Não. Eu acho que até cidade como Sobral, por exemplo, é mais 
quente do que aqui.” (Prof. I) 

 

No entanto o problema ambiental também não é encarado como grave ou 

mesmo não é reconhecido. Tais relatos nos revelam a distância existente entre a 

concepção que se tem a respeito do meio ambiente daquilo que de fato vem 

ocorrendo. Há mesmo um movimento de negação a respeito do problema ambiental. 
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Fato este notado na comparação que é feita de Irauçuba com outras cidades, no 

momento em que foram questionados acerca de problemas ambientais, como se 

buscassem preservar a imagem do local. 

 

6.1 Categorias de compreensão 
 

A categoria de compreensão foi uma maneira que optamos para aprofundar 

nosso entendimento, numa interface com as falas dos estudantes, pais, professores, 

direção da escola, da qual emerge uma outra percepção numa perspectiva mais 

ampla. São os saberes parceiros (FIGUEIREDO, 2003) que surgem no contexto da 

pesquisa, favorecendo um iluminar dos nossos propósitos e objetivos, nos ajudando 

a responder as questões fundantes desse trabalho investigativo. 

Trata-se de assuntos que surgiram a partir das falas e observações dos 

entrevistados que, ao interagirem com nosso modo de entender e ao se relacionarem 

com o tema da pesquisa viabilizam uma outra leitura mais ampla e que dá conta da 

junção de uma compreensão que possa ser nossa, do grupo. Isto é o que tentamos 

fazer ao longo desse conjunto de falas, narrativas, observações, aqui apresentadas e 

discutidas. 

 

6.2 A escola como espaço de socialização  

 

A escola, dentre outras ideias, é reconhecida como um lugar onde as 

pessoas se conhecem e se encontram, onde são formados vínculos de amizade. Ou 

seja, essa categoria oferece uma concepção de que a escola não se restringe a um 

espaço só de estudo, um lugar que se vai somente com esse fim. É uma percepção 

que destaca a relevância entre educação e relações. Nesse sentido temos um aporte 

capaz de viabilizar a contextualização dos processos vitais, dos processos de ensino-

aprendizagem. 

 

“Eu gosto. Não sei... é porque encontro os amigos, também aprende 
coisas novas... [...] Eu gosto de tudo... dos meus amigos, dos 
professores, o ensino é bom. Era muito, muito assim quieta, me toquei 
mais quando eu vim pra cá. Porque tem projetos, sabe que aqui eles 
colocam, a gente participa.” (Estudante E) 

 
“O que eu mais gosto acho que são os professores... e a aula. Porque 
eles são bem legais, eles explicam as matérias...” (Estudante L) 
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“Gosto de tudo aqui... gosto dos professores, dos alunos, dos 
colegas.” (Estudante G) 

 
“[...] brincar, a maioria dos meus amigos estudam aqui, tem colegas, 
meus primos estudam aqui, tem ótimos professores.” (Estudante S) 

 

Vemos nestas falas que os estudantes explicitam a dimensão do afeto 

como fundamental para estar confortável na escola. Demonstram com isto que se 

houvesse uma estratégia pedagógica de valorização da afetividade e dos 

intercâmbios acerca da vida e do cotidiano deles, isto favoreceria sobremaneira uma 

maior participação e efetividade da práxis relacional no ambiente escolar. Isto também 

está presente na fala do professor e da mãe, em seguida, realçando o fato de que o 

que falta é a consciência da necessidade de juntar estas idéias com a rotina educativa. 

 

“[...] eu sempre chego cheio de amor pra dar, e eu gosto muito de 
brincar, gosto de conversar, e aqui na escola a gente faz tudo isso, a 
gente brinca com os alunos, conversa, a gente faz raiva a eles, eles 
faz raiva a gente, mas faz parte de uma relação, né?” (Prof. I) 

 
“Na escola eu vejo que é um ambiente até mesmo pra criança, ter 
uma convivência com as pessoas, né? Socializar.” (Mãe E) 

 

6.3 A escola descolada da vida presente 

 

Essa categoria aponta a concepção compartilhada entre os entrevistados 

de que a função da escola, se não é a única, é a principal: formar o estudante para o 

futuro, ou seja, de fornecer conhecimentos a fim de capacitá-lo para o futuro ingresso 

no mercado de trabalho. A importância da experiência escolar no presente não é 

reconhecida. É uma leitura na qual a escola se limita a ser uma preparação para o 

futuro há um descolamento da vida presente e, portanto, da impossibilidade de se 

contextualizar o ensino.  

 

“Porque... eu acho assim, muito... é... legal, porque eu vou aprender. 
Um dia a escola vai servir para mim. Servir pra quando eu for arranjar 
um trabalho, alguma coisa, eu tenho esse estudo. Que eu acho que 
estudei e aprendi na escola.” (Estudante T) 

 
“Porque eu tenho certeza que eu vindo pra escola eu vou com certeza 
adquirir mais conhecimento. Mais que eu já tive. Vários e vários anos 
estudando vai precisar valer a pena um dia quando eu crescer. [...] Eu 
acho que vale a pena a gente tá estudando, passar anos e anos. Por 
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exemplo, chegar na faculdade, fazer concurso, por exemplo e... não 
sei. Eu acho que vale à pena, porque é importante, por a gente eu 
tenho certeza que vai... a gente vai agradecer por isso” (Estudante T) 

 
“Gosto, por que é bom estudar? É... bom pro futuro da gente, né? Se 
eu não estudar o que que eu vou ser? Como é que eu vou ter um 
emprego? O que eu vou fazer?” (Estudante E) 

 
“Porque pra mim é assim, antigamente num era nada sem estudar, 
nera? Trabalhava na roça. Agora mais ainda. Nada sem estudar. Eu 
pretendo estudar, ser um bom aluno. Às vezes eu não me agüento, 
mas assim. Mas eu acho bom ser um bom aluno por causa assim que 
a gente vai ter um futuro melhor mais na frente. Pra ser mais 
inteligente.” (Estudante S) 

 
“Na escola pode ser que você consiga alguma coisa né, na vida 
quando tiver maior... Arrumar emprego, fica mais fácil.” (Estudante S) 

 

Os estudantes assimilaram, em nosso entendimento, uma lógica escolar 

que remete para o futuro o processo formador, numa perspectiva pragmática de 

formação de mão-de-obra, de profissionais. É como se você entra na escola pra ser 

gente, e gente se é quando se tem trabalho. E como fica a formação para o agora, 

para uma inserção crítica na vida presente? E como se constituir um sujeito que se 

faz desde já? Esta idéia é compactuada também pela diretora e por professores, como 

se pode ver abaixo. 

 

“[...] preparar eles para o futuro, [...] principalmente o profissional. [...] 
preparar ele pra um emprego, acho que a função maior é essa.” 
(Diretora) 

 
“[...] porque mais tarde eles têm algum êxito, falando-se do nosso 
ensinamento.” (Prof. S) 

 

6.4 A escola e a fuga ao modelo tradicional 

 

Apesar do modelo tradicional de ensino predominar na escola, práticas 

alternativas de ensino ocorrem e são reconhecidas como positivas, necessárias e 

interessantes. O que oferece um potencial para que ocorram outras percepções 

capazes de possibilitar um modelo educativo que contemple a contextualização.  

 

“Além de eu gostar de filme em tv, eu gosto de fazer experiência (aulas 
práticas). Assim, por exemplo, quando um professor manda você 
pegar... é... pegar alguns ingredientes e tal, aí manda fazer um monte 
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de coisa. [...] Aí também gosto da parte de leitura, de produção textual, 
gosto muito de português também [...].  
Porque essa pessoa, ela ao mesmo tempo ela sabe... ela sabe... 
comandar a sala no tempo dela, tá entendendo? Ó, por exemplo, tá 
nas aulas dela... Por exemplo a aula dela é de Português, ela tem duas 
aulas dela de Português. Chega na classe e tudo, ela fala assim... 
sabe o que ela diz? Ela diz assim: “Olha aqui é a minha aula. Então 
vai ser assim, assim e assim”. Tudo bem que pode entrar em assuntos, 
e vá em conjunto, em grupo e vá debater sobre o assunto que tão 
falando e tal... é... sobre a matéria... é... tudo. Tá entendendo o que eu 
quero dizer?  
Ela dá liberdade aos alunos e ao mesmo tempo ela... entende? Por 
exemplo, você tá na aula e ela tá explicando lá, ela para um pouquinho 
e pede: “gente tem alguém aqui que não tá entendendo? Por favor se 
não estiver entendendo diga logo porque...”. Ela... a gente levanta a 
mão, fala...é... pergunta, tira as dúvidas, entende? Porque tem 
professor que não é assim. Tem professor que tá explicado e pronto... 
peraí, sinceramente, não é bom.” (Estudante T) 

 
“Gosto mais de português. Porque matemática eu não gosto muito, 
porque me dá dor de cabeça. [...] As outras matérias porque a gente... 
a gente quase não vê assim o estudo. Mais é ler o livro. Eu gosto de 
ler, mas só que eu gosto mais de português porque é mais bem 
explicado, a professora passa dinâmica... eu gosto mais.” (Estudante 
L) 

 
“Gosto da Isnaldia... que é de Português. Porque ela é divertida, ela 
ensina bem, sabe ensinar muito bem...” (Estudante E) 

 

Os estudantes, como se vê acima, e professor e a diretora, como se vê a 

seguir, relatam que o potencial de uma abordagem que saia do modelo tradicional de 

ensino favorece que os discentes avancem e de fato compreendam, transformando 

informação em conhecimento significativo. É importante ressaltar o destaque dado ao 

papel do professor, que sai do modelo bancário, tornando a experiência mais 

interessante, como foi apontado pelos próprios discentes, como um meio de tornar a 

aula um momento mais agradável e envolvente. 

 

“Bom, às vezes, o professor às vezes, em uma aula que ele vai [...], 
certo, mas ele [...], que o aluno conheça não se canse só de ouvir falar 
de sua cidade, né, quer dizer, tem que ser assim como fala assim xo 
vê, na palavra bem fácil, né, tem que ser divertido, né, os assuntos, 
né? [...] Sair com eles pra eles vêem a realidade, sair fazer pesquisa, 
aula de campo.” (Prof. V) 

 
“Existe alguns pontos muito fortes ainda para serem trabalhados, 
principalmente essa questão do tradicionalismo, é uma das coisas que 
a gente dá, é um desafio da escola muito grande realmente, 
principalmente nessa questão aí, o tradicional.” (Diretora) 
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6.5 A Escola e o Ensino de Valores  

 

A escola aparece como lugar que não ensina somente conteúdos. A escola 

também propicia a aprendizagem de comportamentos, valores e princípios. No 

entanto estes não são pautados na dimensão da convivência com o semi-árido, e sim 

referidos a convivência doméstica, na relação entre pais e filhos. 

Nesta direção conecta de algum modo com a vida dos sujeitos envolvidos 

no processo educativo, daí vermos a contextualização eclodir por meio dos valores 

que estabelecem ligações indispensáveis com a vida vivida. 

 

“Aprendo a ser educada [...] Era muito, muito assim quieta, me toquei 
mais quando eu vim pra cá. Porque tem projetos, sabe que aqui eles 
colocam, a gente participar.” (Estudante E) 

 
“[...] eu aprendo a ser educada. Eu aprendo a ser educada, porque 
aqui os professores dá um ótimo exemplo... é aprendo a... 
assim...hum... além de ser educada, né, porque os professores além 
deles dá aula eles dão praticamente matérias extras. Porque às vezes 
tem aluno que não é muito educado, o professor vai lá corrige e diz 
“isso, isso e isso”, “tem que ser assim pra ser.” (Estudante L) 

 

A noção de “ser educada” se associa ao entendimento de que ser educada 

implica em ter procedimentos éticos, posturas apropriadas ao ambiente e a chamada 

etiqueta social, que por sua vez, retratam atitudes adequadas nas relações sociais. 

 

“[...] disciplina, mais disciplinado... Aqui tem mais disciplina. Disciplina, 
não digo nem em aula não, porque de disciplina tudo. Não sei se tu 
observou mais nas classes, tem umas classes que conversam muito, 
fica aquele ruge-ruge mas tem outras que você... tem aula. Você 
consegue ouvir tudo que o professor tá falando.” (Estudante T) 

 
“Pra ser mais inteligente. A ter respeito, ter dignidade [...] Na hora em 
que o professor fala. Se ele for um bom exemplo pra gente, ele é um 
bom exemplo. [...] que sempre fique calado na sala. Aí se o professor 
for... aí depende da personalidade de cada professor. Se o professor 
for... falar um monte de coisa, um monte de coisa besta, aí a gente 
não aprende. Quer fazer que a gente se torne, quer fazer que a gente 
o que ele faz na aula. Mas se o professor tem um bom caráter.” 
(Estudante S) 

 
“[...] então eu traria mais isso, resgatar a questão dos valores, né, o 
respeito, que a maioria dos alunos hoje em dia não tem, ele não 
respeita o pai em casa, daí quando chega na sala de aula, também 
não quer respeitar o professor, né isso aí é uma coisa que eu...” 
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“[...] a gente tenta formar pra outros, pra questão de outros valores 
importantes através de sensibilização, conscientização. É muito difícil, 
né como eu tou te falando, é muito difícil. A gente trabalha só com 
aluno do ensino fundamental, a maioria são crianças, adolescentes, 
muito não tem assim aquele acompanhamento devido com os pais, né 
aonde é o filho é quem manda, né muita das vezes, a gente manda 
chamar alguns pra relatar algum problema e o que a gente percebe, é 
que os filhos eles não impõe limites, aí isso aí é um ponto que forte, 
né, que a escola tem que trabalhar, porque é uma responsabilidade 
muito grande, que eles deixam pra escola, a questão do 
acompanhamento, mesmo, diário, a gente tenta fazer isso, né, no dia-
a-dia.” (Diretora) 

 

Percebemos na fala da diretora um cuidado com as convenções sociais e 

um destaque ao propósito de educar para “os bons costumes”. Uma ideia muito 

associada as aparências sociais, mas que por outro lado potencializa uma 

incorporação aos processos educativos das dimensões dos valores. Isto é bastante 

interessante e problematiza a contextualização indispensável para se discutir e pensar 

sobre estas práticas cotidianas. No caso das mães, como é compreensivo, veremos 

como as mesmas destacam a obediência e a atenção com as relações indevidas, a 

despeito dos conselhos paternos/maternos. E é isto é o outro aspecto daquilo que os 

pais esperam da escola. 

 

“Comportamento, né? Apesar de ter muitos que não respeitam, mas o 
meu, eu acho ele bom, né?” (Mãe A) 

 
“Porque a conscientização que vejo que tem que ser da escola, para 
com, principalmente os adolescentes, já chegando a juventude, é 
mostrar pra eles que não vale a pena, deixar os estudos, deixar a 
obediência aos pais pra se envolverem com muitas vezes as opiniões 
dos amigos. Se envolver com as amizades lá fora, e abrir mãos dos 
estudos, abrir mão do conselho familiar, porque o que a gente tem 
entrevistado muito, muito mesmo na sociedade, é esses jovens se 
perdendo. E muitas vezes, dentro da escola nos poderemos trabalhar 
com isso.” (Mãe É) 
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7 LEITURAS SOBRE A CIDADE 

 

Essa categoria se refere aos pontos apontados pelos entrevistados ao 

longo das entrevistas sobre o município de Irauçuba. Vários foram os aspectos 

apontados e comentados, tais como as atividades econômicas da cidade e formas de 

renda da população, meio ambiente natural e social, ao mesmo tempo em que em 

outras falas nenhum ponto foi apontado. 

 
“Acho que aqui a maior dificuldade mesmo, do povo, é essa questão 
do trabalho, questão da renda.” (Coordenador) 

 
“[...] infelizmente a nossa renda ela é mais assim do comércio, da 
agricultura, tu sabe né que a maioria das pessoas vivem disso, e aqui 
tu sabe, tem a questão do semi-árido, muitos anos se é que pode se 
dizer que tem inverno, outros não tem, então muitas famílias são 
castigadas por essa seca, infelizmente, é uma realidade muito forte, 
né que abrange assim a maioria das pessoas, né, infelizmente, e 
muitas pessoas vivem de programa mesmo, programa do governo 
federal, podemos dizer que a maioria, a maioria não, vamu supor, 
talvez 30% da população vivam, sobrevivam mesmo de aposento, de 
pessoas mais velhas né, que moram na mesma casa.” (Diretora). 

 
“[...] aqui melhorou muito, bastante. Lá eu só ganhava meio salário 
(local onde morava anteriormente). Aqui depois que cheguei aqui, 
trabalhando o dia todo, to ganhando um salário e melhorou bastante. 
Meu marido lá num trabalhava, aqui trabalha de servente de pedreiro, 
aqui arranjou trabalho, difícil o dia em que ele não trabalha. Melhorou 
bastante. Os menino estuda aqui né?, ela e o menino, tudo aqui 
pertinho. Eu trabalho aqui, eles estudam aqui. Melhorou muito. Só que 
a gente paga aluguel mas dá ta dando pra...” (Mãe A) 

 
“O desenvolvimento econômico, que não tem, é muito pouco.” (Prof. 
V) 

 
“O maior problema, é que a gente fala é a falta de emprego.” (Prof. I)  

 
“[...] a questão das drogas, as vezes a gente pensa que não, né nem 
a gente pensar, as vezes a gente fecha os olhos, não quer acreditar, 
que a gente que tem problema muito grande, em Irauçuba na questão 
das drogas, a questão assim, a miséria mesmo, tudo isso tá voltado 
pra essa questão do desemprego, né?” (Coordenador) 

 

Nesta sequência de falas, podemos observar um centramento nas 

questões profissionais, de salário, de empregabilidade. É como se o principal 

problema do município fosse isto, muito embora a diretora destaque as questões 

ecológico-ambientais. Neste relato verificamos a pujança de se discutir junto a 

comunidade escolar a relevância dessas problemáticas e debates para propiciar um 
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avanço na compreensão e conscientização acerca de temas tão essenciais à 

Irauçuba. Na continuidade dessa questão de pesquisa, as pessoas entrevistadas se 

colocam quanto ao fato de querer bem ou não ao lugar. 

 

“ Gosto, né? 
“ Você vê alguma coisa aqui que tu não gosta aqui”?  
- Não.” (Mãe El) 

 
“- Eu não sei o que é que precisa pra cá. Eu acho que quase não 
precisa de nada. Que eu saiba não. Eu quase não saio, né?” (Mãe A) 

 
“Tenho casa em Pacatuba, tenho família em Fortaleza, até por conta 
mesmo da violência eu gostaria de ficar em Irauçuba.” (mãe Ed) 
 
“Aqui é calmo, cidade calma.” (Mãe A) 
 
“Irauçuba, é muito bom de se viver, é assim uma terra muito 
acolhedora, acho que já deu pra você perceber, né nesse período que 
você está fazendo seu estágio aqui, em Irauçuba, então é uma terra 
muito acolhedora, de pessoas mesmo batalhadoras, gostam mesmo 
de trabalhar [...].” (Diretora) 

 
“Aqui é uma cidade pacata, onde eu faço o que eu quero, mas 
moderadamente, sabe, ando a hora que eu quero, não tem nenhum 
perigo, todo mundo conhece todo mundo, todo mundo é amigo de todo 
mundo, existe as falsidades, mas é por que existe em todo canto, mas 
mesmo assim é muito bom.” (Prof. I) 

 

Neste conjunto de narrativas acima, verificamos que há um reconhecimento 

da tranquilidade e de Irauçuba ser uma cidade pacata. Podemos deduzir disto, 

elementos que estimulam o querer bem ao lugar. Nisto está um incentivo que pode 

facilitar uma relação de afeto com o contexto e impulsionar a consolidação de 

movimentos transformadores na direção de uma melhor qualidade de vida para a 

comunidade. 

Por outro lado, potencializa uma busca de alternativas às agruras da seca, 

da fragilidade do ecossistema, manifestas nos relatos abaixo, o que pode induzir 

estudos e reflexões que esclareçam melhor estas questões e contribuam com 

soluções adequadas ao município. 

 

“Muito importante porque tem famílias que sobrevivem, disso, né? Da 
agricultura, tem famílias que planta, [...] no período do inverno, porque 
através da cultura, da cultura não, da agricultura, que eles vão garantir 
o período, né? Fora do inverno. Então tem uma importância muito 
grande e é um lado assim que a gente tem que crescer, melhorar 
bastante, porque teve um período muito seco e graças a Deus no ano 



89 

 

passado, foi um inverno muito bom. Esse ano me parece também que 
tem um inverno muito bom, e é... tem famílias que sobrevivem disso.” 
(Mãe E) 

 
“Eu acho que não tem outra opção, né? Aí é por isso que eles 
trabalham. E minha família vive disso, né? Plantam um roçado, 
colhem, já começam a fazer outro, pra manter a família, né?” (Mãe A) 

 
“[...] é bastante seco. Já deu pra perceber que é bastante seco.” 
(Diretora) 

 

O bem-querer a Irauçuba aparece ostensivamente nas narrativas que se 

seguem. Demonstram claramente que há um núcleo de afeto capaz de viabilizar uma 

densa reflexão comunitária e a inserção plena das temáticas ambientais, geradoras 

de contextualização, como motivação essencial as mudanças socioambientais 

capazes de gerar essa dinâmica social de que se ressentem, ao mesmo tempo que 

podem facultar melhores condições da emergência de empregos e alternativas 

financeiras aos moradores de Irauçuba. 

 
“Gosto. Acho que é porque faz tempo que eu moro aqui, aí eu já sou 
acostumada. Gosto muito daqui. Eu acho que são as pessoas, são os 
meus amigos, porque se eu morasse fora eu não conhecia ninguém...” 
(Estudante É) 

 
“Gosto. Porque aqui é que tá meus amigos, a escola... acho legal 
Irauçuba. Eu tenho vontade de morar em Fortaleza, porque lá tem 
shopping.” (Estudante L) 

 
“Gosto. Por que apesar de a cidade ser pequena e tal, mas eu, assim, 
preferia muito mais morar aqui do que, assim, com todo respeito, em 
Fortaleza. Porque ó, tenho muitos parentes, tenho muitos primos em 
Fortaleza, gosto muito deles, só que apesar de a cidade de Irauçuba 
ser pequena, eu gosto de morar aqui porque... Tudo bem que seja 
assim... teve uma bem violenta e tal, muita coisa, mas eu gosto muito 
de morar aqui. Ainda tem meus amigos, meus colegas, gosto muito da 
minha turma, gosto muito de morar aqui”. 
 
“[...] não tem muita gente, (?). Não tem assim... a noite não tem muito 
movimento. Só tem assim dia de domingo. Dia de domingo, sexta e 
sábado” (Estudante S) 
 
“[...] é calmo. É bonito né.” (Estudante G) 
 
“[...] as pessoas mesmo que vive bem, vivem em Fortaleza. [...] Num 
vive bem por causa aqui de não ter essa infraestrutura, mas também 
por causa das dificuldades, do emprego.” (Prof. V) 
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7.1 A escola no contexto de seus problemas  

 

Esta categoria apresenta um conjunto de problemas que eclodem no 

contexto do cotidiano escolar, em suas interações e potenciais transformadores. Em 

si estes problemas oferecem situações-limites que favorecem aos sujeitos 

epistêmicos, inseridos no ambiente educativo a capacidade de se fazerem mais. Muito 

embora no momento atual, isto não tem acontecido. Não tem havido aproveitamento 

adequado das possíveis problematizações-soluções. 

 
“A gente tem problema também com questão de abandono escolar dos 
alunos, é um problema também geral, né, evasões. [...] Alguns dos 
apontamentos a maioria dos casos que são de fora da localidade, 
porque tem que trabalhar, alguns tem que trabalhar. Claro também 
que tem muito a questão do interesse, né, do próprio aluno. Da 
desestruturação da família que o aluno se distancia da escola, mas a 
família não se preocupa em mandar o aluno ir pra escola. Tem também 
a questão pouca, né, que acontece bem pouca, é muito rara, a 
gravidez na adolescência, já é bem raro.” (Coordenador) 

 
“[...] o que eu tento mudar, sempre, é a questão de trazer os pais, 
acompanhamento, sabe? Aquela parceria, porque que eu acho que é 
fundamental, é fundamental, acho que não só aqui, mas acho que só 
vai haver assim mais vezes, mais sucesso, quando os pais tiverem 
aquele acompanhamento. porque a maioria deixa por conta da escola. 
É como só a educação pertencer só a escola e não a família, então eu 
traria mais isso.” (Diretora). 

  

Acolhe-se, nestas exposições de ideias, uma lógica que responsabiliza a 

família por uma boa parte dos problemas da escola. Entretanto, no corpo desses 

pensares, verificamos temas sociais de profunda relevância e que, em nossas 

observações junto à comunidade, se apresentam como sérias questões que 

descambam dentro da escola, e nem poderia deixar de ser assim. Destacamos, por 

exemplo, a gravidez precoce, a falta de condições dos pais de poderem oferecer o 

apoio e o acompanhamento necessário, seja por problemas financeiros, falta de 

tempo, falta de preparo acadêmico etc. 

 

“[...] olha a escola, a escola ela tá procurando fazer esse papel, mas 
você sabe que a escola, né, num é formada só pro mestres, 
professores, diretores e alunos não, também, a maior escola é em 
casa, que dizer, se a escola, se os pais for parceira da escola, há esse 
trabalho, o trabalho é realizado, depende muito dos pais, por que as 
vezes o trabalho é feito, e em casa é desmanchado esse trabalho.” 
(Prof. V) 
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“[...] o problema maior é o problema familiar, a base familiar, os alunos 
não têm.” (Prof. M) 

 

Aqui fazemos referência, que a partir das categorias acima descritas foi 

possível responder de modo aceitável aos propósitos da pesquisa aqui apresentada. 

Levanta algumas contribuições reais que podem colaborar com a comunidade de 

Irauçuba. A “terra da amizade” pode se tornar verdadeiramente a terra da amizade. 

As instituições educativas podem ser autoras de um largo movimento social que 

favoreça a qualidade de vida do município, através da parceria que se instaura através 

dessa práxis contextualizada e contextualizante. 
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8 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS DA CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Nesta trajetória de verificação quanto à experiência concreta e discursiva 

acerca dos processos de contextualização do ensino na escola Paulo Bastos do 

município de Irauçuba, verificamos alternativas de resposta, algumas beirando a 

contextualização. Porém, há existem desafios a serem enfrentados pela escola para 

a concretização da contextualização que viabilize uma educação para a convivência 

solidária com o semiárido. 

A contextualização consiste num assunto que muito ainda tem a ser 

estudado e esclarecido. Muito embora a legislação educativa atual, tal como a LDB e 

os PCNs recomendem explicitamente a contextualização dos processos de ensino-

aprendizagem, constata-se um certo distanciamento desta proposta por parte da 

escola por nós investigada. Este trabalho traz como um dos seus intuitos, contribuir 

no percurso de descoberta e compreensão sobre o fenômeno da contextualização do 

ensino. 

No caminhar dessa pesquisa ampliamos os horizontes de nossos 

conhecimentos acerca dessa temática e avançamos por meio das reflexões 

potencializadas a partir da realidade concreta e de conhecimentos já constituídos 

cientificamente sobre o fenômeno ao qual nos propomos investigar. Contextualizar 

passa, desse modo, a carregar para nós um significado especial, na tentativa de 

entender alguns dos seus sentidos etimológicos, fomos buscar em Figueiredo (2006) 

alguns indícios:  

 

Contextualizar por sua vez significa, prover de contexto, integrar (algo) 
num contexto. Contexto é a inter-relação de circunstâncias que 
acompanham um fato ou uma situação; é como o universo do discurso. 
Etimologicamente o conceito emerge do latim “contextus”, “contexère”, 
traduzindo-se por 'entrelaçar, reunir tecendo'. Lembrando ainda da 
palavra “contextura” que retrata o modo como estão interligadas as 
partes de um todo, a forma com que se entrelaçam e prendem os fios 
de um tecido; textura, trama (p. 97). 

 

Por outro lado, o contexto pode ser alienante e controlador. Neste caso, 

temos um ensino ‘contextualizado’ com base em realidades distantes e incapazes de 

contribuir para a formação de sujeitos conscientes e críticos. Essa contextualização 

ocorre quando o ensino trata de conhecimentos que não fazem parte do nosso 

universo vivenciado, ou sufoca e desconsidera este como algo sem importância. 



93 

 

Desse modo, o que ainda prevalece é o controle exercido sobre as 

camadas populares, por outros que se mantêm no poder e agem de acordo com 

interesses que os favoreçam. E a escola ao longo de sua história vem comprovando 

uma de suas possíveis características, de poder servir como aparelho ideológico do 

Estado. 

A contextualização, portanto, pode acontecer e acontece em geral, de 

acordo com a dinâmica predominante em uma dada realidade. No caso brasileiro 

segue-se uma dinâmica homogeneizadora, que contribui para que a escola funcione 

basicamente como um instrumento de capacitação para o mercado de trabalho. Esta 

ainda é a ênfase de onde parte a elaboração do trabalho educacional. No entanto, aos 

poucos, vemos iniciativas que lutam para que a educação assuma outras funções, 

como a de contribuir para a formação crítica de seus educandos. 

A educação popular brasileira segue um contexto homogeneizador das 

diferenças que marcam e definem a realidade cultural vivida em nosso país. Podemos 

dizer que a contextualização do ensino foi e ainda vem sendo a descontextualização 

à medida que não contribui para a formação de sujeitos emancipados, comprometidos 

com a solução dos problemas enfrentados socialmente. 

O que pudemos perceber de início é que o conceito de contextualização 

pode assumir diferentes manifestações. Três foram as que evidenciamos: a 

contextualização não problematizadora, a contextualização tatuada e a 

contextualização emancipatória. Cabe ressaltar que a nomenclatura é de nossa 

autoria. 

A primeira delas denominamos como contextualização não 

problematizadora. Esta tem sido a que temos constatado de forma mais evidente e 

frequente até o momento dessa pesquisa. O que significa que se trata o processo de 

contextualizar como sendo a referência feita a realidade local de vida dos educandos, 

o seu contexto de modo acrítico e restritivo. 

Podemos afirmar que todas as escolas estão contextualizando sempre com 

alguma intenção ou ideologia que predomina e define a realidade vivida. Porém não 

necessariamente potencializadora de uma problematização conscientizante. Este 

modelo desconsidera a curiosidade epistemológica, que vai em busca de razão de 

ser. 

Por mais abstracionista que ainda seja uma forma de significar algum 

contexto, essa abstração significa um contexto. Sempre estamos inseridos em algum 
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contexto concreto. O que se deve perguntar é de que contexto se trata, o por quê 

deste contexto e que tratamento se dá a este contexto. Este pode ser um contexto 

alienante assim como um contexto emancipatório. Essa concepção nos permitiu 

observar que o contexto reproduzido na escola é correspondente ao modo como os 

sujeitos se posicionam e concebem a realidade onde estão inseridos. 

O presente trabalho nos levou a constatação de que não há um 

envolvimento do ensino com as problemáticas ambientais vividas no lugar. Ou 

mesmo, essa não é conhecida, reconhecida. Ainda surge como algo distante do saber 

de experiência feito. A dimensão da natureza não é integrada de forma consciente na 

vida dos sujeitos. O que pode ser constatado tanto no fazer educacional como na 

observação de espaços outros do cotidiano da população que foram acessados. 

Vemos exemplos às vezes em pequenas coisas, tais como um 

encanamento domiciliar com defeito mantido por um longo período de tempo, assim 

como a lavagem de carro na rua. O que se pode verificar acerca do problema 

ambiental relativo à desertificação é um movimento de negação deste. 

Na sede do município a natureza não humana foi esquecida na vida das 

pessoas. Ficando essa restrita as vivências das comunidades rurais, a relação com a 

agricultura, o vínculo com o sustento das famílias que ali vivem e muito associadas 

com dificuldade e sofrimento. Quem trabalha na agricultura assim o faz por falta de 

opção. 

No entanto, numa cidade como Irauçuba, mesmo quem mora na cidade 

está o tempo todo, em contato com a caatinga, com a roça, com a criação de cabra, 

etc. E de uma forma geral, todos estão debaixo do mesmo sol, sobre o mesmo solo e 

encravados na mesma caatinga. Temos a impressão de que o município caminha para 

tornar-se uma cidade nos moldes de uma metrópole e que o trabalho direto com a 

natureza não humana será extinto. 

A escola parece contribuir para a permanência da dinâmica de negação da 

vida do campo e do sertão ao não tomar como ponto de partida para o fazer 

educacional o reconhecimento do espaço e das potencialidades encerradas aí. 

Reproduzindo dessa forma a lógica de desvalorização da vida do campo e mantendo 

a visão estereotipada acerca de si mesmo. 

Assim sendo, a escola parece contribuir muito mais para o êxodo. Não se 

trata aqui de negar o direito de ir e vir inerente a homens e mulheres. No entanto, 

“ocorre que o êxodo dos sertanejos nordestinos não está relacionado a esta 
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necessidade de mudanças que homens e mulheres carregam dentro de si. Ele está 

vinculado às condições de vida no sertão” (MARTINS, 2000, p. 33). 

Dessa maneira, a escola contribui para a destituição dos traços mais nítidos 

de um modo de ser dos indivíduos que a ela recorrem, quando silencia a esse respeito. 

Impede assim o desvelar crítico da realidade ali vivida, o que contribui com a 

desvalorização do meio onde se vive. 

A contextualização aí percebida busca formar os educandos para o 

trabalho, e favorece mesmo para o êxodo. A realidade que é evidenciada é a da 

necessidade de formar-se para conseguir um emprego. O estudante é concebido 

como um trabalhador em formação, tendo em vista a ênfase centrada na transmissão 

de informação e na capacitação para um emprego no futuro. 

A segunda manifestação é aquela que denominamos contextualização 

tatuada. Trata-se do caso no qual verificamos indícios de uma contextualização, uma 

iniciativa de referência à realidade vivida, experienciada pelo educando. É a referência 

ao lugar onde se vive sem que seja realizado um aprofundamento crítico. Assim são 

feitas referências ao meio ambiente a partir de algumas disciplinas tradicionais que 

compõem o currículo, sobretudo nas aulas de ciência e geografia, sendo as 

características deste citadas como exemplo. Projetos que tratam da temática 

ambiental local são realizados sem que haja uma incorporação crítica que situe os 

atores envolvidos nesse processo como parte daquela realidade. 

Este tipo de contextualização se limita a constatação de fatos e a um 

tratamento “superficial” do mesmo. Deixando de ser realizada uma atenção mais 

efetiva, através de um aprofundamento das questões emergentes da comunidade que 

proporcionasse uma compreensão acerca daquilo que se constata, seus significados, 

suas implicações e suas justificativas. 

Essa contextualização estaria em um estado latente e constitui o primeiro 

passo para o desvelamento crítico da realidade. Ainda neste momento, os sujeitos 

envolvidos no processo parecem não experienciar os fatos da realidade 

socioambiental de forma concreta no fazer educacional. Ao mesmo tempo, sabe-se 

da pertinência, mas não há uma incorporação da importância dos fatos e de sua 

capacidade de influência e interferência sobre ele. 

A relação estabelecida entre a escola e a comunidade restringe-se a 

dimensão da família dos estudantes e é pautada pela compreensão compartilhada por 

ambas as esferas de educação como algo para o futuro e da formação de valores e 
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princípios idealizados para uma boa convivência familiar, tais como o respeito e a 

obediência aos pais. Assim sendo, a escola não se diferencia do modelo padrão de 

escola homogeneizadora. 

No que se refere à questão da cultura, constatamos um processo avançado 

de aculturação. Não foi identificado nenhum indício significativo daquilo que poderia 

ser uma marcante tradição cultural local, incorporada no dia-a-dia da população. A 

mídia então ocupa esse vazio, o que só contribui para a reprodução entre a população 

do estigma histórico que recai sobre os povos do campo. Sendo a escola mais um 

local onde essa dinâmica se reproduz. 

Uma outra forma de contextualização, a emancipatória, esta sim 

efetivamente crítica e transformadora, não foi percebida em nossa investigação. Uma 

contextualização emancipatória ocorre quando serve ao grupo menos favorecido que 

se encontra numa situação de controle. Quando é vivenciada fundamenta criticamente 

o conhecimento que o sujeito carrega em si e para o qual é dirigida, no contexto 

mesmo no qual está inserido. 

Nela, partimos do local para o global dialogicamente. É este contexto local 

que nos fornece elementos intelectuais e afetivos de leitura de mundo. É a partir deste, 

que nos lançamos para o conhecimento amplo à medida que vamos compreendendo 

a dimensão global em que estamos todos inseridos. 

A contextualização emancipatória se realiza quando nos leva ao 

reconhecimento de nosso modo de ser, nossa realidade no fazer educacional que 

experimentamos, quando nos situa histórica, social, político, ecológico e 

economicamente diante do local e do global, de forma consciente e crítica. 

Assim sendo, a prática de uma contextualização emancipatória não 

perpassa o fazer educacional da Escola Paulo Bastos. A temática ambiental, nesta 

escola, é referida ainda como algo deslocado, sem referência ao meio ambiente local 

e a problemática que este vem enfrentando. 

Isto ocorre porque os sujeitos situam-se de forma distante da dimensão do 

meio-ambiente natural, não humano. Constituindo este o principal desafio para a 

contextualização. A convivência com o semiárido limita-se às comunidades agrícolas. 

Na sede permanece no âmbito da paisagem. A população passa por ela sem que haja 

uma sensibilização e uma identificação de si enquanto sujeito constituído 

historicamente a partir das questões enfrentadas ao longo do tempo no espaço do 

semiárido. 
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Como perspectiva de contextualização visualizada a partir da feitura deste 

trabalho, percebemos a necessidade de um trabalho de capacitação junto aos 

professores e professoras, a diretoria e a coordenação da escola. É preciso ainda que 

essa discussão seja levada e levantada entre estes. Pois percebemos que a 

contextualização do ensino pode ser entendida como alternativa otimizadora do 

trabalho educacional numa perspectiva crítica. 

Este trabalho de capacitação pode também ser pensado numa perspectiva 

mais ampla, num trabalho feito junto à secretaria de educação local, que demonstrou 

interesse na feitura de um trabalho educacional para a convivência com o semiárido. 

A parceria do grupo de pesquisa, do qual eu participo (GEAD), com o município consta 

de longas datas, o que permitiu sempre um diálogo entre a universidade e os gestores 

municipais. 

Como primeiro fruto desse desejo advindo da comunidade local, foi 

realizado o 1º Congresso Educacional de Irauçuba. Este teve como temática central 

a educação para a convivência com o semiárido. Neste tivemos a oportunidade de 

perceber o interesse dos professores acerca do tema. Houve uma participação 

significativa de professores da rede municipal de forma ativa nos diversos momentos 

do evento. 

Sempre curiosos e críticos posicionaram-se, ao término do evento, perante 

a secretaria de Educação, num sentido de cobrança para que esta buscasse os meios 

para que um trabalho educacional nesse sentido pudesse ser realizado no município. 

Por ora, finalizamos o trabalho, certos de que o processo de 

contextualização constitui alternativa ao modelo educacional potencializador de 

transformações tão necessárias às camadas populares que constituem a maior parte 

da população brasileira. No entanto, também partimos de agora cientes de que muito 

ainda há a ser trilhado para o aprofundamento da discussão de que trata esse 

trabalho. 

O próprio trabalho necessita ainda amadurecer algumas questões que 

sabemos não foram contempladas com maior profundidade. É preciso aqui esclarecer 

que a feitura desse trabalho foi realizada num momento de um processo de 

amadurecimento intelectual e afetivo que continuam acontecendo. 

Parece-nos que o conhecimento, fruto da pesquisa, as discussões e os 

resultados, podem contribuir como material para que outras discussões e reflexões a 

respeito sejam construídas. Também intencionamos levar à comunidade o 
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conhecimento resultante, pois como parte do trabalho sempre foi nossa pretensão 

contribuir com a construção de um trabalho educacional local. 
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ANEXO A – GUIA DA ENTREVISTA COM ESTUDANTES 

 

1. Idade. 
2. O que você gosta de fazer (quando não está na escola)? 
3. Gosta de morar aqui? Por que? 
4. Gostaria de morar em Fortaleza? 
5. Quando você não está na escola, o que está fazendo? 
6. Por que você vem pra escola? 
7. Você gosta de estudar? 
8. O que você mais gosta na escola? Por que? 
9. O que você menos gosta na escola? 
10. Você gosta de alguma matéria em particular? Por que? 
11. Você gosta de algum professor em particular? 
12. O que você aprende na escola é importante pra você? Por que? / Além das 

matérias o que mais se aprende na escola? 
13. O que você quer ser (profissão)?/ O que você pretende fazer quando terminar 

os estudos? Por que?  
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ANEXO B – GUIA DE ENTREVISTA COM PROFESSOR(A) 

 

1. Sobre a história de vida (onde nasceu, escolaridade, trabalho/profissão, estado 
civil, onde mora etc.). 

2. Opinião sobre Irauçuba, sobre a cidade, aspectos sociais e ambientais, sobre 
viver em Irauçuba. 

3. Como é ser professor. 
4. Quem é o aluno. 
5. A importância de ir pra escola. 
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ANEXO C – GUIA DE ENTREVISTA COM DIRETORA E COORDENADOR DA 

ESCOLA 

 

1. Sobre a história de vida (onde nasceu, escolaridade, trabalho/profissão, estado 
civil, onde mora etc.). 

2. Opinião sobre Irauçuba, sobre a cidade, aspectos sociais e ambientais, sobre 
viver em Irauçuba. 

3. Sobre a escola 
Seu projeto, objetivo e funcionamento. 
Como é planejado o trabalho da escola. 
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ANEXO D – GUIA DE ENTREVISTA COM PAIS DE ALUNOS  

 

1. Sobre a história de vida (onde nasceu, escolaridade, trabalho/profissão, 
estado civil, onde mora etc.) 

2. Opinião sobre Irauçuba, sobre a cidade, aspectos sociais e ambientais, sobre 
viver em Irauçuba. 

3. A escola e o/a(s) filho/a (s)/ significados e compreensões acerca da educação 
formal 

3.1 Por que seu filho vem pra escola? 
3.2 Para quê “serve” a escola? 
3.3 A escola é importante? 
3.4 Você acompanha vida escolar de seu/sua(s) filho/a(s)? 
3.5 Você está satisfeito com o trabalho da escola? Por que? 
3.6 Você gostaria que seu/sua(s) filho/a (s) estudasse em Fortaleza? 
3.7 Qual futuro você deseja/prevê para seu/sua(s) filho/a (s)? 
3.8 Em sua opinião há alguma diferença entre a escola daqui e a de Fortaleza? 
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ANEXO E – IMAGENS DO LUGAR 
 
 

 
Frente da escola 

 
 

 
Pátio da escola 
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Interior da sala de aula 

 
 

 
Momento de aula 1 



108 

 

 
Momento de aula 2 


