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Bernard Pereira Almeida  

 

 Os cursos de direito em território brasileiro são 

ofertados há quase dois séculos, sendo certo que não se 

observa, desde então, mudanças consideráveis em sua 

estrutura de ensino jurídico. Enxerga-se, assinala Freitas 

(2006), o professor como autoridade, onde, em sala de aula, 

ministram palestras sobre os mais variados temas, medindo 

o conhecimento com avaliações que, por vezes, esgotam-se 

em decorar artigos de lei.  

 Justamente em razão disso, ensina Bittar (2006), 

afloram críticas ao modelo de ensino jurídico no Brasil, 

questionando sua qualidade e atribuindo-lhe adjetivos como 

expositivo, repetitivo, livresco, dentre outros. Para além da 

extensa gama de cursos de direito ofertados pelo mercado, a 

maioria em instituições privadas, bem como suas 

metodologias e currículos voltados em grande medida para 

                                       
1 Bernard Pereira Almeida, Doutorando em Educação, Mestre em 

Direito, Especialista em Direito do Trabalho, Especialista em 

Previdenciário, Especialista em Pedagogia e Docência do Ensino 

Superior, Advogado Militante e Professor Universitário.   
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aulas expositivas e não democráticas, a formação e prática 

pedagógica do docente é também problemática nesta 

conjuntura.   

 Referida prática pedagógica exige reflexão, devendo-

se, essencialmente, considerar o espaço no qual referido 

profissional há de ser formado, ou seja, a Universidade. 

Refletir mirando o ambiente acadêmico, suas funções e 

objetivos na formação profissional mostram-se de suma 

relevância para construção de um ambiente pedagógico que 

ultrapasse a mera especialização em disciplinas pedagógicas 

experimentais, requerendo envolvimento franco e 

interessado nos planejamentos de ensino, reuniões, 

organização curricular, projetos, programas e nos demais 

espaços porventura existentes na vida universitária.  

 É sabido que o curso de bacharelado em direito não 

possui o escopo de aparelhar docentes para o magistério 

jurídico (VENTURA, 2004),  de maneira que o profissional 

bacharel termina exercendo a docência sem a necessária 

gênese pedagógica. Usualmente, o professor é convidado 

para operar em determinada instituição com base no seu 

status social, por ser conhecido advogado militante, Juiz de 

direito ou integrante do Ministério Público, enquanto que os 

saberes pedagógicos não ocupam espaço saliente no rol de 

critérios tomados nas seleções para o exercício da docência 

na educação superior.  

 Denota-se, deste modo, que é de valor impar que os 

docentes compreendam como elementar as funções que deles 

se esperam no aperfeiçoamento cotidiano do ensino jurídico, 

conhecendo suas peculiaridades e adequando-o às realidades 

fáticas que se apresentem, de modo que este ultrapasse a 
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antiga figura tradicionalista do professor-executor de aulas 

expositivas. 

 

 

 

 Insta grifar inicialmente que a formação de caráter 

pedagógica não constituiu o cerne das preocupações quando 

da fundação das primeiras instituições de direito no Brasil, 

como pontua Bittar (2006). Em verdade, quando Portugal 

ainda no século XIX cria, o faz com o claro intuito de 

preparação de pessoal para corroborar com a dominação 

portuguesa.  

 A Universidade de Coimbra, em referido momento 

histórico, serviu como norte para implantação do sistema de 

formação jurídica, com seus critérios ortodoxos que 

ressaltavam a autoridade e os saberes incontestáveis de seus 

docentes.   

 Mencionada metodologia abarcava um círculo 

cerrado, sem qualquer interferência externa ou valorização 

pedagógica, como defende Freire (2011), reproduzindo a 

tradição de uma arraigada prática docente, recrudescida pelo 

autoritarismo típico da época, restringindo qualquer 

convergência voltada ao incremento crítico, pedagógico ou 

intelectual no desenvolver do processo de 

ensino/aprendizagem do aluno, agrupando no professor o 

cerne de todo o conhecimento. 

 É cristalina, então, a ideia de uma didática ausente de 

qualquer espaço para o novo, para criação ou formalização 
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de técnicas de ensino originais; um perfil unitário e imutável 

de educação deveria ser o guia, acentua Nunes (2011).  

 Com a alteração da conjuntura política no país e 

principalmente após a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, o arcabouço educacional é contemplado com 

inovações: a Carta Magna, fundada na valorização dos 

direitos fundamentais, democráticos e sociais, finca em seus 

artigos 205 e 206 a promoção e o incentivo a educação 

nacional. Sem embargo, historia Rios (2001), a metodologia 

de ensino empreendida no país levaria ainda algum tempo 

para experimentar alterações, já que as instituições 

educativas ainda suportavam a estrutura curricular 

autoritária do período militar recém-findo.  

 Como saldo direto da nova ordem Constitucional e 

após intensos debates, em 1996 vem à tona a Lei de 

Diretrizes e Bases de Educação Nacional — LDB (Lei Nº 

9.394, de 20 de Dezembro de 1996) normatizando a 

qualificação docente quando do exercício do magistério 

superior, havendo a posteriori outras normativas a 

regulamentar destacados temas acerca da matéria. Merece 

destaque o artigo 66 de referido diploma, que anota que a 

preparação para o exercício do magistério superior far-se-á 

em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas 

de mestrado e doutorado.  

 Quedou consignada, explana Peixoto (2009), a 

atenção do legislador com relação à formação do docente no 

exercício do ensino superior, quando acopla sua habilitação 

em sede de pós-graduação como etapa e forma elementar de 

preparo e qualificação do professor à função de magistério. 
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 Lado outro, diferentemente do que se passa em outras 

esferas do saber, a formação docente no superior jurídico não 

depreca formação didática e pedagógica do professor 

(VENTURA 2004). Ora, não é incomum encontrar 

hodiernamente pós-graduações em direito que ofertam 

somente uma disciplina (optativa) sobre o tema, 

desvalorizando a qualidade do ensino jurídico no Brasil, 

ocasionando o fato de que o profissional do direito 

desempenha atividades de magistério sem qualquer 

formação pedagógica.  

 Quiçá, justamente por isso, referidos profissionais, 

salvo raras exceções, são inclinados a também desvalorizar a 

formação pedagógica como relevante pilar vivente entre o 

ensino e a aprendizagem. Portanto, o modelo tradicional de 

aula, expositiva, como anota Freitas (2006), fundada na 

simples cessão de conhecimentos e memorização do aluno, 

metodologia esta que inviabiliza a adequada formação e que 

atrofia o desenvolvimento do pensamento crítico e 

intelectual do aluno, resulta como única ferramenta utilizada 

por estes profissionais.  

 Advogados, Juízes e Promotores Públicos 

usualmente ingressam na docência jurídica como atividade 

complementar, fixados pelo ideário de “quem sabe, sabe 

ensinar”. Nesse jaez, a experiência, status social ou cargo, no 

caso das instituições privadas, ou através de concurso 

público nas instituições públicas, nas quais se exige uma 

titulação mínima, são considerados suficientes para 

habilitação do docente, não havendo qualquer espécie de 

exigência no que tange a formação didática ou pedagógica, 

como defende Chauí (2003).  
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 Sem embargo, e é lícito registrar com Freitas (2006), 

o êxito profissional não garante por si só uma exitosa 

qualidade de ensino, situando-se em campo distinto, o que 

destaca a necessidade de formação pedagógica na 

concretização da qualidade do docente, que por sua vez 

ocupará formidável espaço na futura formação profissional 

do aluno. O desafio, pois, é garantir que mencionada 

formação pedagógica e didática passe a integrar 

definitivamente o ambiente da docência no ensino jurídico 

contemporâneo.   

 

 

 

 O estudo das ciências jurídicas pode iniciar-se de 

vários ângulos (SANTOMÉ, 1998), já que está relacionado 

à economia, filosofia, política, ética e outros, ou seja, o 

direito pode ser elemento de estudo da Psicologia, 

Antropologia, História, Educação, Sociologia e, obviamente, 

da própria Ciência Jurídica. 

 Os pesquisadores e estudiosos de ciências sociais e 

correlatas ao analisar o fenômeno jurídico, o fazem visando 

localizá-lo na sociedade e empreendendo um levantamento 

crítico-reflexivo de seus vários aspectos sociais.  

 Todavia, tradicionalmente, seja na Graduação ou 

Pós-graduação, o direito como elemento de estudo é visto 

simplesmente como um conjunto de normas jurídicas que 

confluem para o denominado sistema jurídico positivo; o 

objetivo primeiro dos cursos jurídicos é garantir que os 

educandos conheçam das leis e a estrutura lógica das mesmas 

ante o sistema e, eventualmente, busquem estudá-las sob o 
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enfoque sociológico, político, éticos, sociológicas, 

filosóficas, políticas e críticas, o que raramente se logrará 

realizar desde dentro dos cursos jurídicos — mesmo que 

nível de pós-graduação. 

 Os cursos jurídicos (com as devidas exceções) 

limitam-se a transmitir conhecimento e não gerá-lo, 

impregnados de uma prática pedagógica tecnicista (e 

transbordante da perspectiva positivo-normativista) 

absorvida apenas em desenvolver sujeitos eficientes e 

capazes de cooperar para o aumento da produtividade da 

sociedade (VENTURA, 2004).  Ante a legislação estudada 

cabe apenas encontrar o seu sentido mais exato, perpassando 

pelo entendimento dos termos, finalidade, conceitos e 

enunciados normativos. 

 Para esse método o direito deve ser ensinado se 

transmitidos forem os fundamentos básicos do sistema. Os 

conteúdos críticos-reflexivos são relegados às disciplinas 

introdutórias nos currículos jurídicos, amputando o 

conhecimento desta ciência e fazendo-a parecer 

desconectada da sociedade.  

 De tal maneira, a estrutura dos cursos jurídicos no 

Brasil, imóvel e fincada em um tradicionalismo, conforme 

pontuado por Mello Filho (2000), que não mais encontra 

razão de ser, termina em uma estrutura dogmática que como 

espólio deixa aos estudantes a incapacidade de compreender 

os novos tipos e formas de conflitos e tensões sociais, pois o 

esquema restritivo e prático-legalista deságua em um ensino 

jurídico puramente de informação e estritamente 

instrumental que produz um sistema jurídico esclerosado. 
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 Assim, ante as reflexões supra exsurgem algumas 

ideias que insinuam uma crise no ensino do direito, 

perpassando pela falta de compromisso dos cursos jurídicos 

nos progressos da ciência ao não priorizarem a pesquisa e, de 

outro lado, desconhecerem, mesmo quando nas pós-

graduações, inovações e práticas metodológicas, ignorando 

as relações de dominação e subordinação existentes na 

educação, bem como o fato de que a maioria dos currículos 

das Faculdades de Direito preconizam uma grade voltada à 

formação tecnicista e são centrados no positivismo 

normativista.  

 

 

 

A Constituição Federal de 1988 dispõe em seu artigo 

206 sobre os princípios da educação nacional, a saber: 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base 

nos seguintes princípios: 

I — igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola; 

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; 

IV — gratuidade do ensino público em 

estabelecimentos oficiais; 

V — valorização dos profissionais da 

educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso 

exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas;  
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VI — gestão democrática do ensino público, 

na forma da lei; 

VII — garantia de padrão de qualidade. 

VIII — piso salarial profissional nacional 

para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. 

 

Torna-se nítido que esses princípios são legitimados 

pelo artigo 214 que prevê a criação do plano nacional de 

educação, elencando entre seus objetivos: “III — a melhoria 

da qualidade do ensino; IV — a formação para o trabalho; V 

— a promoção humanística, científica e tecnológica do país”.  

Quedou estabelecido assim para a educação — e, por 

sequela, para o trabalho docente — a responsabilidade de 

uma prática em ambiente democrático, em constante 

melhoramento, pelo meio do qual seja formado o educando.  

Merece registro a portaria do Ministério da 

Educação, de número 1886 de 1994, dois anos antes da LDB, 

que assentou as bases curriculares e o conteúdo mínimo do 

curso de direito, contendo várias disposições relativas à 

prática docente, incorporadas e afinadas pela Resolução nº. 

211/04. Definiu-se, esclarece Masetto (2003), que é dever do 

professor mostrar-se preparado para o desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; atendendo “às 

necessidades de formação fundamental, sociopolítica, 

técnico-jurídica e prática do bacharel em Direito” (art.3º.); 

atualizando-se sempre, e incluindo em sua disciplina “as 

demais matérias e os novos direitos”, observando a 

interdisciplinaridade (art. 6º., parágrafo único).  

A mesma Resolução continua a definir o papel do 

docente em promover treinamento aos alunos “nas atividades 

profissionais da advocacia, magistratura, Ministério Público, 
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demais profissões jurídicas e para atendimento ao público”, 

no núcleo de prática jurídica (art. 10, parágrafo 1º.); estágio 

supervisionado, trabalhando com atividades “exclusiva-

mente práticas, incluindo redação de peças processuais e 

profissionais, rotinas processuais, assistência e atuação em 

audiências e sessões, visitas a órgãos judiciários, prestação 

de serviços jurídicos e técnicas de negociação coletiva, 

arbitragens e conciliação” (art. 11).  

Diversas novidades foram aportadas pela Resolução 

n. 09/04, relacionadas ao projeto pedagógico e ao perfil 

ansiado do discente, bem como tratando de aspectos ético-

comportamentais, saberes e habilidades.  

Em que pese toda a legislação aplicável à matéria, 

percebe-se que nenhuma delas aportou contribuição 

expressiva no que tange a questão didática dos cursos, 

quando não indicam no sentido da relevância na formação de 

professores de direito, ou de sua capacitação mirando uma 

apropriada compreensão da magnitude e possibilidades da 

atuação docente. 

A citada Resolução n. 9, exemplificando, anota em 

seu parágrafo 1º do art. 2º., que sejam ao menos atendidos 

onze subsídios estruturais no projeto pedagógico dos cursos 

de direito, porém dentro destes não existe nenhuma menção 

à formação ou à composição do quadro de docente. Não se 

exige nada quanto à titulação ou recursos didáticos a serem 

empregados, da mesma maneira que não há parâmetro 

quanto ao perfil desejado para o docente. 

Todavia, de maneira surpreendente, o artigo 3º é 

cogente ao determinar que os cursos de direito deverão 

admitir que o graduando atinja sólida formação geral, 
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humanista e axiológica, aptidão analítica, domínio de 

conceitos e terminologias jurídicas, argumentação e 

interpretação adequadas, e ainda valorização dos fenômenos 

jurídico-sociais, minutando que o estudante ainda deverá 

desenvolver um caráter reflexivo e crítico que promova a 

capacidade para o aprendizado autônomo e dinâmico, 

imperativo a prática da ciência do direito. 

Contudo, é evidente que esta gama de atributos 

unicamente poderão ser dominados por alunos que tenham 

edificado uma relação ensino-aprendizagem com um 

profissional que seja portador de formação adequada, com 

competência crítica, capaz de praticar uma crítica reflexiva, 

valorizando os fenômenos jurídicos e sociais. 

Não é demais repisar que, principalmente nos cursos 

de direito ministrados em instituições privadas, a docência é 

fruto de um convite para tanto, seja em razão do status social 

ou sucesso profissional alcançado pelo docente. 

Negligencia-se o feitio pedagógico ao argumento de que é 

supérfluo ou dispensável para uma atividade de ensino 

(VENTURA, 2004). Desta maneira, os professores (quase 

sempre) não dominam a didática e a metodologia do trabalho 

científico, distribuindo saberes que nem sempre são 

adequadamente absorvidos pelo corpo discente, conjuntura 

que se repete na pós-graduação.   

Lamentavelmente, não existe a compreensão 

majoritária de que as classes, como registra Mello Filho 

(2000), ministradas superam a simples transmissão de 

conteúdos, caminhando concomitantemente com o emprego 

de uma metodologia específica.  
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Por essa razão, se lança mão, na imensa maioria dos 

casos, da aula-expositiva, isolada do uso de recursos 

didático-pedagógicos outros que podem colaborar para a 

formação de uma relação ensino-aprendizagem mais 

proveitosa. É relevante ressaltar que a utilização de ditos 

recursos pedagógicos inserem o aluno no centro da relação 

ensino-aprendizagem, instigando sua participação ativa 

dentro e fora do ambiente escolar/acadêmico, capacitando-

os para que se volvam os construtores de seu próprio saber. 

Consequentemente e por todo o exposto, temos mais uma vez 

que a adequada formação didática e pedagógica do docente 

do professor de direito é urgente e gritante. 
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Deve-se considerar que a pós-graduação “stricto 

sensu” brasileira assumiu a formação de professores para a 

docência no ensino superior. Portanto, é elementar a busca 

por iniciativas no sentido de abarcar tal missão, assumindo 

seu devido papel; em termos práticos, sopesar como um bom 

de pós-graduação aquele que considera os desígnios preditos 

se faz conveniente; para tanto, necessário seria incluir, como 

assevera Garcia (2018), a formação de docentes do ensino 

superior na avaliação dos Programas. 

 Deste modo, para a superação da crise no ensino 

superior jurídico, da graduação à pós-graduação, necessário 

é o comprometimento ativo das Faculdades e Universidades 

no sentido de priorizar a pesquisa e inovações 

metodológicas, superando a grade curricular voltada à 

formação tecnicista e fincada no positivismo normativista, 

sendo o docente do ensino superior jurídico, com a adequada 

formação, o propulsor de citada superação.  

 Evidente que o comprometimento aqui explanado 

haveria de passar pela CAPES (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), com a 

inclusão de critérios para avaliar, como leciona Cunha 

(2012), o investimento em formação pedagógica pelos 

programas e seus docentes em suas avaliações, o que 

promoveria resultados significativos. Atribuindo pontuação 

específica para as atividades docentes realizadas pelo 

professor e pelas instituições, poderia se observar uma 

adequação no percurso para atingir uma melhor 
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classificação, estendendo os investimentos realizados à 

formação pedagógica do professor. 

 Caminho alternativo (e complementar) diz respeito às 

vias legais. Ora, se por força de lei a formação pedagógica 

do professor em direito se tornar cogente, caberia às 

instituições promoverem as adequações necessárias. 

 Nessa perspectiva, pensar em promover o avanço na 

formação pedagógica dos professores de direito é pensar no 

aprimoramento de práticas educacionais essenciais aos fins 

propostos, que deveriam ser reconhecidas como necessárias 

pelos professores, pelas instituições e pela própria legislação 

aplicável, de modo a beneficiar não só a comunidade 

acadêmica, mas toda a sociedade.  
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Celina Amorim da Silva3 

 

 

A escola é o espaço que deve oferecer a todos o 

acesso ao conhecimento, para que estes possam desenvolver 

suas habilidades e competências onde o sujeito deve 

apreender os conhecimentos produzidos durante toda a 

história da humanidade, podendo assim fazer sua utilização 

no exercício da cidadania. 

É durante a vida escolar, que crianças e jovens tem 

acesso a variados conteúdos, que são organizados de forma 

que a aprendizagem se efetive. A escola deve garantir que 

esses objetivos sejam alcançados, organizando-se para que 

suas ações pedagógicas contribuam para a aprendizagem de 

cada aluno. 

Falar em escola inclusiva é saber que ela tem como 

objetivo maior a garantia de qualidade de ensino a cada um 

                                       
2 Trabalho apresentado a Central de Ensino Aprendizagem de Alagoas _ 

CEAP, em parceria com a Universidade del Sur (UNASUR), para 

obtenção de nota na disciplina: Educação Inclusiva. Orientado por: 

Marilice Pereira Ruiz do Amaral Mello. 
3 Graduada em Letras (UNOPAR), 2010. Especialista em 

Psicopedagogia Clínica e Institucional (Cesama), 2011. Mestranda em 

Ciências da Educação (UNASUR). anilecmiroma@hotmail.com 
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dos seus alunos, onde reconheça-se e respeite-se a 

diversidade e que possa dar a cada um a chance de 

desenvolver suas potencialidades e necessidades, 

independente de etnia, sexo, idade, deficiência, condição 

social entre outros. 

A hipótese geradora desta temática é: Quais os 

desafios enfrentados pela escola inclusiva? 

O objetivo deste trabalho é contemplar os desafio 

enfrentados por uma escola inclusiva, por meio de uma 

pesquisa bibliográfica. 

 

 

 

Em uma escola inclusiva o aluno é o centro de toda 

ação educacional, pois deve ela garantir a caminhada de cada 

um rumo a aprendizagem e a construção que lhe é necessária 

para o pleno exercício da cidadania. 

As escolas públicas sempre se mantiveram em 

situação de dependência, tanto administrativa como 

funcional e pedagógica, limitadas em autonomia e 

controladas sob mandatos. A ação dos professores sempre se 

restringe apenas à sala de aula e isso mostra que na realidade 

essa situação limita e impede o desenvolvimento de ações 

que possam vir a individualizar a educação que cada aluno 

necessita. 

Para que uma escola torne-se inclusiva, é necessário 

mudar essa postura que a educação tornou em toda a sua 

trajetória histórica, bem como mudar as suas práticas. 
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De acordo com a história da educação especial, 

direciona seu atendimento a educação de pessoas com 

deficiência em instituições especializadas. A educação 

especial realiza-se fora do sistema regular de ensino. Neste 

contexto, as demais necessidades educativas especiais que 

não se classificam como deficiência não está incluída. Diante 

da proposta de inclusão a educação inclusiva apresenta-se 

como um processo de ampliação e participação de todos os 

alunos na rede regular de ensino. 

A educação especial é organizada para atender 

exclusivamente alunos com necessidades especiais. 

Algumas escolas dedicam-se apenas a um tipo de 

necessidade, outras se dedicam a vários. As escolas 

direcionadas para educação especial contam com materiais e 

professores especializados, porém, mesmo bem estruturadas, 

essas escolas têm sido alvo de críticas, por não promover o 

convívio entre crianças especiais e as demais crianças. 

Em contra partida, a educação inclusiva, busca 

perceber e atender as necessidades educativas especiais de 

todos os alunos, em salas comuns, em um sistema regular de 

ensino, de forma a promover a aprendizagem e o 

desenvolvimento pessoal. 

Na escola inclusiva o processo educativo deve ser 

entendido como um processo social. A escola inclusiva é 

aquela que acomoda todos os alunos independentes de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais e emocionais, tendo 

como principal desafio desenvolver uma pedagogia centrada 

no aluno, capaz de educar e incluir os alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais, seja temporário ou 

permanente. 
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Para Carvalho (2010): 

 

A escola como instituição educacional é 

uma unidade social empenhada em 

concretizar a intencionalidade educativa 

estabelecida segundo a filosofia adotada. 

Para tanto, muito mais do que os cenários 

nos quais ocorre o ensino-aprendizagem de 

conteúdos, considerando-se os valores, 

princípios e todas as relações que se 

estabelecem entre os grupos que nela 

interagem e que, em seu conjunto 

constituem-se como comunidade de 

aprendizagem. (CARVALHO, 2010, p. 110) 

 

O desenvolvimento das escolas inclusivas, capazes 

de sustentar recursos educativos com sucesso para todos os 

alunos, passa pela definição de uma educação diferenciada 

nos mais variados contextos. E para que uma gestão seja 

diferenciada, com ações pedagógicas inclusivas é preciso 

que a escola estabeleça uma filosofia baseada nos princípios 

democráticos e igualitários de inclusão e a provisão de uma 

educação de qualidade para todos. 

São inúmeras as funções da escola inclusiva. Com 

intuito de contribuir para elaboração de um projeto político-

pedagógico voltado para o princípio de que todas as crianças 

são capazes de aprender, é que Carvalho (2010) apresenta 

algumas funções da escola inclusiva: 

 

 Desenvolver culturas, políticas e práticas 

inclusivas, marcadas pela responsabilidade e 

acolhimento que oferece a todos os que 

participam do processo educacional escolar. 

 Promover todas as condições que permitam 

responder as necessidades educacionais especiais 
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para a aprendizagem de todos os alunos de sua 

comunidade. 

 Criar espaços dialógicos entre os professores para 

que, semanalmente, possam reunir-se como 

grupos de estudo e de troca de experiências. 

 Criar vínculos mais estreitos com as famílias, 

levando-as a participarem dos processos 

decisórios em relação à instituição e a seus 

filhos(as). 

 Estabelecer parcerias com a comunidade sem 

intenção de usufruto de benefícios apenas e sim 

para conquistar a cumplicidade de seus membros, 

em relação às finalidades e objetivos educativos. 

 Acolher todos os alunos, oferecendo-Ihes as 

condições de aprender e participar. 

 Operacionalizar os quatro pilares estabelecidos 

pela UNESCO para a educação deste milênio: 

aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a 

viver junto e aprender a ser, tendo em conta que 

o verbo é aprender. 

 Respeitar as diferenças individuais e o 

multiculturalismo entendendo que a diversidade é 

uma riqueza e que o aluno é o melhor recurso de 

que o professor dispõe em qualquer cenário de 

aprendizagem . 

 Valorizar o trabalho educacional escolar na 

diversidade. 

 Buscar todos os recursos humanos, materiais e 

financeiros para a melhoria da resposta educativa 

da escola. 

 Desenvolver estudos e pesquisas que permitam 

ressignificar as práticas desenvolvidas em busca 

de adequá-Ias ao mundo em que vivemos. 

 

Contudo, salienta-se que as funções apresentadas não 

devem ser vistas como um manual de instrução a ser seguido 

rigorosamente, mas como propostas a serem analisadas por 

todos os profissionais comprometidos com a educação, numa 

perspectiva de inclusão. 
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Será necessário que todos os atores que fazem parte 

do cenário escolar, tenham uma participação consciente e 

responsáveis gestores, professores, comunidade, família 

entre outros, e que haja uma transformação desde o Projeto 

Político Pedagógico, passando pela gestão escolar e 

coordenação pedagógica. 

 

Constata-se, portanto, que a construção de 

uma escola inclusiva implica em 

transformações no contexto educacional: 

transformações de ideias, atitudes, e da 

prática das relações sociais, tanto no âmbito 

político, no administrativo, como no 

didático pedagógico. (ARANHA, 2004 p.9). 

 

Quem define as relações da escola com a comunidade 

que vai entender é o Projeto Político Pedagógico, nele está 

explicitado o que se vai fazer. Ele é um instrumento teórico 

- metodológico onde se estabelece uma ponte entre a política 

educacional do município e a população, pois define os 

princípios, os objetivos educacionais, os métodos de ação e 

as práticas que devem ser adotados no favorecimento do 

processo de desenvolvimento e de aprendizagem das 

crianças e dos adolescentes da comunidade. 

Para que ele seja elaborado é necessário uma reflexão 

e organização de ações em que professores, funcionários, 

pais e alunos participem, sendo assim um processo coletivo, 

mas nunca definitivo. Daí exigir um planejamento 

participativo, que deve ir se aperfeiçoando durante a 

caminhada. Como comenta Aranha (2004): 
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À medida que todos forem envolvidos na 

reflexão sobre a escola, sobre a comunidade 

da qual se originam seus alunos, sobre as 

necessidades dessa comunidade, sobre os 

objetivos a serem alcançados por meio da 

ação educativa, a escola passa a ser sentida 

como ela realmente é para todos. 

 

A direção escolar tem um papel fundamental na 

construção da prática educacional, pois é ela que mobiliza o 

grupo para o trabalho em equipe. Seu horizonte é tornar real 

os princípios, os objetivos e metas traçadas no projeto 

político pedagógico com a união de todos. 

Quando a direção da escola é dinâmica, 

comprometida e motivadora, as metas estabelecidas no 

projeto político pedagógico tornam-se mais fáceis de ser 

concretizadas, pois é ela que delega poderes, estimula a 

autonomia e valoriza a atuação e a produção de cada um. 

Deve contar com a participação da família e da 

comunidade, trazendo-as para dentro da escola, assim a 

escola caminhará na direção de cumprir com sua missão 

podendo perseguir diferentes objetivos. 

É no cotidiano da sala de aula que o trabalho dos 

coordenadores pedagógicos deve ser executado, 

promovendo a união da equipe na busca do sucesso didático 

- pedagógico. 

É dever da coordenação, administrar a elaboração de 

projetos e correr atrás de parcerias de cooperação para a 

realização dos mesmos. Mudanças devem ocorrer neste 

campo, para que a inclusão possa se efetivar. 

Todo aluno tem sua própria história de vida, de 

aprendizagem e características pessoais no seu modo de 
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aprender, ou seja, cada um é diferente do outro, tanto em 

termos de suas características físicas, sociais, culturais, como 

de funcionamento mental. 

As respostas educativas que devem ser dadas pelo 

sistema educacional, devem ser feitas através de adaptações 

curriculares, de forma que favoreçam a todos os alunos, 

inclusive os que apresentam necessidades educacionais 

especiais. 

 

As necessidades especiais revelam que tipo 

de estratégias diferentes das usuais, são 

necessárias para permitir que todos os 

alunos, inclusive as pessoas com 

deficiência, participem integralmente das 

oportunidades educacionais, como resultado 

favoráveis dentro de uma programação tão 

normal quanto possível. (PROJETO 

ESCOLA VIVA, 2000. v 5 p.9) 

 

Fica difícil elaborar um currículo sem que a escola 

conheça os seus alunos e os que estão à margem dela, pois, 

para uma escola que tem na inclusão um dever, será 

necessário elaborar um currículo escolar que reflita o meio 

social e cultural em que se insere. As propostas curriculares 

devem reconhecer e valorizar os alunos em suas 

peculiaridades, partindo de suas realidades de vida, 

experiências, seus saberes entre outros. 

A implantação dos ciclos é uma solução para a escola 

que pretende acolher a todos os alunos, sem descriminação, 

pois se dermos mais tempo para que os alunos aprendam, 

eliminando a seriação e a reprovação, adequando assim a 
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aprendizagem, que é um processo natural e espontâneo no 

desenvolvimento humano. 

Não é o ensino individualizado para os alunos que 

apresentam necessidades educacionais especiais que prega a 

inclusão, pois em sua visão, não se segregam os 

atendimentos escolares, seja dentro ou fora da sala de aula, 

portanto, nenhum aluno aprende em sala de reforço ou a 

partir de currículo adaptado. O professor jamais conseguirá 

predeterminar a extensão e a profundidade dos conteúdos 

que serão construídos pelos alunos. O aluno que se adapta ao 

novo conhecimento, só ele é capaz de regular o seu próprio 

processo de construção intelectual. 

O ambiente escolar, as atividades e as intervenções 

do professor devem liberar o aluno para que possa 

individualizar a sua aprendizagem, dando espaço para ele 

pensar, decidir e realizar tarefas, segundo seus interesses e 

possibilidades. 

O papel da escola é garantir a todas as crianças e 

adolescentes, o aceso ao conhecimento. Ela deve 

desenvolver e regulamentar os procedimentos para a 

identificação de necessidades educacionais presentes no seu 

alunado, saber identificar tais necessidades, para que possam 

planejar os passos posteriores do atendimento a essas 

necessidades. 

O que não pode é deixar esta iniciativa para o 

professor, pois a responsabilidade é do sistema, ou seja, da 

escola, garantir que tais necessidades sejam identificadas e 

atendidas. Os casos mais sérios devem ser minuciosamente 

avaliados, para que se possa haver uma melhor maneira de 

trabalhar estes alunos. 
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Isso não quer dizer que o professor deve ficar de fora 

desta identificação, a ele também cabe a sua parcela na 

detecção desses problemas em sala de aula, uma vez que é 

ele a ter o maior contato com os alunos, lidando com eles 

todos os dias. Terá ele que reter orientação adequada para 

perceber as necessidades que cada um dos seus alunos 

apresenta. 

O exemplo a seguir mostra a diferença existente entre 

uma dificuldade comum e um bloqueio. 

Dificuldade comum: 

• Os trabalhos dos alunos são incompletos... Mas no 

geral são satisfatórios. 

• O aluno manifesta preocupações e solicita ajuda na 

elaboração de um trabalho; consegue formular perguntas 

precisas sobre um determinado ponto. 

• O aluno se queixa frequentemente de falta de tempo. 

• Os alunos reconhecem seus erros como tais quando 

estes Ihes são mostrados; consegue pouco a pouco, retificá-

Ios. 

Bloqueio: 

• Os trabalhos do aluno são descentralizados... , não 

respondem de forma alguma às expectativas do professor. 

• O aluno expressa sua angústia ou seu desânimo 

antes mesmo de começar um trabalho; raramente solicita 

ajuda, pois ele não percebe para que poderia lhe servir. 

• O aluno não utiliza todo o tempo que lhe é proposto. 

• O aluno sabe que está errado, mesmo antes que lhe 

seja mostrado, vive essa situação como inevitável. 

Além das modificações que devem sofrer o projeto 

político pedagógico, as mudanças de atitudes que devem 
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tomar gestores e coordenadores e as adaptações curriculares, 

uma das modificações, se não uma das maiores que tem que 

ocorrer no ambiente escolar para que ocorra a inclusão é nos 

métodos de avaliação. 

Os métodos de avaliação utilizados nas escolas 

regulares é um grande entrave para que a inclusão ocorra. 

Deve-se substituir o caráter c1assificatório, onde a avaliação 

se dá através de notas e provas por um processo contínuo e 

qualitativo, buscando torná-Ias cada vez mais adequado e 

eficiente à aprendizagem de todos os alunos. 

Para alcançar uma nova finalidade, a avaliação terá 

de ser dinâmica, continua, mapeando o processo de 

aprendizagem dos alunos em seus avanços, retrocessos e 

progressos. 

Os instrumentos de avaliação são vários, tais como: 

registros e anotações diárias do professor, os portfólios e 

arquivos de atividades dos alunos e os diários de classe. As 

provas e uma proposta de avaliação desejável, desde que o 

professor junto com os alunos e seus pais analisem os 

sucessos e as dificuldades. 

Se essas medidas forem tomadas adequadamente, se 

evitará muito o número de crianças e adolescentes que são 

avaliados inadequadamente, encaminhados e caracterizados 

como deficientes, pelas escolas regulares. 

 

Para que a educação efetiva cumpra seu 

papel de reflexão crítica sobre a sociedade e 

de favorecimento do exercício de cidadania, 

a escola precisa parar para refletir, analisar e 

planejar. Precisa também, desenvolver a 

prática de avaliação contínua e da Promoção 

de ajustes de percurso, sempre como 



- 35 - 

horizonte o projeto político pedagógico. 

(ARANHA, 2004 p.14).  

 

Para ensinar a turma toda, deve-se partir do princípio 

que toda pessoa é única e que pode aprender, mas no tempo 

e do jeito que Ihes são próprios. Deve-se manter uma elevada 

expectativa pelo aluno, uma vez que o sucesso da 

aprendizagem está em explorar talentos. 

A educação inclusiva implica na implementação de 

políticas públicas, na compreensão da inclusão como 

processo que não se faz só na relação professor-aluno, mas 

que seja um princípio de educação para todos e valorização 

das diferenças. 

 

 

A escola sempre foi vista como o lugar de 

diversidade, onde se compartilha interesses, valores, 

contradições e expectativas, e tudo isso a tornou alvo de 

questionamentos. 

Por representar as atitudes da escola, os professores 

também tornaram-se alvo de questionamentos. 

A escola como instrumento funcional tem formação 

de ordem social e sempre consolidou mecanismo de 

exclusão. 

 

No século passado, a escola aparece 

proclamada como um direito de todos. Na 

realidade ela não era igualitária, já que 

admitia ser um instrumento para resolver o 

problema das crianças e jovens pobres e 
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desvalidos, presas fáceis da marginalidade. 

Ao longo dos anos, aquele tido da escola 

propagada pela burguesia como igualitária 

passou a ser alvo de crescentes críticas, pois 

além de não garantir acesso a todos, não 

garantia, ainda, a permanência do aluno no 

sistema escolar. (RODRIGUES; 

BRANDALISE, 2004 p.02). 

 

Este modelo de formação discente é centrada na 

transmissão de conhecimentos técnicos, onde o professor 

apenas treinava as habilidades básicas dos seus alunos, para 

que estes pudessem ingressar no mercado de trabalho e não 

dava a importância devida, para guiar os seus alunos nos 

caminhos dos saberes, despertando-os para a criticidade. 

As mudanças na formação do professor só 

começaram a ser percebidas a partir dos anos 90, quando ele 

passa a ser reconhecido como protagonista das práticas 

educativas, onde ele deixa de ser instrutor para tornar-se 

professor pesquisador. 

Houve uma divisão no Sistema Educacional, agora 

eram escolas regulares e escolas especiais. As escolas 

especializadas precisam de serviços especializados, 

demonstrando assim a resistência dos professores em relação 

à escola inclusiva. 

Os professores especializados em educação especial 

são aqueles que desenvolveram competências para 

identificar as necessidades educacionais, e trabalham o aluno 

implementando respostas educativas a essas necessidades, 

buscando desenvolver estratégias de adaptações curriculares 

e práticas alternativas na tentativa de manter este aluno na 

sala de aula. 
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Quanto aos professores do ensino regular, vivem 

reclamando que não estão preparados para lidar com alunos 

especiais e que nem pagos são, reclamam da superlotação, 

dos horários não flexíveis, métodos específicos e outros. 

Para eles a presença de alunos com necessidades especiais é 

um problema, provoca uma certa tensão e acaba por 

desestabilizar o coletivo da escola. 

Para que o professor tenha uma formação 

especializada é necessário que no mínimo tenha uma 

graduação específica e uma pós-graduação. 

A formação de professores deverá se organizar de 

duas formas: para os professores do ensino regular, aqueles 

que atuam nas classes comuns para receberem alunos com 

necessidades educacionais especiais, “professores capaci-

tados”, e a outra forma os “professores especializados”, que 

deveriam se dedicar ao atendimento especializado com esses 

alunos. No primeiro caso a formação se dará com a inserção 

de conteúdos sobre educação especial na formação inicial e 

em relação ao segundo o Art. 18, define que 

 

§ 3º Os professores especializados em 

educação especial deverão comprovar: I — 

formação em cursos de licenciatura em 

educação especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente de modo concomitante e 

associado à licenciatura para educação 

infantil ou para os anos iniciais do ensino 

fundamental; II — complementação de 

estudos ou pós-graduação em áreas 

específicas da educação especial, posterior à 

licenciatura nas diferentes áreas de 

conhecimento, para atuação nos anos finais 

do ensino fundamental e no ensino médio;  
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§ 4º Aos professores que já estão exercendo 

o magistério devem ser oferecidas oportu-

nidades de formação continuada, inclusive 

em nível de especialização, pelas instâncias 

educacionais da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios. 

(BRASIL, 2001). 

 

Para o professor que está em formação, a escola 

inclusiva não é tão diferente das regulares, porém ele deve 

aprimorar suas práticas, tomando consciência das limitações 

que tem seus alunos, porém estes também são dotados de 

talentos. Devem buscar aprimorar a sua maneira de ensinar 

os conteúdos, usando as técnicas necessárias a cada 

diferença. 

O Brasil tem uma série de ações implementadas que 

buscam valorizar a educação brasileira, consequentemente a 

formação continuada dos professores da educação básica, 

para que estes possam trabalhar adequadamente com estes 

alunos, por meio do apoio do MEC/SEESP. 

Como exemplo pode-se citar o Programa 

Interiorizado Braille, libras, o Programa PROINESP, que 

busca formar o professor para o uso das tecnologias da 

informação e comunicação entre tantos outros projetos de 

formação para o atendimento educacional especializado na 

área da deficiência mental, surdo — cegueira e altas 

habilidades (super-dotação). 

O PROESP (Programa de Apoio à Educação 

Especial) visa impulsionar o estudo na área da educação 

especial na pós-graduação e ainda existem programas de 

educação à distância. 
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Os avanços dado pelo Brasil no que se refere ao 

investimento na educação para professores que vão receber 

crianças especiais em sala de aula, em toda sua história é 

imenso, mas a carência também é muito grande. Se esta 

iniciativa não tem dado certo, é que os municípios ainda não 

estão investindo suficientemente nesses programas. 

Em cada sala, os alunos representam uma fonte rica 

de experiências, de inspiração, de desafios e apoio que, se for 

utilizado, pode insuflar uma imensa energia adicional às 

tarefas e atividades em curso. No entanto, tudo isso depende 

da capacidade do professor em aproveitar essa energia. 

 

 

Um dos fatores mais importante na formação de uma 

escola inclusiva é a participação da comunidade na vida 

cotidiana escolar. Esta participação deve ser de forma 

organizada, a partir de projetos específicos, que tenham 

objetivos claros, métodos e procedimentos que avaliem seus 

resultados e impactos para a formação dos alunos. 

A participação da família na vida escolar de seus 

filhos promove a relação de pertencer ao grupo social, e 

assim desenvolver o senso de responsabilidade com o 

processo educacional, bem como o senso de 

responsabilidade com a integração do equipamento público. 

Quando esta tem uma participação efetiva, ativa e 

regular na vida escolar, constrói a consciência de que a 

escola é um bem público que também é seu. 
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Ao desenvolver uma afetividade com relação à 

escola, assume uma maior responsabilidade no processo 

educacional de seus filhos e como consequência, passa a 

cuidar bem dela. A chance de participar de programas 

educativos faz das famílias membros ativos da comunidade. 

Uma das obrigações e responsabilidades da escola é 

a elaboração de projetos que venham a atender e alcançar as 

necessidades dos familiares de seus alunos, possibilitando 

essa aproximação e favorecendo seu desenvolvimento. Os 

objetivos desse projeto devem atender as necessidades mais 

frequentes nas famílias de seus alunos. 
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A resistência de professores em receber alunos 

portadores de necessidades especiais, é que em sua maioria, 

não tiveram uma formação cujo os conteúdos fizessem 

referência a eles. 

Promover uma sistemática de trabalho entre 

professores do ensino regular e o professor especialista é 

uma ideia excelente para se ter um maior aproveitamento, 

pois juntos eles podem descobrir a diversidade existente em 

suas turmas e buscar novas práticas pedagógicas para 

trabalhá-Ios. 

Tornar a aprendizagem interessante e prazerosa é um 

dos muitos papeis do professor, para isso, deve ele buscar 

conhecer melhor os interesses de cada um dos seus alunos, 

estimulando a sua própria escrita diariamente, ouvindo o que 

eles têm a dizer, seus desejos o que Ihes dá motivação, pois 

dele é o maior recurso de uma sala de aula. 

A maioria das famílias de pessoas que portam 

necessidades especiais se sente sozinhas para administrar os 

problemas que se apresentam. Os sentimentos de desamparo 

são muito frequentes. 

O município deve oferecer a essas famílias suportes, 

para que elas possam entender melhor as deficiências que 

tem seus filhos, bem como saúde e educação. 

O trabalho em grupo favorece a troca de experiência, 

e ainda permite a reflexão sobre as atitudes a serem tomadas 

diante das dificuldades apresentadas na vida cotidiana com 

seus filhos e no contexto familiar. 
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Estudos mostram que as mães são as que mais se 

envolvem nos cuidados com os filhos, chegam até em muitos 

casos, abandonar tudo para cuidar deles. Isso é uma 

sobrecarga, deve tomar providências necessárias para que 

haja um suporte para que essas mães possam obviar essa 

sobrecarga. 
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Débora de Araújo Duarte5 

 

 

A escola em seu atual contexto tem ocupado o centro 

da reflexão sociológica sobre a educação. É possível 

observar que, no Brasil, falta reconhecer que essa mesma 

reflexão apresenta algumas rupturas e delimitações. Este 

artigo tem como tema de estudo: a “Sociologia da Educação: 

O estudo da escola sob a perspectiva sociológica”. Destaca 

as contribuições de Émile Durkheim (1975) a respeito da 

realidade educacional e aponta alguns limites da Sociologia 

da Educação de Pierre Bourdieu (1998).  

O tema deste estudo se justifica pela perceptível 

compreensão do interesse intelectual pelo pensamento 

clássico, no mundo acadêmico das Ciências Sociais e pelo 
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fato de que muitos sociólogos estão se empenhando 

prioritariamente em compreender os processos educativos no 

Brasil.  

Como objetivo geral, este artigo busca identificar a 

importância da Sociologia da Educação. Quanto aos seus 

objetivos específicos, consistem em: a) Mostrar a 

contribuição da disciplina Sociologia da Educação para a 

formação do educador; b) abordar os paradigmas clássicos 

do consenso e do conflito representados por Durkheim e 

Pierre Bourdieu. 

O método histórico de Durkheim mostra que, a escola 

seria nessa perspectiva, uma instituição neutra, que 

difundiria um conhecimento racional e objetivo e que 

selecionaria seus alunos com base em critérios racionais. Em 

cada aluno há dois seres inseparáveis, porém distintos. 

Já a grandiosidade do empreendimento 

bourdieusiano, os indivíduos competiriam dentro do sistema 

de ensino, em condições iguais, e aqueles que se destacassem 

por seus dons individuais seriam levados, por uma questão 

de justiça, a avançar em suas carreiras escolares e, 

posteriormente, a ocupar as posições superiores na 

hierarquia social. 

Dessa forma, Durkheim acreditava que a construção 

do ser social, feita em boa parte pela educação, é a 

assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e 

princípios — sejam morais, religiosos, éticos ou de 

comportamento — que baliza a conduta do indivíduo num 

grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um 

produto dela. 
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Essa teoria, além de caracterizar a educação como um 

bem social, a relacionou pela primeira vez às normas sociais 

e à cultura local, diminuindo o valor que as capacidades 

individuais têm na constituição de um desenvolvimento 

coletivo. Portanto, como se pode observar, o estudo é 

bastante amplo e complexo, o que se limitará aos seus 

objetivos gerais e específicos, tornando-o deliberadamente 

informativo. 

 

 

 

A sociologia trata-se de uma ciência que estuda a 

condução e a forma de convívio entre distintos grupos, assim 

como as inferências dessas relações. Tem como principal 

objetivo a compreensão e o estudo da sociedade, com cerne 

na educação como uma importante ferramenta de 

relacionamento entre os indivíduos. Uma ciência que 

promove a consciência social que agregará na formação do 

senso crítico (SILVA, 2003).  

Émile Durkheim é considerado um dos pensadores 

mais expressivos e que mais contribuiu para a consolidação 

da Sociologia como ciência empírica e disciplina acadêmica. 

O pensamento de Durkheim pode ser balizado, de um lado, 

pela Revolução Francesa e a Revolução Industrial e, de 

outro, pelo conjunto de ideias consequentes  desses mesmos 

acontecimentos. 
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A sociologia é uma ciência que tem como 

proposta pensar sobre o homem e a sua 

interação, produzir conhecimento para 

pensar o processo social e como funciona 

esse processo social, Essa construção da 

sociedade. Sociedade que se faz o tempo 

todo, que se modifica sem parar. Também 

surgiu da necessidade de se explicar os 

problemas sociais, as culturas existentes e as 

diferenças (DURKHEIM, 1975, p. 36). 

 

Assim, cabe ressaltar que, entre os pressupostos que 

constituíram a teoria de Durkheim, destaca-se a crença de 

que a humanidade evolui no sentido de um gradual 

aperfeiçoamento, impulsionada pela lei do progresso. Esse 

princípio, herdado do pensamento iluminista, influenciou 

toda a vida intelectual do século XIX. Por outro lado, 

disseminava-se a crença de que a vida coletiva não era 

apenas um somatório da vida dos indivíduos, mas, 

apresentava-se mais distinta e mais complexa.  

De acordo com Valle (2008, p. 94): 

 

Educação é mais do que apenas a 

transmissão de conhecimentos e a aquisição 

de competências valorizadas no mercado. 

Envolve valores, forja o caráter, oferece 

orientações, cria um horizonte de sentidos 

compartilhados, em suma, introduz as 

pessoas numa ordem moral.  

 

Por isso mesmo, em Educação e Sociologia, 

Durkheim realizou uma sistemática análise crítica das 

concepções acerca dos sistemas de educação, formuladas 

principalmente por pensadores e filósofos modernos. Critica, 
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às vezes, a abrangência das propostas, noutros casos, o pouco 

alcance ou o caráter subjetivo das formulações.  

A crítica do autor centra-se em negar o caráter 

individual da educação especialmente quanto às suas 

finalidades, bem como, negar a natureza supostamente fixa e 

imutável do indivíduo. Para o autor, cada sociedade, 

considerada em momento determinado de seu 

desenvolvimento, possui um sistema de educação que se 

impunha aos indivíduos de modo geralmente irresistível. 

Assim, haveria em cada sociedade um tipo regulador de 

educação. 

Para Durkheim a necessária diversidade pedagógica 

em dada sociedade, decorre do grau de especialização 

existente em cada sociedade. Cada profissão constitui um 

conhecimento especial que é regido por certas ideias e 

determinadas formas de ver as coisas; o que se deve 

reconhecer que, a educação não pode ser a mesma, desde 

certa idade, para todo e qualquer indivíduo. 

 

A Sociologia da educação é uma ciência 

produtora de conhecimentos específicos que 

levam a discussão da democratização e do 

papel do ensino, promovendo uma reflexão 

sobre a sociedade e seus problemas 

relacionados à educação. Seu papel é 

investigar a escola enquanto instituição 

social, analisando os processos sociais 

envolvidos, todas as mudanças ocorridas em 

nossa sociedade, trouxeram mudanças para 

a educação (DURKHEIM, 1975, p. 37).   

 

Em meio a inúmeros aspectos da sociedade e da 

educação, destacam-se os paradigmas considerados clássicos 
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que enfocam em suas análises o consenso ou o conflito, 

correspondendo às correntes positivistas e funcionalista e/ou 

crítica e dialética originada respectivamente por Émile 

Durkheim. 

Vendo a educação com duplo aspecto, uno e 

múltiplo, como seus constituintes básicos Durkheim (1975, 

p. 40) aponta suas principais funções: 

 

Suscitar na criança: 1) certo número de 

estados físicos e mentais, que a sociedade a 

que pertença, considere como 

indispensáveis a todos os seus membros; 2) 

certos estados físicos e mentais, que o grupo 

social particular (casta, classe família, 

profissão) considere igualmente 

indispensáveis a todos quantos o formem. 

 

Ao tratar das relações entre o educador e a criança 

submetida à sua influência, Durheim endossa que a criança 

fique por sua condição natural em estado de passividade e o 

educador assumindo uma posição de superioridade advinda 

da sua experiência, sua cultura e da moral que ele encarna.  

Assim a ação educativa pode ser entendida como um 

trabalho de autoridade. A autoridade ou meio essencial da 

ação educativa. Tal concepção de educação e do papel do 

professor influenciaria, portanto, as práticas pedagógicas 

adotadas nas escolas brasileiras ao longo da história da 

educação e a atividade docente que nela se realiza. 

Contudo, a educação entendida como uma prática 

social que busca formar indivíduos para a vida em sociedade 

deve proporcionar uma visão que os permita uma 

compreensão da sociedade em todas as suas dimensões. Para 
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tanto se torna necessário um currículo que em seus conteúdos 

e em suas práticas possibilitem uma problematização e 

reflexão crítica das relações sociais, das relações de poder 

existentes na sociedade. 

 

 

É difícil fazer um balanço equilibrado das 

contribuições e dos limites da obra de Bourdieu no campo da 

Sociologia da Educação. A própria grandiosidade do 

empreendimento bourdieusiano parece conduzir a posições 

radicais, a aceitações ou rejeições precipitadas, a avaliações 

apaixonadas que pouco contribui para uma efetiva 

compreensão da obra do autor. 

Bourdieu teve o mérito de formular, a partir dos anos 

60, uma resposta original, abrangente e bem fundamentada, 

teórica e empiricamente, para o problema das desigualdades 

escolares. Essa resposta tornou-se um marco na história, não 

apenas da Sociologia da Educação, mas do pensamento e da 

prática educacional em todo o mundo.  

Até meados do século XX, predominava nas Ciências 

Sociais e mesmo no senso-comum uma visão extremamente 

otimista, de inspiração funcionalista, que atribuía à 

escolarização um papel central no duplo processo de 

superação do atraso econômico, do autoritarismo e dos 

privilégios adscritos, associados às sociedades tradicionais, 

e de construção de uma nova sociedade, justa 

(meritocrática), moderna (centrada na razão e nos 

conhecimentos científicos) e democrática (fundamentada na 

autonomia individual).  
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Supunha-se que por meio da escola pública e gratuita 

seria resolvido o problema do acesso à educação e, assim, 

garantida, em princípio, a igualdade de oportunidades entre 

todos os cidadãos. Os indivíduos competiriam dentro do 

sistema de ensino, em condições iguais, e aqueles que se 

destacassem por seus dons individuais seriam levados, por 

uma questão de justiça, a avançar em suas carreiras escolares 

e, posteriormente, a ocupar as posições superiores na 

hierarquia social.  

A escola seria, nessa perspectiva, uma instituição 

neutra, que difundiria um conhecimento racional e objetivo 

e que selecionaria seus alunos com base em critérios 

racionais. Bourdieu (1998, p. 53): 

 

Para que sejam favorecidos os mais 

favorecidos e desfavorecidos os mais 

desfavorecidos, é necessário e suficiente que 

a escola ignore, no âmbito dos conteúdos do 

ensino que transmite, dos métodos e 

técnicas de transmissão e dos critérios de 

avaliação, as desigualdades culturais entre 

as crianças das diferentes classes sociais. 

 

Dentre os inúmeros enfoques da sociedade e da 

educação, destacam-se os paradigmas considerados clássicos 

que enfocam em suas análises o consenso ou o conflito, 

correspondendo às correntes positivista/funcionalista e 

crítica/dialética originadas respectivamente em Émile 

Durkheim e Pierre Bourdieu, que influenciam análises e 

pesquisas no campo da Sociologia da Educação. 

Bourdieu teve o mérito de formular, a partir dos anos 

60, uma resposta original, abrangente e bem fundamentada, 
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teórica e empiricamente, para o problema das desigualdades 

escolares. Essa resposta tornou-se um marco na história, não 

apenas da Sociologia da Educação, mas do pensamento e da 

prática educacional em todo o mundo. 

A sociologia de Bourdieu como um todo está 

marcada pela busca de superação de um dilema clássico do 

pensamento sociológico, aquele que se define pela oposição 

entre subjetivismo e objetivismo. Por um lado, Bourdieu 

aponta as insuficiências e os riscos das abordagens que se 

restringem à experiência imediata do ator individual, ou seja, 

que se atêm de modo exclusivo ou preponderante ao universo 

das representações, preferências, escolhas e ações 

individuais.  

Essas abordagens, rotuladas por ele como 

subjetivistas, são criticadas não apenas por seu escopo 

limitado, isto é, pelo fato de não considerarem as condições 

objetivas que explicariam o curso da experiência prática 

subjetiva, mas, sobretudo, por contribuírem para uma 

concepção ilusória do mundo social que atribuiria aos 

sujeitos excessiva autonomia e consciência na condução de 

suas ações e interações. 

Bourdieu (1998, p. 54): 

 

Os professores transmitiriam sua mensagem 

igualmente a todos os alunos como se todos 

tivessem os mesmos instrumentos de 

decodificação. Esses instrumentos seriam 

possuídos, no entanto, apenas por aqueles 

que têm a cultura escolar como cultura 

familiar, e que já são, assim, iniciados nos 

conteúdos e na linguagem utilizada no 

mundo escolar. 
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É impressionante o sucesso alcançado pela 

Sociologia da Educação de Bourdieu.  Em contraposição ao 

subjetivismo, Bourdieu afirma, de modo radical, o caráter 

socialmente condicionado das atitudes e comportamentos 

individuais. O indivíduo, em Bourdieu, é um ator 

socialmente configurado em seus mínimos detalhes.  

Os gostos mais íntimos, as preferências, as aptidões, 

as posturas corporais, a entonação de voz, as aspirações 

relativas ao futuro profissional, tudo seria socialmente 

constituído. Se, por um lado, Bourdieu se afasta, então, do 

subjetivismo, por outro, ele critica, igualmente, as 

abordagens estruturalistas, definidas por ele como 

objetivistas, que descreveriam a experiência subjetiva como 

diretamente subordinada às relações objetivas 

(normalmente, de natureza lingüística ou socioeconômica).  

Segundo ele, faltaria a essas abordagens uma teoria 

da ação capaz de explicar os mecanismos ou processos de 

mediação envolvidos na passagem da estrutura social para a 

ação individual. Reconhecer-se-ia as propriedades 

estruturantes da estrutura sem, no entanto, analisar os 

processos de estruturação, de operação da estrutura no 

interior das práticas sociais. 

 

A educação escolar, no caso das crianças 

oriundas de meios culturalmente 

favorecidos, seria uma espécie de 

continuação da educação familiar, enquanto 

para as outras crianças significaria algo 

estranho, distante, ou mesmo ameaçador. A 

posse de capital cultural favoreceria o êxito 

escolar, em segundo lugar, porque 

propiciaria um melhor desempenho nos 
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processos formais e informais de avaliação 

(BOURDIEU, 1998, p. 56). 

 

Bourdieu observa que a avaliação escolar vai muito 

além de uma simples verificação de aprendizagem, incluindo 

um verdadeiro julgamento cultural e até mesmo moral dos 

alunos. Cobra-se que os alunos tenham um estilo elegante de 

falar, de escrever e até mesmo de se comportar; que sejam 

intelectualmente curiosos, interessados e disciplinados; que 

saibam cumprir adequadamente as regras da boa educação.  

 

 

Desde a antiguidade, se têm algumas manifestações 

de um processo educativo um pouco mais sistematizado, o 

qual se chama de escola, somente na modernidade, a escola 

assume o papel de uma instituição educativa significativa na 

sociedade para a organização do processo educativo 

socialmente representativo.  

Quanto aos professores transmitiriam sua mensagem 

igualmente a todos os alunos como se todos tivessem os 

mesmos instrumentos de decodificação. Esses instrumentos 

seriam possuídos, no entanto, apenas por aqueles que têm a 

cultura escolar como cultura familiar, e que já são, assim, 

iniciados nos conteúdos e na linguagem utilizada no mundo 

escolar; o argumento central do sociólogo é, então, o de que 

ao dissimular que sua cultura é a cultura das classes 

dominantes. 

 

Pensar a escola na perspectiva da Sociologia 

da Educação implica, em primeiro lugar, 
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que pensemos sobre a relação entre 

educação, escola e sociedade. Tomemos 

como ponto de partida uma das mais 

brilhantes definições de educação que temos 

na literatura pedagógica brasileira, ainda 

que de conteúdo muito mais filosófico do 

que sociológico. Trata-se da definição de 

Saviani, na qual afirma que o trabalho 

educativo é o ato de produzir, direta e 

intencionalmente, em cada indivíduo 

singular, a humanidade que é produzida 

histórica e coletivamente pelo conjunto dos 

homens (SAVIANI, 2005, p. 13). 

 

Na história social da humanidade, diferentes e 

diversas instituições sociais se responsabilizaram por esse 

processo de formação humana, pelo processo educativo. 

Muitos estudos no campo da sociologia — e da antropologia 

— mostram diferentes formas sociais de apropriação dos 

elementos da cultura nessas sociedades primitivas.  

 

A família é uma instituição social 

fundamental e suas características 

influenciam em todas as demais instâncias 

da vida social. Assim, podemos ver que o 

processo de socialização nunca termina e em 

cada momento da vida, o indivíduo recebe 

influência maior ou menor de um 

determinado agente desse processo. Sem 

que se perceba claramente, nesse processo, 

há sempre alguém que ensina e alguém que 

aprende e esta é a essência da socialização; 

por meio desta, o homem se faz ser social. É 

com a família que se tem a chama-

da socialização primária, quando o 

indivíduo assimila valores, normas e 

expectativas de seu grupo social 

(BRANDÃO, 2009, p. 101).  
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A forma como se realiza o processo de formação 

humana na sociedade moderna, portanto, a educação no 

interior da instituição social chamada escola, diz respeito aos 

valores, ideologias e intenções dos diferentes grupos sociais 

que disputam seu lugar na hierarquia social. Assim, os 

estudos da sociologia da educação apontam para a ideia de 

que a educação escolarizada nestas sociedades tem, em geral, 

algumas funções.  

Pode ter o objetivo “redentor” de salvar a sociedade 

da situação em que se encontra, como pode ter como objetivo 

“reproduzir” a sociedade na sua forma de organização, ou 

ainda, mediar a busca de entendimento da vida e da 

sociedade, contribuindo assim para “transformá-la” 

(LUCKESI, 1990). 

O estudo empreendido por Saviani (2008) sobre as 

bases teóricas da educação, apresentado no conhecido Escola 

e Democracia — com todas as polêmicas que ainda gera —, 

analisa a impossibilidade teórica e prática das propostas 

educativas denominadas por ele como “teorias não-críticas 

da educação”. Essas teorias, conforme os autores não 

enfrentam — no sentido de sua superação — o problema da 

marginalidade.  

 

Lembremos que uma das mais importantes 

categorias de análise, eleita por nós, para a 

compreensão das relações entre a educação 

e a sociedade nestes estudos é a 

desigualdade social. Diante desta 

característica definidora da sociedade 

capitalista moderna, como sustentar a tese 

das teorias não críticas de que a educação 

escolarizada é um instrumento de 
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equalização social? Neste sentido, a socie-

dade é concebida como essencialmente 

harmoniosa, tendendo a integração de seus 

membros (SAVIANI, 2008, p. 4).  

 

Assim, de característica definidora da sociedade 

capitalista moderna, a desigualdade social — e, conse-

quentemente, a marginalidade — é concebida como uma 

distorção que, pela educação, pode ser superada. A grande 

contribuição da Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu 

foi, sem dúvida, a de ter fornecido as bases para um 

rompimento frontal com a ideologia do dom e com a noção 

moralmente carregada de mérito pessoal. A partir de 

Bourdieu, tornou-se praticamente impossível analisar as 

desigualdades escolares, simplesmente, como frutos das 

diferenças naturais entre os indivíduos (NOGUEIRA, 2002). 

O ponto de partida da educação transformadora, que 

tem caráter fortemente crítico, é a constatação de que a 

escola não transforma diretamente a sociedade, mas 

instrumentaliza os sujeitos que, na prática social, realizam o 

movimento de transformação. Isto é, a escola tem a 

especificidade de, do ponto de vista da formação humana, 

garantir a apropriação de elementos da cultura que se 

transformem, na prática social, em instrumentos de luta no 

enfrentamento da desigualdade social. 

Em uma perspectiva crítica, que concebe a educação 

como um processo de instrumentalização dos sujeitos para a 

prática social transformadora, Saviani define a função da 

escola como sendo a de “[...] uma instituição cujo papel 

consiste na socialização do saber sistematizado” (SAVIANI, 

2005).  
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Isso significa afirmar que a educação escolar tem 

como principal função promover a consciência dos 

educandos para a compreensão e transformação da realidade. 

Então, o que é próprio da escola é a garantia da transmissão 

— não mecânica, mas ativa, compreendida como 

apropriação — do saber elaborado pela cultura. Neste 

sentido, essa proposta difere frontalmente daquelas que 

consideram conjunto de conhecimentos — clássicos e 

científicos — como desnecessários porque comprometidos 

com os grupos dominantes para a formação de sujeitos.  

Essa proposta pressupõe que a escola, para exercer 

sua função transformadora no sentido de contribuir para a 

democratização da sociedade, não pode abrir mão de sua 

responsabilidade específica que é a de garantir que os 

sujeitos sociais se apropriem — de forma crítica e reflexiva 

— do saber elaborado pela cultura a qual pertencem.   

Nesse sentido, é importante que o educador 

compreenda a complexidade da realidade social na qual ele 

atua. Não basta para isso conhecer a realidade, é preciso 

pensar sobre ela, tendo as diferentes teorias educacionais 

como referência. 

 

 

A teoria funcionalista foi criada por Herbert Spencer 

e retomada por Émile Durkheim no século XX. Durante certo 

período dos anos 50, esse tipo de teoria dominou a 

sociologia; agora, representa apenas uma das diversas 

propostas. Todas as teorias funcionalistas examinam o 
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universo social como um sistema de partes interligadas 

(TURNER, 1999).  

As partes são então analisadas em termos de suas 

conseqüências, ou funções para o sistema maior. Por 

exemplo, a família seria vista como uma instituição social 

básica, que ajuda a manter a sociedade maior, 

regulamentando o sexo e unindo os adultos, e socializando 

os jovens para que eles possam se tornar membros 

competentes de uma sociedade.  

Karl Marx e Max Weber foram às origens intelectuais 

de teorias sobre o conflito, embora outros sociólogos antigos 

também vissem o mundo social segundo suas contradições. 

Ao contrário das teorias funcionalistas, que enfatizam a 

contribuição das partes para um todo maior, as teorias do 

conflito vêem os todos sociais cheios de tensão e as 

contradições (SOUZA, 1975).  

Embora haja muitas teorias distintas sobre o conflito, 

todos partilham um ponto em comum: a desigualdade é a 

força que move o conflito; e o conflito é a dinâmica central 

das relações humanas. De fato, seria difícil não notar as 

tensões e os conflitos que emanam da desigualdade. 

Já as Teorias Utilitaristas, esse conjunto final de 

teorias fornece hipóteses para a compreensão dos homens da 

moderna economia, que, por sua vez, adotavam as ideias 

centrais dos filósofos escoceses, tais como Adam Smith 

(1776) durante a Era da Razão (VIANA, 2007).  

Atualmente há muitas variantes específicas dessas 

perspectivas teóricas. Encontra-se algumas delas à medida 

que se avança na questão da sociologia. Do ponto de vista da 

ciência, seria bom ter teorias mais centradas e precisas que 
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tenham sido sistematicamente testadas e que agora 

organizariam essa introdução à sociologia.  Muitos 

sociólogos não acreditam que isso possa ou deveria ser o 

caso. Ao contrário, as teorias sociológicas atuais podem 

apenas nos ajudar a interpretar aspectos específicos do 

mundo social (VIANA, 2007). 

Contudo, compreende-se que, a teorização funcional 

vê o universo social como um sistema de partes interligadas. 

As partes são analisadas em termos de suas consequências, 

ou funções para o sistema maior. Uma parte é examinada 

com respeito a como se preenche uma necessidade ou 

requisito do todo.   

Nas teorias funcionalistas levam a ver o universo 

social, ou qualquer parte dele  como um todo sistêmico cujos 

elementos constitutivos funcionam em equilíbrio, ou seja, o 

funcionamento do todo. 

O problema central para a sociologia era  aquele  que 

tinha sido articulado  pelos  pensadores  mais antigos  do 

Iluminismo. E a sociedade como um todo, bem como  o 

pensamento  sobre  cada  domínio  do universo, 

evolui  através  de estágios  em velocidades  diferentes, ou 

seja, a  astronomia  e a física  primeiro, depois  a  química  e 

a  biologia, e finalmente  a sociologia  surge  como  o 

último  modo  de  pen-sar  para  entrar  no estado  positivo.   
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Considerando diante de todo estudo que, a grande 

contribuição da Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu 

foi, sem dúvida, a de ter fornecido as bases para um 

rompimento frontal com a ideologia do dom e com a noção 

moralmente carregada de mérito pessoal; observa-se que, a 

partir de Bourdieu, tornaram-se praticamente impossível 

analisar as desigualdades escolares, simplesmente, como 

frutos das diferenças naturais entre os indivíduos.  

Os resultados da pesquisa evidenciam a importância 

e a decorrente necessidade indispensável das discussões 

teórico-metodológicas promovidas pela disciplina 

Sociologia da Educação no currículo escolar com a 

finalidade de condicionar a formação de discentes movidos 

pelo desejo de transformação social e educacional. 

Bourdieu forneceu um importante quadro 

macrossociológico de análise das relações entre o sistema de 

ensino e a estrutura social. O sociólogo da educação deve 

alimentar-se da prática e a partir dela refletir teoricamente 

sobre as questões. Para que a sociologia da educação seja útil 

aos futuros professores, ela não deve fazer como as demais 

disciplinas — ter a teoria como o céu do conhecimento, que 

vai descendo em cascata.  

Utilizar valores ou esquemas pré concebidos gera 

pré-conceitos que podem não corresponder à realidade e que 

em um último momento vai gerar preconceito, isso foi 

mostrado durante o curso, uma das funções mais importantes 

do professor dentro do processo educativo é desmistificar, 
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acabar, combater os preconceitos, considerando as 

diversidades culturais, fazer com que os alunos entendam 

que a diversidade cultural enriquece a convivência e não 

serve para julgar e nem analisar o diferente de todos. 

Reconhecer, compreender, preservar a diversidade 

não significa aceitar a desigualdade. Aqui se tem o eixo para 

trabalhar a educação. Todos os envolvidos com a educação 

precisam trabalhar o ser humano a formação global de esse 

ser humano. Tendo que mostrar aos alunos que as diferenças 

culturais são naturais, que o ser humano são diferente sim e 

todos tem o seu valor, alguns grupos como os negros apesar 

de serem maioria são consideradas minoria na hora de 

exercerem sua cidadania de forma completa, vivem o seu dia 

a dia com a discriminação e com o pré-conceito. 
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Roselia Belo dos Santos7 

 

 

 É público e notório que o número de jovens 

brasileiros inseridos no nível ideal de letramento é 

insatisfatório (aqueles que leem e interpretam textos longos, 

resolvem cálculos com maior quantidade de elementos e 

etapas), estes são apenas um terço da população. É verdade 

que tem caído o número de analfabetos absolutos. Porém, 

não aumentou ainda os índices de leitores críticos que sãos 

os leitores proficientes ou os alfabetizados plenamente. 

 Pesquisas apontam que muitos jovens, 

principalmente, os de baixa renda, estão abandonando a 

escola, tanto no nível fundamental como no médio. Os 

motivos são vários, entre eles: a necessidade de se sustentar 

financeiramente, gravidez na adolescência e a falta de 

                                       
6 Trabalho apresentado a Universidade Autônoma Del Sur (UNASUL) 

em parceria com a Central de Ensino e aprendizado de alagoas (CEAP), 

como requisito da disciplina Educação Inclusiva. 
7 Graduada em letras — UFAL, 1992. Mestranda em Ciências da 

Educação, 2015. 
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interesse pela escola, que não é um lugar atrativo para muitos 

jovens. Por esses e outros motivos muitos jovens tem 

abandonado a escola e, quando retornam, já estão numa 

idade que não permite mais que estudem na Educação básica 

na faixa etária regular, ai vão para a Educação de Jovens e 

Adultos (EJA). É lá na EJA que ocorre a mais terrível de 

todas as exclusões que é aquela que cerceia o direito do 

cidadão ao conhecimento, que lhe tira o direito de sonhar 

com um mundo melhor.  

  A não compreensão do texto escrito e a não 

familiarização com a língua culta e a norma padrão vai 

dificultar cada vez mais a compreensão do que se passa na 

esfera da sociedade, afetando direta ou indiretamente a vida 

de todos na comunidade, uma vez que o progresso de um país 

depende muito do grau de conhecimento do seu povo.  A 

baixa escolaridade e a baixa qualificação do trabalhador 

interferem negativamente na competiti-vidade de vários 

setores de trabalho. Se a escola não assegurar uma razoável 

proficiência na leitura do texto escrito esses alunos ficarão à 

margem do processo sócio-econômico e cultural e sem 

chance de exercer plenamente a sua cidadania.  

 É nesse contexto que surgiu esse trabalho como uma 

exigência para obtenção de nota na disciplina Educação 

Inclusiva, mas também por desejar dar respostas para várias 

indagações a respeito de como tornar proficientes em leitura 

os alunos do 1º Período da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) do Ensino Médio, noturno de uma escola da rede 

estadual de educação no Município de Rio Largo – AL. 

 Objetivando discutir a falta de proficiência na leitura 

e entender pelo menos em parte as causas geradoras do 
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fracasso escolar e a defasagem em que se encontra um grande 

número dos alunos que chegam ao 1º Período da EJA do 

Ensino Médio, noturno de uma escola da rede estadual de 

educação do município de Rio Largo – AL. 

 Utilizou-se para isto fontes de pesquisas literárias 

variadas de autores que tratam do letramento e/ou da 

educação de jovens e adultos, entre eles Paulo Freire. Espera-

se que esse estudo venha contribuir informando e 

despertando em todos aqueles que lidam com essa 

modalidade de ensino o desejo de auxiliar os alunos na árdua 

tarefa de adquirir habilidades e competências para se 

tornarem leitores proficientes na sua língua materna. 

 

 

 A leitura é o processo pelo qual se compreende a 

linguagem escrita e o leitor entende o significado do texto de 

acordo com os seus conhecimentos prévios e seus objetivos 

de leitura, ou seja, os motivos pelos quais ele vai ler 

determinado texto. As experiências de leitura devem garantir 

o desenvolvimento da imaginação, da sensibilidade e do 

prazer de ler. 

 Sobre a importância da leitura e da compreensão, 

Bamberger (l986) afirma que: 

 

A leitura é uma forma exemplar de 

aprendizagem. Estudos psicológicos 

revelaram que o aprimoramento da 

capacidade de ler também redunda na 

capacidade de aprender como um todo, indo 

muito além da mera recepção. 

(BAMBERGER, 1986, p. 35). 
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 Fica evidenciado a partir de Bamberger que, a escola 

deve assegurar aos alunos cujo intelecto lhe permita 

aprender, uma razoável proficiência na leitura do texto 

escrito, caso contrário esses estudantes ficarão à margem do 

processo econômico e cultural do Brasil. A falta de 

compreensão do texto escrito e a não familiarização com a 

língua culta e a linguagem padrão vai dificultar a 

compreensão do  que  acontece  na  esfera  da sociedade, 

impedindo que essas pessoas exerçam com plenitude a sua 

cidadania, o que afetará direta ou indiretamente toda a 

sociedade. 

 Para Bamberger (1986) o direito de ler, significa 

desenvolver as potencialidades materiais e espirituais e o 

direito de aprender a progredir. Leitura é a habilidade que 

desenvolve a autonomia quanto à compreensão do mundo e 

das variadas formas de interpretar os fatos e distinguir entre 

tantas informações, os valores, princípios e concepções que 

as sustentam e escolher entre tantos desses valores 

aumentam suas experiências pessoais e quais devem ser 

questionadas ou excluídas. 

 A mediação da linguagem nos processos interativos 

sociais se dá de várias formas e muitas são as finalidades do 

texto, como: divertir, informar, fazer, refazer, imaginar, entre 

outras. Por isso os contextos de produção também devem ser 

levados em conta como: 

 A finalidade com que o texto foi escrito, se para explicar, 

convencer, informar, recrear (funções estéticas, utilitárias e 

científicas); 

O assunto tratado com sua complexidade e tipo de 

abordagem; 
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O vocabulário usado que pode ser simples, específico 

ou erudito; 

A organização e a escolha das palavras; 

Os recursos gráficos visuais que tratam da 

diagramação, das imagens da relação entre o texto escrito e 

as imagens; 

O suporte, local em que o texto será publicado, como; 

livro, revista, jornal, outdoor, cartaz, placa ou na. Internet. 

 Logo, ler e escrever são habilidades essenciais para 

que se possa ser um bom aprendiz. Assim, leitores atrasados 

constituem o grupo de alunos que tem dificuldades na leitura, 

que com grande esforço e muito devagar conseguem apenas 

adquirir as habilidades necessárias para decodificar as 

palavras e se desviam da leitura proficiente na fase de 

reconhecimento automático das palavras. Às vezes 

conseguem ler rápido, porém, mecanicamente.   

 A grande dificuldade desses alunos reside em 

interpretar textos complexos ou muito extensos. Ainda não 

adquiriram as habilidades para lidar com vários tipos 

textuais, tais como: ata, bilhete, carta, notícia, poesia, blogs, 

entre outros, que são usados em diferentes situações e para 

diversos fins. A pessoa letrada “além de saber ler e escrever 

faz uso frequente e competente da leitura e da escrita” 

(SOARES, 1999, P. 36). 

 É preciso dominar as habilidades de leitura de 

diversos gêneros que circulam na sociedade. Em qualquer 

texto e em diferentes suportes, é preciso localizar 

informações explicitas e implícitas, fazer analogias, 

associações, generalizações, inferências, selecionar as 
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informações mais importantes e relacionar a imagem ao 

texto. 

 

 

 O papel da escola é preparar leitores para 

participarem e se posicionarem criticamente em vários 

contextos e situações vividas na sociedade, utilizando para 

isto diversos suportes de leitura, inclusive as tecnologias e 

suas possibilidades. Porém é consenso entre os educadores 

que a leitura é um problema crítico na educação escolar.  

 É preciso saber mais sobre esse complexo processo 

para poder enfrentá-lo com sabedoria e determinação na sala 

de aula. A esse respeito Goodman (1976) diz: 

 

Á medida que mais se sabe sobre o processo 

de leitura e da sua aprendizagem, mais clara 

se torna a complexidade de seus processos. 

Não existe uma substancia que possa ser 

injetada em não leitores para torná-los 

leitores. Mas o progresso virá quando os 

conceitos errôneos desaparecerem em favor 

de um sólido entendimento sobre o ato de 

ler. Matérias e currículos baseados  em 

descobertas científicas substituirão aqueles 

baseados na tradição, no ensaio-erro e na 

conveniência. Aí os programas de leitura 

serão elaborados a partir de uma teoria 

eficaz. (GOODMAN, 1976, p. 496).  

 

Se a leitura é um processo cognitivo e o ato de ler é 

um ato de pensamento que é estimulado pelo texto escrito, o 
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leitor não pode ser considerado apenas um receptor passivo, 

pois:  

 

A leitura é uma atividade construtiva e 

criativa, tendo quatro características 

distintivas e fundamentais. É objetiva, é 

seletiva, é antecipatória, e se baseia na 

compreensão, termos sobre os quais o leitor 

deve, claramente, exercer o controle. 

(SMITH, 1989, p.17) 

 

 De acordo com o referido autor, são tópicos 

importantes para a compreensão da leitura: o conhecimento, 

a linguagem, a memória e a visão. Como se pode obsevar a 

compreensão é a base da leitura e não apenas uma 

consequência da leitura como muitos acreditam. Portanto ler 

implica também em compreender. 

 A leitura deve estimular a sensibilidade, a emoção, a 

estética e o sentimento do aluno. É dessa forma que o texto 

literário pode contribuir para o aprimoramento pessoal e 

autoconhecimento do educando. Será mais fácil para os 

estudantes aprenderem a ler, se os textos forem mais 

significativos para eles. 

 Na hora de fazer a leitura os alunos precisam ser 

capazes de se posicionar frente ao que estão lendo, 

percebendo o que está explicito e também o que está 

implícito no texto, compreender as intenções e as motivações 

do autor para apresentar a informação de determinado modo 

e não de outro. 

 Na hora de escrever um texto o aluno precisa saber 

definir quem será o seu destinatário, qual o propósito de 

escrever esse texto e como fazer isso de um jeito claro e 
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eficiente. Precisa escolher o gênero mais adequado e seguir 

as normas padrões de escritas vigentes no país. Infelizmente 

poucos alunos conseguem fazer isso. 

 É importante destacar os conhecimentos da 

neurociência a respeito do funcionamento do cérebro para 

realizar a atividade de compreender a escrita. Lima  afirma: 

 

Aprender a ler é um processo que permite ao 

ser humano se apropriar de um produto da 

cultura. Essa aprendizagem, como qualquer 

outra, é de natureza biológica e cultural. 

Embora não exista herança genética da 

espécie, notadamente, a função simbólica é 

a memória. ( 2012, p. 31). 

 

 Acrescenta ainda que: 

 

Quem compreende é o cérebro. Os órgãos 

do sentido (visão ou tato) enviam as 

informações para o cérebro, e este processa 

a leitura. O uso do órgão do sentido para a 

leitura dependerá da formação e perícia do 

movimento específico necessário para 

enviar as informações ao cérebro. O olho lê 

deslocamento ou sacadas (pausas feitas após 

percursos bem pequenos, e as mãos leem 

percorrendo superfícies). (2012, p. 32). 

 

 Ainda de acordo com a autora, um leitor fluente é 

capaz de ler sem problemas, a citação abaixo: 

 

Não importa em qaul odrem as lrteas de uma 

palavra etãso, a úncia csioa iprotematne é 

qrue a piremria e útmilia lrteas etejasm no 

lgaur crteo.O rseto pdoe ser uma total 

bçguana que vcoê pdoe anida ler sem 
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pobrimea. Itso é poqrue nós não lmeos cdaa 

lrtea, mas a plravaa cmoo um tdoo. (LIMA, 

2012, p.33 ). 

 

 Isso só é possível porque o olho fixa o início e o final 

de cada palavra e o cérebro completa o meio, combinando as 

letras em sílabas, mas para fazer isto é preciso que a pessoa 

tenha esses padrões de sílabas gravados na sua memória. 

Caso contrário não conseguirá compreender.  

 Porém existem formas mais densas de leitura, 

articuladas com o pensamento especulativo, aquele que se 

preocupa em indagar sobre as coisas, o mundo, a vida, 

buscando captar a representação de um objeto, utilizando-se 

de recursos investigativos dessemelhantes como: intuição, 

contemplação, classificação, mensuração, analogia, 

experimentação, observação empírica, entre outros. 

 É preciso que a escola invista em situações em que o 

aluno tenha oportunidade de criar, buscar, criticar. O desafio 

da educação escolar reside em ampliar as possibilidades de 

experiências, desafiando o educando a pensar para depois 

agir, saindo assim do automático da ação, do agir sem pensar 

e reconhecer-se enquanto sujeito dessa ação. 

 Diante disso, ler é muito importante para a formação 

mental do ser humano, pois os textos elaboram e determinam 

as formas de pensamentos.  A leitura de textos científicos e 

literários tem um papel de fundamental importância na 

formação do aluno, porque vai determinar  em grande parte 

a sua capacidade de compreensão na leitura de textos mais 

elaborados e também na compreensão do mundo que o 

rodeia. 
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 A Educação de jovens e adultos é uma modalidade de 

ensino que necessita de um olhar especial levando em conta 

que muitos dos educandos da EJA vieram de situações de 

abandono escolar, situações excludentes, entre outras. 

Grande parte deles chega ao ensino médio como 

“analfabetos funcionais”, que segundo Silveira (2005), é o 

“indivíduo que aprendeu a ler mecanicamente, porém não 

compreende ainda aquilo que consegue decodificar”, essa 

falta de habilidade dificulta o desenvolvimento de qualquer 

senso crítico mínimo que todo leitor razoavelmente 

proficiente pode alcançar caso tenha desenvolvido uma 

prática sistemática de leitura significativa.  

 É necessário refletir e conhecer o processo de 

letramento como forma de transformação, conhecimento e 

desenvolvimento de habilidades que capacitem esse aluno 

para exercer plenamente a sua cidadania. 

 O processo de letramento quando toma sua 

verdadeira função contribui no desenvolvimento do 

educando, construindo sua autonomia e formando sua 

reflexão crítica. Segundo Freire, “a boa escola não é a que 

ensina coisas, mas a que permite a superação pela 

curiosidade epistemológica, permitindo ao educando o 

levantamento de perguntas e questões”. Acrescenta ele na 

Pedagogia do Oprimido que: 

 

A pedagogia do oprimido, como pedagogia 

humanista e libertadora, terá dois momentos 

distintos. O primeiro que os oprimidos vão 
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desvelando o mundo da opressão e vão 

comprometendo-se, na práxis com sua 

transformação; o segundo, em que 

transformada a realidade opressora. Esta 

pedagogia deixa de ser do oprimido e passa 

a ser pedagogia dos homens em processo de 

permanente libertação. (1999, p. 46). 

 Na EJA não basta apenas mudar os métodos e as 

técnicas ou instrumentos do processo de ensino e de 

aprendizagem, as mudanças necessitam ser mais complexas, 

no sentido de buscar o que realmente está dificultando o 

processo de ensino que reflete na baixa aprendizagem dos 

alunos. Entender porque alunos prestes a terminar a 

educação básica ainda apresentam dificuldades em ler e 

interpretar textos escritos na sua língua materna. 

 A escola precisa entender esse fato e criar ambientes 

alfabetizadores, partindo da premissa que para ler é preciso 

dominar as habilidades de decodificação e aprender as 

distintas estratégias que levam a compreensão. A aquisição 

da leitura é imprescindível para os indivíduos agirem com 

autonomia nas sociedades letradas que colocam em 

desvantagem as pessoas que não conseguem proficiência em 

leitura, pois não serão capazes de elaborar estratégias de 

compreensão, ativar o conhecimento prévio relevante, 

estabelecer objetivos de leitura, esclarecer dúvidas, prever, 

estabelecer inferências, se autoquestionar, resumir e 

sintetizar texto.  

 O aluno só terá avanços significativos em outras 

disciplinas que o currículo da escola oferece se ele dominar 

as estratégias básicas de leitura. Sabe-se que para a vida em 

sociedade é primordial ao ser humano a capacidade de 
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adquirir informação, uma vez que ela amplia a comunicação 

entre as pessoas. Com a informação o individuo adquire 

novos conhecimentos e saberes que lhe possibilitam novas 

atitudes diante   diversas situações de comunicação com as 

quais se depara no dia a dia.  

 Uma boa maneira de se obter informação e 

conhecimento é por meio da leitura, que permite o acesso 

irrestrito a todo e qualquer assunto sobre os mais variados 

aspectos. A leitura possibilita acesso a um mundo novo, a 

outras instâncias de uso da linguagem e múltiplas interações, 

muito além daquelas que os alunos estão acostumados em 

seu grupo social. 

 O desafio da educação escolar hoje está exatamente 

em ampliar as possibilidades de experiências que levem os 

alunos a pensar, como também produzir um ambiente criador 

onde ele possa desenvolver a crítica e a criatividade em suas 

ações e escolhas. 
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 Fica claro e evidente que com relação à proficiência 

de leitura em língua portuguesa muitos alunos da EJA 

sentem dificuldade em dominar as variedades da língua 

padrão nacional e relacioná-las com a linguagem não verbal 

na leitura de gêneros textuais, compreensão desses gêneros 

como manifestações de diferentes situações de interação 

social.  

 Estabelecer relações entre os aspectos temáticos, 

estilísticos e estrutura dos gêneros, para interpretá-los. 

Significar os atos de linguagem (narrar, descrever, relatar, 

expor, argumentar) nos gêneros textuais e ampliar a 

participação nos domínios sociais.  

 A inclusão é um sonho daqueles que acreditam e 

lutam com amor pela melhoria dos seus semelhantes. Nessa 

perspectiva podemos destacar como resultado final desta 

pesquisa o registro de que houve avanços significativos na 

tentativa de minimizar a questão da falta de proficiência dos 

alunos da educação de Jovens e Adultos que chegam ao 

Ensino Médio como “analfabetos funcionais” e lutar para 

que a escola pública repense suas práticas pedagógicas e 

criem novas condições mais dignas e humanas de inclusão 

dos referidos alunos no mundo letrado. 

 Em contato com um vasto referencial bibliográfico, 

observou-se a importância de pesquisas relacionadas ao 

tema, visando ofertar aos interessados subsídio para melhor 

entender o processo de leitura e da sua interpretação. 

Também ficou evidente que outros trabalhos ainda precisam 
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ser feitos nessa área para ajudar professores, alunos, 

instituições escolares, familiares, psicopedagogos e 

sociedade a assegurarem o direito da inclusão e da 

proficiência aos alunos da EJA, respeitando as suas 

limitações para desenvolver as suas potencialidades. 
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Marcôni Limeira de França 8 

 

 

O referido artigo aborda a Educação do Campo e sua 

trajetória no município de Coité do Nóia-AL, perpassando 

pela realidade do ensino pedagógico existente nesta 

modalidade e sua importância para a aprendizagem dos 

alunos residentes no meio rural. Nesta perspectiva, reflexões 

sobre as lutas dos movimentos sociais, do fortalecimento da 

Educação do Campo através do Programa de Educação de 

Reforma Agrária (PRONERA) e das Diretrizes Operacionais 

para a Educação Básica nas Escolas do Campo aprovada em 

2001. Esta modalidade foi ganhando destaque na perspectiva 

de Educação do Campo como meio de possibilidades de 

organização social, identidade, lazer, sociabilidade e 

sustentabilidade.  

A Educação do Campo foi implantada nas escolas 

municipais de Coité do Nóia-AL em 2010 através do 

Programa Escola Ativa do Ministério da Educação-MEC que 

                                       
8 Licenciado em Geografia (UNEAL), 2010. Especialista em Docência 

para o Ensino Superior (FACEAR), 2011.  Pós graduado em 

Metodologia do ensino de História e Geografia (Facinter), 2016. Mestre 

em Ciências da Educação, 2017. Graduado em Pedagogia, 2018. 



- 82 - 

contemplou 7 (sete) escolas. Atualmente, são 21 (vinte e 

uma) escolas localizadas no meio rural e todas contempladas 

com a Educação do Campo. Nesta perspectiva, a Educação 

do Campo tratada no meio rural de Coité do Nóia é 

concebida como espaço heterogêneo de diversidade cultural 

e econômica, de atividades agrícolas e não agrícolas. Daí a 

necessidade de investigar o processo de ensino-

aprendizagem, através da prática educativa utilizada pelos 

professores que trabalham nas escolas rurais.  

A pesquisa tem por objetivo geral analisar as práticas 

metodológicas do processo de ensino-aprendizagem dos 

professores do campo no município de Coité do Nóia-AL; e 

como objetivos específicos: conhecer a infraestrutura das 

escolas rurais; avanços na construção da Educação do 

Campo através do Plano Municipal de Educação e formação 

continuada dos professores. 

Como problematização foi construído o seguinte 

questionamento: Como está configurada as práticas de 

ensino dos professores que atuam na Educação do Campo no 

município de Coité do Nóia, estado de Alagoas?  

Metodologicamente, trata-se de uma Pesquisa 

Bibliográfica e de Campo, enfatizando a organização do 

sistema educacional brasileiro desde a história da educação 

no Brasil à inclusão da Educação do Campo no município de 

Coité do Nóia, o qual tem como embasamento teórico 

autores como: Caldart (2011), Carvalho (1978), Freire 

(2014), Molina e Freitas (2011), Sousa (2011), entre outros. 

Para análise dos dados foram utilizadas fontes documentais 

como: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(BRASIL, 2011) e Plano Municipal de Educação de Coité do 

Nóia-AL. 

A pesquisa de campo foi realizada a partir de 

informações fornecidas por 25 professores de turmas do 1º 

ao 5º ano do ensino fundamental que atuam nas escolas da 

zona rural de Coité do Nóia-AL. A pesquisa de campo possui 

uma relevância no sentido de proporcionar uma reflexão 

sobre a realidade de educação rural que necessita de 

mudanças, como: melhoria da infraestrutura das escolas, 

oferta de formação continuada direcionada para os docentes 

do campo onde a prática utilizada esteja presente no projeto 

político pedagógico que aproxime os conteúdos das 

disciplinas às especificidades da realidade do campo, 

contribuindo de forma efetiva para uma educação do campo 

de qualidade. 

O levantamento dos dados foi realizado, conforme 

proposto por Creswell (2007), utilizando como instrumento 

o questionário distribuído para 25 docentes que trabalham 

nas escolas do campo, a fim de, coletar informações desde o 

nível de escolarização ao tempo na docência. Constata-se, 

em sua maioria, que professores e alunos convivem com a 

falta de infraestrutura das escolas, carência de materiais 

pedagógicos e ausência de docentes especializados.  

Portanto, por influenciar no desenvolvimento integral 

dos alunos do meio rural, a temática estudada tornar-se-á de 

grande relevância para futuros estudos, tanto para 

pesquisadores em geral, quanto para professores 

comprometidos com uma educação de qualidade, capaz de 

contribuir para formação crítica de cidadãos conscientes e 

construtores de uma sociedade mais justa e fraterna.  
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A educação no Brasil iniciou com os jesuítas através 

da catequese indígena, a ordem religiosa teve início em 1534, 

eram homens que faziam o papel de introduzir a fé cristã e 

alfabetizá-los na Língua Portuguesa para que tivessem 

contato com o homem branco (RODRIGUES, 1931, p. 31). 

Com a saída dos Jesuítas, iniciou-se a Revolução 

Pombalina, cujo objetivo era substituir o ensino religioso. 

Era uma educação voltada para as elites da colônia, onde 

eram excluídos os filhos dos servos. “Pombal instituiu as 

aulas régias, primeira experiência de ensino promovido pelo 

estado na história brasileira” (ALVES, 2004, p. 43). 

A primeira escola no Brasil foi fundada em Salvador 

na Bahia pela Companhia de Jesus, segundo Nascimento 

(2011, p.01). Mas, oficialmente, a primeira escola foi 

fundada em 1550; o Colégio dos Meninos de Jesus, na Bahia, 

deveria acompanhar os modelos educacionais de Lisboa. Foi 

fundado em 1554, com o Padre Manoel de Nóbrega em 25 

de janeiro, o terceiro colégio jesuíta do Brasil, em 

Piratininga, Schmitz (1994, p. 62).  

Os índios foram os primeiros fornecedores de 

alimentos para o colonizador português, nos anos iniciais da 

colonização, este processo de troca de produtos entre os 

indígenas e europeus trouxe a escravidão dos mesmos. De 

acordo com Altafin (2011, p. 04), “a inicial relação de troca 

entre portugueses e nativos logo dá lugar à escravidão dos 

índios pelos colonizadores, que perdurou por pelo menos 

dois séculos”.  
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Depois dos índios, aparecem os escravos africanos, 

que de acordo com Cardoso (1987), consta em diversos 

documentos históricos a existência de lotes cultivados por 

escravos negros, em dias livres. Muitos desses registros 

tratam da discordância da Igreja de que o tempo concedido 

aos escravos para produzir alimentos coincidisse com os 

domingos e dias santos. Surgem várias ordenações, durante 

os séculos XVII e XVIII, que estabelecem que os escravos 

tenham o sábado livre para trabalhar em suas parcelas. Eram 

vários os motivos da concessão de parcela de terra e de 

tempo livre para que os escravos pudessem cultivá-la.  

Com o crescimento das lutas no campo e da ação 

política da esquerda brasileira, principalmente pelo Partido 

Comunista do Brasil, ocorreu a politização do conceito de 

camponês, que dava unidade conceitual a uma grande 

diversidade de relações de trabalho e de formas de acesso à 

terra. 

 

No final da década de 1950 e início de 1960, 

a questão agrária foi um dos principais 

pontos que polarizaram o debate político. 

Durante os anos em que João Goulart 

ocupou a presidência do Brasil, ela esteve no 

centro das preocupações dos atores políticos 

em geral, do governo, dos partidos, dos 

movimentos sociais, da Igreja Católica, da 

opinião pública. Em grande parte, foi 

naquele momento que se consolidou a noção 

de que o Brasil necessitava de uma reforma 

agrária capaz de eliminar a grande 

propriedade, o latifúndio, visto como 

obstáculo fundamental ao desenvolvimento 

(FREITAS, 2011, p.37). 
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As mudanças ocorridas no meio rural tem 

transformado bastante a vida do homem do campo, pois estas 

mudanças vêm refletindo em aspectos como sua forma de 

expressar, sua cultura, organização social, distribuição de 

sua renda familiar, transporte e nos meios de comunicação, 

como também na busca de sua qualificação profissional.  

É preciso compreender a necessidade de ação 

reparatória, necessária para restituir a grupos sociais o acesso 

efetivo a direitos universais formalmente iguais — acesso 

que teria sido perdido como resultado de injustiças passadas, 

em virtude, por exemplo, de desiguais oportunidades de 

gerações passadas que se transmitiram às presentes na 

perpetuação da desigualdade de recursos e capacidades. Sem 

ação-política-programa focalizados nesses grupos, aqueles 

direitos são letra morta ou se cumprirão num horizonte 

temporal muito distante.  Para Molina e Freitas (2011, p. 22-

23), 

 

[...] em certo sentido, essas ações 

complementariam políticas públicas 

universais, afeiçoando-se à sua lógica, na 

medida em que diminuiriam as distâncias 

que normalmente tornam irrealizável a 

noção de igualdades de oportunidades 

embutidas nesses direitos.  

 

As políticas públicas vêm norteando a produção para 

o mercado local com maior produtividade, isto porque as 

melhorias alcançadas pelo homem do campo em suas 

produções no campo vem viabilizando novo contexto. Nos 

dias atuais a Educação do Campo é parte de um projeto 

político e social. 
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As lutas dos movimentos sociais 

conquistaram programas de educação para 

os camponeses, entre os quais se destacam: 

o Programa Nacional de Educação na 

Reforma Agrária (PRONERA), o Programa 

Saberes da Terra e o Programa de Apoio às 

Licenciaturas em Educação do Campo 

(PROCAMPO). Embora esses programas 

enfrentem dificuldades em sua execução — 

especialmente no que diz respeito à 

quantidade e à morosidade na liberação dos 

recursos para efetivação das ações que 

apoiam, eles constituem-se em práticas 

concretas de parte das concepções da 

Educação do Campo (MOLINA e 

FREITAS, 2011, p. 23).  

 

Estes programas fortaleceram a Educação do Campo 

e direcionaram uma prática voltada para a realidade dos 

alunos residentes na área rural. Neste contexto, a Educação 

do Campo teve sua origem voltada para a industrialização, 

com a finalidade de modernizar o homem do campo para 

mantê-lo no campo. 

Segundo Marcoccia (2011, p.29), “a educação dos 

povos do campo brasileiro sempre esteve vinculada às 

necessidades do sistema produtivo do país”. Conforme 

mudanças que ocorriam nas bases econômicas, estas 

regulavam a partir dos interesses das forças dominantes. 

Preocupados com os problemas que iriam ocorrer nas 

cidades pelo fluxo migratório, os setores da elite urbana 

apoiavam a educação rural. “Outras fontes sociopolíticas e 

culturais da época perceberam que a riqueza da agricultura 

no Brasil estava ligada, em grande parte, à escolarização da 
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população do campo, naquele momento analfabeta”, 

(LEITE, 2002, p. 11). 

Para Marcoccia (2011, p.30), “a escola no meio rural 

tratava de impor um modelo de educação baseado nos 

valores da cultura urbana, desvalorizando a cultura e a 

identidade da população do campo”. 

A Educação do Campo nasceu como mobilização de 

movimentos sociais por uma política educacional para 

comunidades camponesas, que nasceu da combinação das 

lutas dos Sem Terra pela implantação de escolas públicas nas 

áreas de Reforma Agrária com as lutas de resistência de 

inúmeras organizações e comunidades camponesas para não 

perder suas escolas, suas experiências de educação, suas 

comunidades, seu território, sua identidade.  

 

A Educação do Campo nasceu das 

demandas dos movimentos camponeses na 

construção de uma política educacional para 

os assentamentos de reforma agrária, as 

expressões Educação na Reforma Agrária e 

Educação do Campo nasceram 

simultaneamente, são distintas e se 

complementam (FERNANDES, 2011, p. 

13). 

 

A Educação na Reforma Agrária refere-se às políticas 

educacionais voltadas para o desenvolvimento dos 

assentamentos rurais, e que neste sentido, a Educação na 

Reforma Agrária é parte da Educação do Campo, 

compreendida como um processo em construção que 

contempla em sua lógica a política que pensa a educação 

como parte essencial para o desenvolvimento do campo. 
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De acordo com Fernandes (2011, p. 14), no Brasil, “a 

trajetória da Educação Rural, iniciou-se na década de 1930 

do século XX, paralelamente no início da industrialização, 

que gerou um processo de intenso êxodo rural e crescente 

urbanização da população”.  

A cada dia que passa as escolas do campo estão 

desaparecendo, os municípios responsáveis por mantê-las 

vem fechando estes estabelecimentos de ensino para 

diminuir os gastos públicos com educação, mesmo com a Lei 

9634/96, onde diz que educação é para todos e 

responsabilidade dos Estados e Municípios, para que todo 

aluno tenha uma escola mais próxima de sua residência.  

Contudo, a Educação do Campo está no 

esquecimento, são milhares de unidades escolares fechando 

a cada ano e essa é a triste realidade de nosso Brasil que não 

consegue atender as demandas educacionais, principalmente, 

nos espaços rurais de um país. 

 

 

Os avanços ocorridos na Educação do Campo no 

município de Coité do Nóia têm ocorrido lentamente, visto 

que, a cada ano as escolas localizadas na zona rural tem uma 

demanda, significativamente, reduzida, fazendo com que os 

gestores fechem algumas instituições e criem núcleos, 

deslocando alunos de um povoado para outro. 

Destaca-se como exemplo dos avanços, a construção 

do Plano Municipal de Educação de Coité do Nóia para o 

decênio 2015/2025, o qual foi elaborado de forma, 

amplamente, participativo e democrático, com metas e 
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estratégias alinhadas ao Plano Nacional e Estadual de 

Educação e que abrangem todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino.  

Nesse contexto, cada meta foi traçada, com base em 

dados oficiais disponíveis no sistema. A análise situacional 

da educação em Coité do Nóia permitiu visualizar o cenário 

atual como ponto de partida para o acompanhamento e 

monitoramento das estratégias educacionais concebidas para 

o aprimoramento da qualidade da educação durante a 

próxima década.  

O Plano Municipal de Educação-PME de Coité do 

Nóia-AL foi criado em 11 de junho de 2015, pela Lei Nº 347. 

Legitimado e aprovado pela comunidade educacional 

coitenense, configura uma política pública municipal de 

extrema relevância para a implantação de ações eficazes para 

a orientação dos rumos da educação.  

A Educação do Campo foi implantada nas escolas de 

Coité do Nóia em 2010, através do Programa Escola Ativa 

do Ministério da Educação (MEC) que comtemplou sete 

escolas. A Educação do Campo no município é ofertada na 

Educação Infantil, no Ensino Fundamental menor e na 

Educação de Jovens e adultos – EJA (no primeiro segmento), 

visto que, o ensino fundamental maior e médio é ofertado em 

escolas na zona urbana do município. 

O município tem o grande desafio de superar a taxa 

de analfabetismo, que para compreendê-lo, segundo 

Furlanetti (2016, p. 12), “é necessário entender o 

analfabetismo como fenômeno desencadeado pela exclusão 

escolar e social”. Essa exclusão decorrente do capitalismo, 
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tem como objetivo manter a situação opressora e alienante, 

visando à manipulação de indivíduos.  

Nesse contexto, recorda-se que o ato de ensinar não é 

um ato de “depositar” conceitos, mas uma ação libertadora, 

problematizadora, pois “[...] ninguém educa ninguém, 

ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2014, p. 39). Para que 

essa educação problematizadora e libertadora se efetive, ela 

precisa romper com o verticalismo da educação que 

transmite, narra, transfere ou deposita.  

O que move a Educação do Campo no município de 

Coité do Nóia-AL é a construção de um novo projeto 

societário que vise inserir os alunos do campo como 

protagonistas de seus processos educacionais, 

especialmente, em relação à efetivação do direito à educação 

de qualidade. Para isso, a SME (2016) desenvolve projetos e 

ações para melhoria das infraestruturas das escolas, 

formação continuada e melhores condições de trabalho que 

fortaleçam a prática educativa dos professores que atuam nas 

escolas do campo. 

 

 

A presente pesquisa partiu da aplicação de um 

questionário com perguntas fechadas e aplicado durante um 

mês, visto que os professores moram ou atuam na zona rural. 

Parte de um levantamento descritivo, uma vez que reúne 

dados sobre a caracterização de alguns docentes que 

desenvolvem suas funções em escolas rurais e pela 

necessidade de obter informações sobre as condições de 
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trabalho, formação continuada e metodologia aplicada na 

Educação do Campo. 

O instrumento utilizado para coleta de dados foi um 

questionário (Apêndice A) contendo perguntas sobre o nível 

de escolarização, tempo na docência, formação continuada 

para o ensino do campo, dificuldades em sala de aula, 

condições de trabalho, estrutura adequada para o ensino, 

metodologia aplicada, calendário sazonal e se os docentes 

sentem-se realizados quanto à profissão.  

Todos os professores pesquisados tiveram 

explicações sobre o trabalho que ia ser realizado e da 

importância deste para o desenvolvimento da pesquisa. Os 

docentes que participaram se mostraram interessados e 

disponíveis a contribuir. Dos 25 questionários aplicados, 

todos foram devolvidos corretamente e respondidos, o que 

permitiu uma análise mais precisa das respostas.  

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e de campo 

que enfatiza a organização do sistema educacional brasileiro 

desde a história da educação no Brasil à inclusão da 

Educação do Campo no município de Coité do Nóia-AL. 

Autores como Brasil (2011), Caldart (2011), Carvalho 

(1978), Freire (1980), Molina e Freitas (2011), Sousa (2011), 

entre outros contribuem com a literatura do tema. 

 

 

Coité do Nóia é um município que fica localizado no 

agreste alagoano. Sua população é de 10.926 habitantes, 

sendo 5.422 homens e 5.504 mulheres distribuídos na zona 

urbana (3.737) e rural (7.189). Desse total 6.345 são 
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alfabetizados (IBGE - 2010) e sua área é de 88, 488 km2 

(143,97 h/km2). 

Coité do Nóia tem 24 (vinte e quatro) escolas 

municipais que atendem alunos do ensino básico (1º ao 9º 

anos), uma escola estadual que oferece o ensino médio, um 

Centro de Educação Infantil e uma creche. 21 (vinte e uma) 

escolas estão situadas na área rural e destas apenas 8 (oito) 

recebem ajuda financeira para melhoria do espaço físico e 

humano. Três são consideradas tempo integral com o 

Programa Mais Educação. Desse total, foram formados três 

núcleos com gestão democrática para eleição da equipe 

diretiva, que é eleita através da comunidade escolar e local e 

participa das decisões sobre o PDDE - Campo (Programa 

Dinheiro Direto na Escola — Escola do Campo) e tomadas 

de decisões para a melhoria da instituição e Plano de 

Desenvolvimento da Escola - PDE interativo. 

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 

todas as escolas localizadas na zona rural são consideradas 

“escolas do campo”, as quais em sua maioria necessitam de 

uma reforma para melhorar a estrutura física. Todas possuem 

energia elétrica, a água é fornecida por carro pipa da 

prefeitura municipal, algumas possuem televisão/vídeo e 

computador, uma cantina e sanitários. As escolas vinculadas 

partilham de um único projeto político-pedagógico, não têm 

autonomia financeira e geralmente são edificações com 

apenas uma sala de aula. Apenas as escolas consideradas 

núcleos possuem três salas.  

O grupo de professores apresenta um perfil muito 

próximo daquele já apontado pela literatura em termos de 

diversificação (Caldart, 1997, p.180). Do total, são 24 
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mulheres e 1 homem; a maioria são casadas e tem entre 30 e 

45 anos de idade; mais da metade possui de um a quatro 

filhos. Quanto à graduação 3 estão cursando a graduação 

específica para a educação do campo (Procampo), 18 tem 

Pedagogia completo, 1 Geografia, 1 Química e 2 Magistério 

(Ensino Médio Normal), dos professores que concluíram o 

nível superior, 11 possuem especialização na área da 

educação, a maioria são católicos. Quanto ao tempo que 

lecionam, 3 tem de um a dois anos, 8 de três a cinco anos, 1 

de seis a oito anos, 2 de oito a dez anos e 11 com mais de dez 

anos de experiência docente. Catorze professores 

entrevistados trabalham como contratados e nove como 

efetivos. Todos participaram nos últimos três anos de, pelo 

menos, quatro encontros de formação continuada oferecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, mas quanto à 

formação continuada em Educação do Campo apenas oito 

responderam que já havia participado. 

Dos professores envolvidos na pesquisa 16 

(dezesseis) são oriundos do meio urbano e 9 (nove) moram 

ou residem na comunidade rural em que lecionam. Temos, 

portanto, 16 professores residentes no meio urbano e 9 no 

meio rural. Quanto ao sentimento de realização profissional, 

vinte e três professores responderam que sim e apenas dois 

não se sentem realizados como docentes.  

Os docentes em sua maioria (13) responderam que 

uma das maiores dificuldades encontrada em sala de aula é 

decorrente da falta de material para desenvolver atividades 

básicas do cotidiano escolar, (8) responsabilizam a falta de 

controle da turma e (4) ao grande número de alunos em cada 

turma. Quando perguntados sobre as condições de trabalho 
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(recursos disponíveis, espaço para estudo e/ou outras 

atividades, ambiente acolhedor) a maioria (21) respondeu 

“bom”, (2) consideram essas condições ruins e (2) regular. 

Já no que se refere a estrutura da escola (15) consideram 

inadequada para o ensino-aprendizagem com qualidade. 

Quanto ao ensino específico para a Educação do 

Campo, vinte e dois professores responderam não utilizar a 

metodologia voltada à especificidade rural. Para Caldart, 

(2008, p. o8), “um projeto de educação integrado a um 

projeto político de transformação social exige a formação 

integral dos trabalhadores do campo”. Apenas três 

professores disseram utilizar a metodologia voltada para a 

educação do campo, visto que estes docentes são estudantes 

do curso de licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Estadual de Alagoas — UNEAL, o qual visa 

formar educadores para as escolas e comunidades rurais 

dentro do Programa de Apoio à Formação Superior e 

Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), do 

Ministério da Educação. O curso compreende a formação 

humanística, pedagógica e sociopolítica do educando 

integrada à formação nas áreas de habilitação em Ciências da 

Natureza e Matemática e em Linguagens, com base na 

metodologia da alternância. 

A formação de educadores, no sentido de uma 

construção contra hegemônica para as escolas do campo tem 

como desafio colocar a escola a serviço da transformação 

social, mudando não apenas os conteúdos, mas também suas 

práticas, estrutura organizacional e funcionamento. Como 

coloca Caldart (2000), “os principais aspectos centrais dessa 

tarefa são três: a relação escola-trabalho, a auto-organização 
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dos estudantes e a organização do ensino por complexos 

temáticos, em sintonia com os temas geradores de Paulo 

Freire”. 

Constatou-se também que todos os professores 

entrevistados responderam que a instituição escolar não é 

contemplada com o calendário diferenciado (sazonal), o qual 

respeita a época do preparo, plantio e colheita da produção 

agrícola. Contudo, a análise da Educação do Campo 

realizada através desta pesquisa tem notado como principais 

questões: a carência e a precariedade das instalações físicas 

da maioria das escolas; as maiores dificuldades encontradas 

pelos professores são a falta de controle da turma, falta de 

material e grande número de alunos por turma; a falta de 

professores habilitados e efetivados, o que provoca constante 

rodízio; currículo escolar que não privilegia uma visão 

voltada para a educação campesista; a falta de assistência 

pedagógica e supervisão escolar nas escolas rurais; o 

predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa 

qualidade e a falta de melhores condições de trabalho. 

 Portanto, a realidade da Educação do Campo no 

município de Coité do Nóia-AL, necessita de mudanças 

significativas, no que se refere desde a questão estrutural e 

física das instituições até a formação dos professores 

agregando as especificidades da escola do campo ao projeto 

político pedagógico, como está embasado na citação de 

Molina (1999, p.29), “[...] não basta ter escolas no campo, é 

preciso construção de escolas do campo com um projeto 

político pedagógico vinculado as causas, aos desafios, 

sonhos, à história e a cultura do povo trabalhador do campo”. 
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A pesquisa Educação do Campo e sua trajetória no 

município de Coité do Nóia-AL, abordou a realidade do 

ensino pedagógico na Educação do Campo, porém não está 

finalizada, o que houve foi a conclusão de um fechamento na 

formação acadêmica, o que não impede sua continuidade de 

investigação.  

Os objetivos foram alcançados ao analisar as práticas 

metodológicas do processo de ensino-aprendizagem dos 

professores do campo do município de Coité do Nóia-AL. A 

Educação do Campo foi implantada nas instituições 

escolares em 2010 através do Programa Escola Ativa do 

Ministério da Educação-MEC que comtemplou sete escolas 

e atualmente são vinte e uma escolas do campo.  

A problematização da pesquisa colocou em foco o 

desenvolvimento da qualidade do ensino na educação do 

campo nas vinte e uma unidades escolares no referido 

município com o seguinte questionamento: como está 

configurada as práticas de ensino dos professores que atuam 

na Educação do Campo no município de Coité do Nóia-AL? 

As hipóteses levantadas inicialmente foram 

respondidas através do levantamento dos dados mediante a 

distribuição do questionário a 25 (vinte e cinco) professores 

que trabalham nas escolas do campo. Tal questionário tinha 

a finalidade de coletar informações desde o nível de 

escolarização, tempo na docência, formação continuada para 

o ensino do campo, dificuldades em sala de aula, condições 

de trabalho, estrutura adequada para o ensino, percepção e 



- 98 - 

importância do desenvolvimento da prática pedagógica 

contextualizada ao meio rural, calendário sazonal e 

realização profissional.  

Constatou-se em sua maioria, que professores e 

alunos convivem com a falta de infraestrutura das escolas, 

carência de materiais pedagógicos e ausência de docentes 

especializados. Os problemas levantados a partir dos 

questionários mostraram que, apesar da Educação do Campo 

ter sido legalizada através da interface entre as políticas 

públicas voltadas para a mesma, a educação oferecida pelo 

referido município para essa modalidade de ensino está 

longe de se consolidar de forma efetiva e com qualidade, 

voltada às peculiaridades da Educação do Campo.  

Neste contexto, a realidade das escolas do campo no 

município de Coité do Nóia tem sofrido a precariedade da 

realidade do interior brasileiro, o qual a transformação da 

Educação do Campo requer mais do que a melhoria física das 

escolas ou a qualificação dos professores. 

Além destas melhorias, requer um currículo escolar 

baseado na vida e valores da realidade da população rural, a 

fim de que o aprendizado também possa ser um instrumento 

para o desenvolvimento do meio rural.  

Através da pesquisa, pôde-se conhecer o perfil do 

grupo de professores, dos vinte e cinco, vinte e quatro são 

mulheres e um homem; a maioria são casadas e tem entre 30 

e 45 anos de idade; mais da metade possui de um a quatro 

filhos. Quanto à graduação três estão cursando a graduação 

específica para a educação do campo (Procampo), dezoito 

tem Pedagogia completo, um Geografia, um Química e dois 

Magistério (Ensino Médio Normal). Dos professores que 
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concluíram o nível superior, onze possuem especialização na 

área da educação. Quanto ao tempo que lecionam, três tem 

de um a dois anos, oito de três a cinco anos, um de seis a oito 

anos, dois de oito a dez anos e onze com mais de dez anos de 

experiência docente. Catorze professores entrevistados 

trabalham como contratados e nove como efetivos.  

Todos participaram nos últimos três anos de, pelo 

menos, quatro encontros de formação continuada oferecidos 

pela Secretaria Municipal de Educação, mas quanto à 

formação continuada em Educação do Campo apenas oito 

responderam que já havia participado. Dos professores 

envolvidos na pesquisa 16 (dezesseis) são oriundos do meio 

urbano e 9 (nove) moram ou residem na comunidade rural 

em que lecionam. Temos, portanto 16 professores residentes 

no meio urbano e 9 no meio rural. Quanto ao sentimento de 

realização profissional, vinte e três professores responderam 

que sim e apenas dois não se sentem realizados como 

docentes.  

Os docentes em sua maioria (13) responderam que 

uma das maiores dificuldades encontrada em sala de aula é 

decorrente da falta de material para desenvolver atividades 

básicas do cotidiano escolar, (8) responsabilizam a falta de 

controle da turma e (4) ao grande número de alunos em cada 

turma. Quando perguntados sobre as condições de trabalho 

(recursos disponíveis, espaço para estudo e/ou outras 

atividades, ambiente acolhedor) a maioria (21) respondeu 

“bom”, (2) consideram essas condições ruins e (2) regular. 

Já no que se refere a estrutura da escola (15) consideram 

inadequada para o ensino-aprendizagem de qualidade. 
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Quanto ao ensino específico para a Educação do 

Campo, (22) professores responderam não utilizar a 

Metodologia voltada à especificidade rural. Apenas três 

professores disseram utilizar a Metodologia voltada para a 

Educação do Campo, visto que estes docentes são estudantes 

do curso de licenciatura em Educação do Campo da 

Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), o qual visa 

formar educadores para as escolas e comunidades rurais 

dentro do Programa de Apoio à Formação Superior e 

Licenciatura em Educação do Campo (Procampo), do 

Ministério da Educação. O curso compreende a formação 

humanística, pedagógica e sociopolítica do educando 

integrada à formação nas áreas de habilitação em Ciências da 

Natureza e Matemática e em Linguagens, com base na 

Metodologia da alternância. Constatou-se também que, 

todos os professores entrevistados responderam que a 

instituição escolar não é contemplada com o calendário 

diferenciado (sazonal), que respeite a época do preparo, 

plantio e colheita da produção agrícola. 

Ao término dessa pesquisa foi possível constatar com 

os principais resultados considerando os aspectos centrais 

que delineiam a interface da educação do campo como uma 

trajetória em construção no município de Coité do Nóia-AL, 

que a carência e a precariedade das instalações físicas da 

maioria das escolas; as maiores dificuldades encontradas 

pelos professores são a falta de controle da turma, falta de 

material e grande número de alunos por turma; a falta de 

professores habilitados e efetivados, o que provoca constante 

rotatividade; currículo escolar que não privilegia uma visão 

voltada para a Educação do Campo; a ausência de assistência 
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pedagógica e supervisão escolar nas escolas rurais; o 

predomínio de classes multisseriadas com educação de baixa 

qualidade e a falta de melhores condições de trabalho. 

Portanto, a realidade da Educação do Campo no 

município de Coité do Nóia-AL, necessita de mudanças 

significativas, no que se refere desde a questão estrutural e 

física das instituições escolares até a formação dos 

professores, agregando as especificidades da escola do 

campo ao projeto político pedagógico de acordo com as 

políticas públicas dessa modalidade. É neste contexto, que 

esta pesquisa tem como finalidade mostrar a realidade da 

Educação do Campo do município de Coité do Nóia. Este 

estudo, também com viés entregar a comunidade acadêmica 

e a sociedade que buscam subsídios sobre a Educação do 

Campo. Contudo, vemos uma situação ainda com muitos 

percursos a serem percorridos. No entanto, este estudo visa 

acrescentar de forma que norteie como referencial novos 

estudos sobre a temática, mostrando dados relevantes as 

futuras pesquisas. 
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