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CAPÍTULO 1 
 

CULTURA E EDUCAÇÃO 

 

 

Adriana Cavalcante da Silva Lessa1 

Betijane Soares de Barros2 

 

INTRODUÇÃO 

 

No processo do ensino-aprendizagem e na 

construção de conhecimentos em crianças das séries iniciais 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, na faixa 

etária de 3 a 10 anos, a aprendizagem, na maioria das vezes, 

é um processo que requer muita a atenção do professor com 

seu aluno, e em vários fatores, em interação, colaboram 

para o seu sucesso. Nesse processo, o professor é facilitador 

das interações fundamentais entre ele e as crianças e entre 

elas mesmas, nunca descartando seus conhecimentos 

prévios, sociocultural e cognitivo onde na maioria das vezes 

                                                 
1 Graduada em Letras no CESMAC, Especialização em Psicopedagogia 

pelo CEAP, mestre em Ciências da Educação pela Absoulute Christian 

Univesrsity, Doutoranda em Ciências da Educação, Professora da Rede 

Pública Municipal e gestora em Escola privada. 

Professora orientadora Drª Betijane Soares de Barros. E-mail: 

adrianacavalcante32@hotmail.com 
2 Possui Doutorado em Ciências da Educação e Doutorado em Ciências 

da Saúde, Mestrado em Ciências da Saúde, Especialização em Ciências 

Biológicas e Especialização em Neuropedagogia, Graduação em 

Ciências Biológicas. 

Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/4622045378974366 
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estarão juntos. Essa interação social realiza-se através de 

trocas de ideias entre os iguais e os que não são iguais, e 

que tem no professor a supervisão e o cuidado do processo 

de ensino e aprendizagem através da cultura. 

Para que aja desenvolvimento na inteligência e na 

aprendizagem é necessário que o professor compreenda o 

próprio modo da criança se relacionar, se comunicar, agir, 

sentir, pensar e construir seus conhecimentos e conceitos. 

Nesse contexto, a subjetividade relacionada à 

cultura deverá ocorrer de forma igual para todos, mesmo 

que cada um tenha o seu próprio modo de pensar e de agir 

através da cultura. 

 

1. CULTURA E EDUCAÇÃO 

 

Refletindo sobre cultura e educação e o papel do 

professor é necessário que o professor esteja sempre em 

busca de novidades para transmitir para o seu aluno, que 

busque sempre o interesse da criança através da dança, do 

teatro e da música envolvendo uma didática renovada e 

construtiva. O professor trabalhará com a subjetividade de 

cada indivíduo, envolvendo cultura e educação no seu 

cotidiano, devendo sempre estar disposto a interagir com a 

criança e aprender junto com elas no nosso dia a dia, 

respeitando a individualidade e o espaço de cada um. 

Podemos definir cultura como uma série de ações 

que está relacionado a crenças, comportamentos, valores, 

instituições, regras que identificam e regem a sociedade em 

que estamos inseridos. Consiste na identificação de um 

povo em um determinado tempo e espaço. Cada sociedade 
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tem sua cultura e esta é passada a seus integrantes e estes 

aos seus descendentes. 

Educação se refere aos processos de ensinar e 

aprender. Está presente em toda a sociedade e está ligada a 

formação cultural de um povo no sentido de transmitir 

conhecimentos. 

Educação e Cultura formam a cidadania quando 

revelam informações referentes às manifestações culturais, 

artísticas e intelectuais através do desenvolvimento das 

práticas pedagógicas. 

A todo o momento, nós precisamos levar em 

consideração a idade de nossos alunos, os pensamentos, sua 

linguagem, o seu conhecimento o ambiente em que vive, é 

através da cultura que resgataremos os nossos alunos para a 

sala de aula.  

 

O responsável definitivo da natureza, do 

sentido e da consistência do que os alunos e 

as alunas aprendem em sua vida escolar é 

este vivo, fluido e complexo cruzamento de 

culturas que se produz na escola, entre as 

propostas da cultura crítica, alojada nas  

disciplinas científicas, artísticas e 

filosóficas; as determinações da cultura 

acadêmica, refletidas nas definições que 

constituem o currículo; os influxos da 

cultura social, constituída pelos valores 

hegemônicos do cenário social; as pressões 

do cotidiano da cultura institucional, 

presente nos papéis, nas normas, nas 

rotinas e nos ritos próprios da escola como 

instituição específica; e as características da 

cultura experiencial, adquirida 

individualmente pelo aluno através da 
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experiência nos intercâmbios espontâneos 

com seu meio (Pérez Gómez, 1998, p.17). 

 

De fato a escola é responsável pelo desenvolvimento 

do aluno através da cultura e educação, levando sempre em 

consideração o pensar, o agir, e o sentir dos nossos alunos. 

A educação tem, a princípio, como finalidade 

promover mudanças desejáveis, e relativamente 

permanentes nos indivíduos e que estas venham a favorecer 

o desenvolvimento integral do homem e da sociedade. 

Portanto, é importante ressaltar que a educação atinja a vida 

das pessoas e do conjunto em todos os âmbitos, visando à 

expansão dos horizontes pessoais, o desenvolvimento 

humano, além da observação das dimensões econômicas e o 

fortalecimento de uma visão mais participativa, crítica e 

reflexiva dos grupos nas decisões dos assuntos que lhes 

dizem respeito. 

A educação é um acontecimento pessoal. É pela 

educação que a cultura e a humanidade são transmitidas e 

transformadas. Educação tem tudo a ver com o futuro do 

nosso aluno. A escola se faz em um espaço de participação, 

de compartilhamento, de disputa e de negociação de 

sentidos que implicam em transformações na vida pessoal 

de cada um dos que a frequentam e na vida social de todos. 

A escola é um espaço em que produzimos, transmitimos e 

criamos cultura. 

A criança é um ser verdadeiro e social, que já tem a 

sua capacidade de pensar, de amar e que no decorre de cada 

fase vai aprimorando cada vez mais, através do ambiente 

em que vive e das pessoas com quem se comunica e se 
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relaciona, pois é através da cultura que iremos aprimorar 

cada vez mais a aprendizagem dos nossos alunos.   

 

Embora o papel da realidade social na 

formação do sujeito individual seja uma 

ideia ampla aceita (e óbvia), controvérsia e 

ambiguidades surgem quando a natureza 

deste papel e a gênese dos processos 

individuais são conceituadas. As 

abordagens deste problema envolvem 

elaborações teóricas que tendem a 

privilegiar ou o funcionamento 

intraindividual ou interindividual. 

(SMOLKA et al., 1995) 

 

É através do contexto social que o sujeito torna-se 

uma pessoa crítica levando em consideração a 

individualidade de cada um, pois a cada momento em que 

estamos na sala de aula, nós estamos preparando nossos 

alunos para ser uma pessoa crítica pesquisadora e que esteja 

sempre em busca do novo. 

 

2. EQUIPE PEDAGÓGICA 

 

A importância da equipe pedagógica é 

fundamentalmente imprescindível, tanto para os nossos 

alunos, como para nós professores, pois a equipe precisa 

sempre estar disposta a trabalhar as dificuldades dos nossos 

alunos para que juntos consigamos sanar as dificuldades do 

nosso dia a dia, respeitando a fase de cada criança sem 

querer ultrapassá-la. De acordo com os PCN a Equipe 

Pedagógica deverá estar preparada para trabalhar também 
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com seus alunos a cultura através do teatro, da dança, 

envolvendo a subjetividade de cada um. 

 

Muitas pessoas ainda entendem o processo 

ensino-aprendizagem de forma estática. Ou 

seja, de um lado existe o professor que 

ensina, transmite informações; do outro 

lado está o aluno, que escuta e deve 

esforçar-se para aprender. As crianças 

sempre enfrentam uma série de restrições: 

não podem falar palavrões, ver certo 

programas de televisão, ficar até tarde 

jogando no computador, sair à noite etc. 

(PILETTI, 2013) 

 

Já não existe mais essa do professor ensina e o aluno 

aprende, pois os dois são sabedores de conhecimentos, o 

professor sabe mais do que o aluno, mas o aluno também 

tem algo que o professor possa aproveitar através do teatro 

e da dança, na verdade é a troca de informações e de 

conhecimentos, cada um com a sua experiência 

diferenciada. 

 

3. A PRATICA PEDAGOGICA E O PAPEL DO PROFESSOR 

ATRAVES DA CULTURA 

 

Ao falarmos em processo de ensino-aprendizagem, 

pode ocorrer de adotarmos uma descrição idealizada, que 

tende a considerar isoladamente os autores sociais 

envolvidos sem se dar conta do aspecto fundamental que dá 

sentido ao que acontece em sala de aula, permitindo que o 

trabalho docente seja realizado e que a aprendizagem 
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aconteça. A prática pedagógica do professor é de suma 

importância para o processo de aprendizagem do aluno. 

 

[...] na vivência do espírito de parceria, de 

integração entre teoria e prática, conteúdo e 

realidade, objetividade e subjetividade, 

ensino e avaliação, reflexão e ação, dentre 

muitos dos múltiplos fatores interagentes 

do processo pedagógico (LUCK, 1994, 

p.54). 

 

A escrita e a leitura não dão garantia ao aluno de 

interpretar e produzir o seu próprio texto. É através do 

teatro, da dança que o professor irá estimular o seu aluno a 

gostar de interpretar, de ler, de escrever. 

A linguagem compreende a leitura e a escrita no 

ambiente em que vive, através do mediador professor- 

aluno. 

 

Para aprender a ler, portanto, é preciso 

interagir com a diversidade de textos 

escritos, testemunhar a utilização que os 

leitores fazem deles e participar de atos de 

leitura de fato: é preciso negociar o 

conhecimento que já se tem e o que é 

apresentado pelo texto, o que está atrás e 

diante dos olhos, recebendo incentivos e 

ajuda do leitor experiente (PCNS, 1997, 

vol.2, p.56 

 

Para que a criança possa gostar de ler, é necessário 

que o professor também goste de ler para que o mesmo 

possa estimular o seu aluno, trazendo para sala de aula 

recursos que o auxilie na hora da leitura. 
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Nós, professores, devemos usar a subjetividade e a 

interdisciplinaridade na aprendizagem do nosso aluno, que 

possamos, enquanto professores, aprimorar e aperfeiçoar a 

nossa prática pedagógica diante de nossos alunos. É através 

da interdisciplinaridade que nós, professores, nos tornamos 

cada vez mais aptos a ajudar o nosso aluno de várias 

maneiras, caso seja através da dança, do teatro e da música.  

 

O objetivo da interdisciplinaridade é, 

portanto, o de promover a superação da 

visão restrita de mundo e a compreensão da 

complexidade da realidade, ao mesmo 

tempo resgatando a centralidade do homem 

na realidade e na produção do 

conhecimento, de modo a permitir, ao 

mesmo tempo, uma melhor compreensão 

da realidade e do homem como o ser 

determinante e determinado (LUCK, 1994, 

p.60). 

 

A escrita e a leitura não dão garantia ao aluno de 

interpretar e produzir o seu próprio texto. Devemos fazer 

com que o aluno, através da dança, do teatro e da música, 

comece a sentir prazer pela leitura e pela escrita, mediante 

um trabalho pedagógico relacionado à cultura e educação. 

A linguagem compreende a leitura e a escrita no 

ambiente em que vive através do mediador professor- 

aluno. 
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CONCLUSÃO  

 

A Cultura escolar está fortemente ligada à filosofia 

da escola, ou seja, é ela que dirá como a escola vê o 

educando no processo educativo e sua projeção para a vida 

social e intelectual. A Legislação Educacional, a elaboração 

do Projeto Político Pedagógico, as abordagens de ensino, o 

público que se deseja alcançar e as metas pedagógicas, 

todos esses fatores dependem das estratégias abordadas na 

formação da cultura a qual a instituição deseja formar. 

 A educação é um acontecimento pessoal. É pela 

educação que a cultura e a humanidade são transmitidas e 

transformadas. Educação tem tudo a ver com o futuro do 

nosso aluno. A escola se faz em um espaço de participação, 

de compartilhamento, de disputa e de negociação de 

sentidos que implicam em transformações na vida pessoal 

de cada um dos que a frequentam e na vida social de todos.  

A escola é um espaço em que produzimos, 

transmitimos e criamos cultura. 

Educação e Cultura formam a cidadania quando 

revela informações referentes às manifestações culturais, 

artísticas e intelectuais através do desenvolvimento das 

práticas pedagógicas. 
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CAPÍTULO 2 
 

EDUCAÇÃO E CIBERNÉTICA SOBRE AS 

CONTRIBUIÇÕES DE PIERRE LÉVY 

 

 

Alan Franklin da Fonseca Santos3 

 

INTRODUÇÃO 

 

Com o objetivo de explicar o processo da 

Cibercultura na educação, baseada na teoria do filósofo 

francês Pierre Levy, a qual se encontra baseada nas 

mudanças que atingem a educação e a gestão de 

conhecimentos, e desenha uma base de uma sociedade, a 

escola e os educadores passam por uma revisão dos seus 

princípios pedagógicos e do uso de recursos de tecnologia 

da aprendizagem. 

 A teoria do filósofo Pierre Levy tem como principal 

linha o fato da escola perder o seu monopólio sobre a 

transmissão do conhecimento e como é a transformação da 

educação atualmente. Segundo Pierre há uma grande 

mudança na relação com o saber, a principal é a velocidade 

com a qual os conhecimentos aparecem, renovam-se e 

tornam-se obsoletos, ou seja, quando um jovem aprendia 

uma profissão, a maior parte do que aprendia era válido no 

final de sua carreira profissional, podendo transmitir aos 

                                                 
3 E-mail: alanfranklin@uol.com.br 
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seus filhos e aprendizes. Hoje a situação é completamente 

diferente, não com relação às profissões, mas com o 

número cada vez maior de profissões. 

 As obras de Levy não se limitam apenas a educação 

e sim no universo externo social, a chamada indústria do 

conhecimento, a pesquisa, a documentação, consultoria, a 

formação profissional, a mídia e a cultura de todos os 

setores do universo capitalista. Mostra que a informatização 

se encontra em todas as áreas de atuação profissional. 

 Essas e outras reflexões serão abordadas neste artigo 

com o objetivo de destacar as contribuições de Pierre Levy 

na educação com a cibercultura. 

 

1. SOCIEDADE, INTERNET E EDUCAÇÃO. 

 

 Uma fundamentação básica é a diferença entre os 

seres humanos dos demais seres vivos é a capacidade de 

raciocinar (sua inteligência) e de viver em sociedade com 

respeito mútuo desenvolvido por ele ao longo da existência 

no Planeta Terra. Ao longo dos séculos, a humanidade tem 

assistido a verdadeiras revoluções sociais, políticas, 

comportamentais, ideológicas e cientificas, as quais 

causaram, e causam extraordinárias mudanças culturais na 

sociedade das épocas. As pesquisas, a criação e o 

desenvolvimento de outras tecnologias, não cessaram e 

visaram sempre o controle dos quatro elementos básicos da 

natureza pelo homem e o encurtamento de distâncias do 

planeta por meio das tecnologias de comunicações como o 

telefone, código Morse, telex, fax e, por último, a internet. 
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As obras do Filósofo francês Paul Pierre Levy, 

nascido em 02 de julho de 1956, na Tunísia, estão voltadas 

a análise do conhecimento coletivo bem perceptível na obra 

Árvore do Conhecimento, desenvolvida com seu amigo 

matemático Michel Authier.  A grande preocupação do 

autor em questão era mesmo analisar e explicar a interação 

social com o campo virtual focando sua pesquisa na área 

cibernética. 

 

O crescimento do ciberespaço é o resultado 

de um movimento internacional de jovens 

ávidos para experimentar coletivamente 

formas de comunicação diferentes daquelas 

que as mídias clássicas nos propõem. (Lévy 

1999, p.70) 

 

 Como o objetivo do artigo é mostrar a teoria de 

Pierre Levy, o mesmo mostra uma ampliação de leitura 

fazendo com que exista uma captação de informação de 

qualquer lugar do mundo em várias línguas, em diferentes 

formatos, abrindo espaço para produção de qualquer 

informação passando assim a ser um escritor e não apenas 

um leitor. O principio da elaboração da emissão a 

possibilidade da escrita e não apenas ser crítico. Com a 

criação de Blogs, Twitter, Facebook e outras ferramentas, 

qualquer indivíduo tem o livre arbítrio de criar e produzir 

seu próprio conteúdo sem pedir a ninguém. 

 

A internet representando uma abertura para 

o mundo e a liberdade de expressão, 

constitui igualmente a infraestrutura da 

nova economia cujos altos e baixos não 
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devem mascarar a tendência de fundo, 

inegavelmente construída (Lévy, 1999, 

p.70) 

 

 O segundo ponto em questão é o sentido dessa 

emissão. Só fará sentido em rede, ou seja, uma conexão 

generalizada e aberta juntamente com pessoas que têm uma 

mesma linha de pensamento, desencadeará uma potência 

política, social e econômica gigantesca. Um terceiro 

princípio que vale ressaltar é uma suposta reconfiguração, a 

qual está generalizada, ou seja, o livro jamais deixará de ser 

livro, mas teremos várias formas de buscar a informação, 

todos podendo conversar criando assim a potência da 

conversação. 

 A ideia do laço social é explorar ao máximo todas as 

riquezas humanas existentes nas populações. Há pessoas 

com habilidades, qualificações e nem sempre são utilizadas 

pelos outros, ou valorizadas no meio em que vive, foi por 

isso que Pierre Levy inventou programas que permitem aos 

membros de uma coletividade revelar suas qualificações e 

habilidades retratadas em sua obra Árvore do 

Conhecimento. 

 Em sua outra obra Cibercultura (1997), Pierre define 

bem o excesso de informações que assola uma sociedade, 

que muitas vezes tentamos salvar o essencial, como 

inserido no livro a associação que o autor faz com a Arca 

de Noé, sendo que na embarcação de Noé não estavam 

todos os animais e sim, um resumo do conjunto dos seres 

que iriam desaparecer. Sendo assim Levy mostra que é 

possível fazer o resumo do todo. A cibercultura surge como 

os impactos socioculturais da microinformática. Mais do 
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que uma questão tecnológica, mas uma atitude que no meio 

dos anos 70, influenciada pela contracultura americana, 

acena contra o poder tecnocrático. (LEMOS, p.101). 

 Segundo Pierre Lévy (1999), a cibercultura será 

considerada como outro tipo de cultura, porque esta vem 

desconstruir todos os conceitos de saber ou forma de pensar 

a qual estamos acostumados, onde estas formas seguem 

uma linha tradicional e conservadora, onde temos alguém, 

ou alguma entidade, sendo a dona deste saber, fazendo com 

que o público vá à busca de informações e estas quando 

emitidas são consideradas verdades absolutas. 

 A diferença entre textos impressos para textos 

apresentados na Internet é que os textos eletrônicos 

oferecem ligações com outros textos, não ocorrendo uma 

limitação física como seria em um livro convencional, 

levando assim o leitor a um universo de informações 

interligadas, porém apesar de estarem interligadas, cada 

texto conserva a sua individualidade. 

 

2. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

 

 A educação a distância é um setor particularmente 

interessante, segundo Pierre, pois é nele que é 

experimentado o maior número de novidades e ao mesmo 

tempo técnicas pedagógicas. É um setor que existe uma 

experimentação constante e que deve ser posto em prática 

também na forma tradicional. Mas por causa da constante 

renovação da tecnologia, é necessário que exista uma 

renovação constante com a educação à distância, a mesma 
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tem pouca tradição, o que a torna particularmente favorável. 

O docente não está presente, mas transmite conhecimento 

ao aluno, suscitando a sua aprendizagem através do 

planejamento da instituição, do qual participou e dos 

recursos didáticos que elaborou. 

 Por outro lado, o autor elucida que as técnicas 

utilizadas na educação à distância serão cada vez mais 

utilizadas na educação normal, utilização de CDs, DVDs, 

de programa de computadores, ou a utilização de redes de 

informática, por exemplo, trabalhados nas escolas normais 

onde há a presença de alunos. A educação a distância pode 

ser situada entre a educação presencial (face a face) e a 

solitária (autodidata), pois a instituição tem por finalidade 

apoiar o aluno motivando, facilitando e avaliando 

continuamente a aprendizagem. 

 Percebe-se, portanto, que cada vez mais haverá uma 

mistura, segundo Pierre, uma espécie de mixagem entre 

educação clássica e educação a distância. Cada vez mais as 

escolas estarão em relação uma com as outras, um curso 

interativo sobre uma determinada matéria, vários alunos 

vão se conectar e os mesmos irão navegar. Com isso será 

um ponto favorável à evolução das escolas em direção a 

uma adaptação à nova relação que está sendo instaurado 

com o saber, esse indefinido trabalho de transação dos 

conhecimentos, a chamada multiplicação das tecnologias 

intelectuais acompanhando assim a mutação da civilização 

global. 

 No real campo da Educação, para ser mais 

especifico, o filósofo Pierre Levy trata das habilidades que 

devem ser desenvolvidas no corpo discente, a principal 
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delas é treiná-los para o processo de inteligência coletiva, 

ou seja, terem a capacidade de contribuir para o bem 

comum. 

 

[...] O poderio (a inteligência coletiva) 

máximo é atingida nas comunidades que 

favorecem em todos os domínios, os jogos 

de cooperação competitivo nos quais a 

competição seleciona os melhores modos 

de cooperação de serviço ou de otimização 

de emprego dos recursos existentes. (Lévy, 

1999 p.31)  

 

 Assim Levy reafirma que a internet se tornou o 

principal meio de comunicação, não desmerecendo o rádio 

e a TV, não irão desaparecer, porém serão um meio 

secundário, isso faz com que considere sempre o futuro, a 

quantidade de novas informações que surgirão não só do 

caráter educacional, mas de maneira geral, que a sociedade 

não tem a mínima ideia do que serão. Para o mesmo a 

tecnologia estar a exigir uma filosofia prática, em vez de 

crítica; agora, o que vale é corrigir os erros, em vez de 

denunciá-los, conviria deixar de lado a concepção idealista 

dos “bons e velhos tempos”, embora mais tarde ele afirme 

que a questão não é ser contra ou a favor. (1999, p.11).   

 A cibercultura vem sendo um divisor de águas nesse 

contexto levando ao que Pierre Lévy (2000) defende como 

sendo necessário doravante preferir a imagem de espaços e 

conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo, 

não lineares que se organizam conforme os objetivos ou 

contextos e nos quais cada um ocupa uma posição singular 

e evolutiva. Então se há máquinas, softwares, que 
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viabilizam a velocidade da informação, deve-se sair desta 

rede fechada de conhecimentos e procurar abranger o maior 

número de pessoas e sociedades possíveis para trocarmos 

informações, ao que a cibercultura chama de inteligência 

coletiva valoriza a utilização otimizada e a colocação em 

sinergia das competências, imaginações e intelectualidades 

nas mais diversas formas e áreas, exemplo claro de unidade 

e universidade. 

 Esta meta deveria estar nas mentes de todos os 

docentes presenciais ou de EAD (Educação a Distância), 

visto que o papel do educador do século XXI será crucial, 

pois caberá ao mesmo a tarefa de alterar a si próprio, seu 

próprio comportamento, uma vez que este vem de uma 

cultura totalizadora em termos de aprendizado, uma ponte 

do totalitarismo para o universalismo, logo seu papel não 

será apenas de informar ou formar, mas também incentivar 

seus alunos em busca de aprendizagem como educador. 

 Por outro lado, esta aprendizagem terá que seguir 

uma nova forma de se pensar e fazer educação, partindo-se 

de uma consciência crítica coletiva para ações individuais 

que produzam respostas coletivas no processo de produção 

do saber. Obviamente esta produção poderá ser originada 

em ações ou experimentos empíricos, porém haverá de se 

conservar o compromisso da responsabilidade e da Ética na 

criação, no desenvolver ou até mesmo no inovar. É 

importante destacar que o objetivo do ensino a distância é 

mostrar um ensino inovador e de qualidade, por sua 

sistemática e recursos didáticos e de multimídia elaborados 

por profissionais competentes em cada assunto e disciplina 

com frequentes avaliações do sistema para diagnosticar e 
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analisar o alcance dos objetivos da instituição e dos cursos 

ministrados. 

 Sendo assim, a cibercultura traz a necessidade de 

uma nova abordagem, a qual defende uma posição mais 

universal, portanto temos menos total de produção e troca 

de saberes por meio de uma heterogeneidade de 

informações indo e vindo cotidianamente nos meios de 

informações das tecnologias de comunicação e como diz 

Pierre Lévy (1999) esse Universal dá acesso a um gozo do 

mundial, a inteligência coletiva em atoa da espécie. Faz-nos 

participar mais intensamente da humanidade viva, 

propiciando assim a cada ser humano desenvolver uma 

consciência crítica sobre a sua existência no planeta e sobre 

a própria existência do planeta e do cosmos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Com base na teoria de Paul Pierre Lévy, pode-se 

concluir que a cibercultura é uma nova diretriz em termos 

de troca de informações que irá gerar um mundo de novos 

conhecimentos com mais dinamismo e diversidade, porém 

não podemos deixar de mostrar o verdadeiro papel de 

formadores e informadores de seres humanos cujo objetivo 

é preparar a mente humana. O universalismo proposto pela 

cibercultura é mesmo a troca de informações, posto que 

todo sistema tenha sido baseado em uma pirâmide de 

conhecimento, não permitindo muitas vezes a existência de 

discussões crítica entre estudantes.  
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Lévy aponta também o desafio de ampliar as 

oportunidades, sem aumentar os orçamentos, ou seja, fazer 

com que a tecnologia e o conhecimento sejam de acesso 

fácil para todos os membros de uma sociedade 

considerando assim as profundas mudanças evolutivas do 

ensino, mas que não deve, em nenhum momento, esquecer 

que tanto o ensino a distância quanto o ensino presencial 

nunca poderá se isentar de seu maior objetivo: o de ajudar a 

formar o ser humano quanto cidadão, para que o mesmo se 

torne realmente um cidadão e um agente transformador da 

sua época fazendo com que a educação e o ensino à 

distância sejam complementares no contexto de educação 

como um todo. 

Portanto, a tecnologia segundo Paul Pierre Lévy 

deve ser uma ferramenta de fácil acesso, podendo ser usada 

como um instrumento de transmissão de informações e 

treinamento, oferecendo assim uma possibilidade de 

desenvolvimento e ações colaborativas entre alunos e 

professor. A metodologia do uso da tecnologia na educação 

a distância depende muito da abordagem adotada em 

relação ao significado atribuído aos conceitos de 

conhecimento, ensino e aprendizagem, não devendo ser 

encarada como mito, mas sim como uma realidade que 

precisa ser discutida e respeitada. 
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CAPÍTULO 3 
 

O ENVOLVIMENTO DOS PAIS NA EDUCAÇÃO DOS 

FILHOS: DIMENSÃO PEDAGÓGICA E EMOCIONAL 

DA FORMAÇÃO CULTURAL 

 

 

Audeluze Maria Victor de Mendonça Lopes 4 

 

INTRODUÇÃO 
 

Fica claro que os pais tem participação direta e 

específica na educação de seus filhos, pois toda e qualquer 

ação parental vinda de várias dimensões tem grandes 

consequências no comportamento direto dos filhos na 

sociedade e sua vida profissional. Colaboração esta que 

pode ser formal ou não, mas é fundamental para torná-los 

críticos e aptos ao mundo de modo geral. Sabemos que tudo 

que se aplica em parceria, se tem melhor resultado e assim 

cabe os pais serem corpo presente na escola e em suas 

atividades pedagógicas, pois com essa atitude certamente 

todas serão beneficiados. 

Necessariamente não precisa aplicar leis para educar 

nossos filhos, e sim a participação, esclarecimento, 

idealização, atenção e presença marcante para/ou ao longo 

do tempo quando for preciso cobrar, ter em mãos as 

garantias dessa parceria pedagógica, diante desse mundo 
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tão complexo e cheios de atitudes desproporcionais aos 

nossos princípios. 

Torna-se muito complexo quando tentamos defini-

la, mas ela dentro do estudo pedagógico, assumindo 

diferentes significados, que entre tantos já expostos por 

diferentes educadores, são repassados para as crianças no 

qual implica falar nos hábitos, valores existentes em 

diversas sociedades. Mas como esta referida não pode 

estacionar e deixar desperdiçar os momentos preciosos da 

parte pedagógica ela também valoriza e acompanha todo o 

aprendizado das experiências individuais. 

Dentro do magnífico processo educativo, ou 

simplesmente educação, pode ser compreendido como o 

caminhar do desenvolvimento intelectual físico ou moral 

dos indivíduos visualizando sempre a adaptação como 

também a socialização. Portanto, a alguns estudiosos de 

educação em suas pesquisas cheguem a dividi-la em duas 

fases, ou seja: educação formal e educação não formal. 

A primeira está direcionada ao aprendizado escolar 

na qual possui os objetivos claros e específicos, sendo 

amplamente conhecidos, por pessoas que estão envolvidas 

com esta parte pedagógica da educação. Porém a segunda 

compreende-se em uma forma mais difusa de educação, na 

qual é composta com menos características hierárquicas. 

Assim, afirma-se que a educação não formal não pode ser 

entendida dentro do sistema de progressão, já que não se 

enquadra como algo sistematizado. Porém podemos 

acrescentar que nos dias atuais é bastante difícil de 

comparar as forças desses prováveis dois tipos de educação 
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que por muitas vezes agem em direções opostas: uma para 

formar e outra provavelmente para informar. 

O educar realmente quando no sentido da palavra 

que conhecemos desde pequenos em diversas situações, 

educação, poderemos passar horas em debate, mas ficará 

sempre algo a ser explicado. É aí, que vem como aplicar o 

educar a qual se pode recompreender tanto o processo de 

transmissão de conhecimentos, hábitos e valores, como 

ainda criar condições o sujeito vinha a experienciar o 

mundo. Mas na pedagogia educacional o termo educar é 

acompanhar e influenciar, de alguma maneira adequada a 

cada situação ambiental ou forma, o desenvolvimento da 

aprendizagem e das capacidades físicas e intelectuais. 

Os pais são basicamente a segurança viva dos filhos 

desde sua formação uterina e geneticamente tem 

responsabilidade na vida e direção deles. Independente da 

ação, de uma vontade consciente, são os pais que devem 

estar sempre atento à educação de suas crianças. São 

considerada espelho na vida dos seus filhos, no decorrer das 

etapas, pois seu comportamento na escola, sociedade, 

relacionamento social e educativo vem do começo da pare 

doméstica, ou seja, onde é formado o alicerce do futuro. 

Podem-se tomar como exemplo as discussões nas 

escolas sobre educação sexual em parceria com as drogas, 

estes termos que muitas vezes as crianças não têm liberdade 

de conversas em casa, recebem informação deturpada por 

pessoas que não fazem parte do seu convívio pessoal e 

habitacional, ou seja, pais que educam para o silêncio e não 

para a discussão, diálogo, esclarecimento, atitudes, onde os 

resultados seriam visivelmente favoráveis a uma escolha de 
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vida bem sucedida. Informações expostas na hora certa, 

acompanhamento escolas, em parceria com sua escola. 

Acrescentamos ainda nesta situação que com relação à 

educação formal, sua participação depende antes de tudo do 

entrosamento dos pais com o conhecimento, pois quando 

estes pais valorizam todo e qualquer tipo de cultura e 

formação científica, conseguem tranquilamente realizar 

uma troca de conhecimentos e descobertas entre os filhos e 

o processo de aprendizagem. Essa é uma das etapas onde os 

pais, além de sua responsabilidade como cuidadores dos 

filhos em todas as etapas, tornam-se, também, dignos de 

serem considerados perante a sociedade como pais 

educadores participativos. 

Nascemos e crescemos ouvindo e conscientizando-

se que na vida a família é a base da sociedade. A estrutura 

de cada criança na sua vida ambiental e social ficará 

comprometida por suas orientações recebidas em todo seu 

desenvolvimento escolar e pessoal. É de verdadeira e única 

responsabilidade dos pais o dever do sustento material, 

cultural e espiritual de suas crianças, pois são eles seus 

primeiros educadores, dever este que segundo a lei não 

pode de modo algum ser delegado a terceiros ou substituído 

pelo estado. Mal somos conscientes que tudo isto, muitas 

vezes, só funciona na teoria, causando severamente diversas 

consequências na educação social e escolar das crianças 

penalizadas por tamanha situação. Isto porque normalmente 

se sabe que somente e unicamente ficou exposto nas leis 

que os pais devem cuidar da função ética e moral de seus 

filhos preparando-os para a vida que não tem nada de 
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facilidade. Devemos ouvir e valorizar com respeito à frase: 

Educação vem de casa. 

Nós pedagogos, educadores, Psicólogos e outros 

profissionais da área educacional, estamos sempre 

preocupados quando vemos a pressão da sociedade pós-

industrial, onde jovens casais devido à necessidade de 

trabalhar fora do seu lar (homens/mulheres) são obrigados a 

ter que deixar seus filhos pequeninos, carentes de tudo, 

dependentes aos cuidados de estranhos ou creches (quando 

tem condições de pagar) ou em instituições públicas, longe 

dos pais por muitas horas e recebendo influências externas, 

em um período totalmente carente do amor, assistência 

materna, pois é o começo de seu convívio familiar. Onde o 

seio de sua família será o ideal para o início de sua 

formação Sociocultural e educacional. Esta situação por 

muitas vezes deixa lacunas com desdobramentos 

imprevisíveis no futuro década criança que fica vulnerável 

a esta situação terceirizada. 

Mas, apesar de tantas mudanças no mundo atual, 

muitos pais conseguem dividir seu tempo, usar da 

tecnologia e criar seus filhos, assumindo sua participação 

na educação deles, com heroísmo, superando as 

dificuldades, passando pra eles o afeto, atenção, assistência, 

segurança e conhecimentos necessários para que os tornem 

pessoas de bem, com princípios e valores, dando espaço 

para que no decorrer dos anos tenha capacidade de assumir 

os desafios e responsabilidades, tornando-se aptos e 

capazes de escolherem seu próprio caminho no mundo 

capitalista. 
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Educar é também limitar, não podemos deixar a 

vontade e sim mostrar como se conduz e onde se pode 

chegar pelos caminhos do bem e do mal, justamente com as 

consequências positivas e negativas. Ou seja, é estar 

presente com amor, carinho e valorização, mas também não 

permitir que seus filhos cruzem a linha vermelha. Impor 

limites na hora certa. 

É normal que em uma família esteja presente no dia 

a dia, pai, mãe, irmãos, mas em diversas situações existem, 

em algumas dessas famílias, a falta de um deles (pai/mãe) e 

nem por isso por muitas vezes prejudica o futuro das 

crianças. Por muitos anos o homem só trabalhava na 

antiguidade e a mulher educava seus filhos e nada dava 

errado. 

Hoje os dois se empenham e algumas famílias se 

desvinculam, pois vem a separação, brigas, problemas 

diversos e tanto o homem como a mulher tornam-se pai e 

mãe e educam seus filhos normalmente. O poder e a 

sabedoria da figura feminina foram-se pulverizando ao 

longo do tempo, normalmente na ausência do homem a 

mulher assume o comando da casa, dos filhos e sua família 

não se desfalece. São vários os motivos existentes nessa 

situação de domínio e a garra vem ajudar, pois qualquer um 

deles fixa seu objetivo a educação e futuro dos seus filhos. 

O mesmo acontece quando o pai considerado nocivo, 

alcoólatra, drogado, bandido, etc, novamente como só ele 

atrapalha o ideal, é a mãe tomar as rédeas da educação 

pedagógica e das diversas funções do casal. 

A escola respeita cada pessoa quase responsabilize 

pela sua criança na escola, pois é obrigação dela (escola) 
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construir com sua parte educativa orientar as famílias na 

formação social educativa e psicológica dos seus alunos. Os 

filhos respeitam a mãe que se respeita. Jamais acatarão 

ordens de quem não se impõem. 

 

2. PAIS, PEDAGOGIA, EDUCAÇÃO E LIMITES ADEQUADOS 

 

A pedagogia educacional tem suas regras que 

direcionam nossos alunos a sua maturidade passo a passo, 

os pais logicamente são os iniciantes desta etapa que me 

parceria com a escola e do seu jeito, juntamente com a 

modernidade tem sua participação na educação de seus 

filhos. Necessariamente temos que impor limites 

adequados, mesmo causando os prováveis choques, mas os 

resultados virão com certeza, pois ao se realizar um 

trabalho coletivo na escola/pais/pedagogia, estaremos 

preparando nossas crianças para este mundo competidor. 

Estes itens necessariamente formam uma grandiosa 

corrente pedagógica onde todos estão voltados a um único 

caminho, ou seja, a formação educacional pedagógica e 

psicológica das crianças, para um amanhã proveitoso. 

Uma das etapas mais complicadas nesta situação é 

exatamente descobrir e saber conduzir os ensinamentos 

educacionais entre a liberdade e o autoritarismo, por exigir 

uma atenção única dos pais/escola. Pois o eterno conflito de 

gerações trás muitas dúvidas no que se refere em educar os 

filhos sem torná-los egoístas ou dependentes. No decorrer 

da vida, uma criança aprende a ter seu comportamento em 

sociedade e na escola ao conviver diariamente nestas duas 

situações principalmente na vivacidade diária com seus pais 
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que são responsáveis pela sua formação social e educativa 

desde seu nascimento, onde a maior parte de seus 

comportamentos é adquirido por meio da imitação, 

experimentação e da invenção. 

Normalmente ouvimos a frase: "eles são muito 

pequenos ainda para entender o certo ou errado.”. E vão 

dando espaço as suas traquinagens por muitas vezes 

irritantes para quem assistir, deixando de ver que seus 

filhos mesmo pequenos conseguem perceber o agrado e 

desagrado de suas atitudes, diante dos adultos. Pois ao 

realizar algo pela primeira vez sempre olha nos lados para 

ver se gostamos ou não. E assim vai fazendo, pois entende 

que agradar é aprovar, mesmo sem estar em condições 

pedagógicas, educacionais de avaliar adequação de seus 

gestos. Precisamos ainda acrescentar que quando os pais 

achando que estão ensinando noções de limites 

educacionais, individuais e relacionais, não estão 

orientando para a vida que é cheia de negatividades, mas 

sim estão tornando-os crianças sem conhecimento e 

futuramente não saberão se situar com as decisões que terão 

que escolher no decorrer de seu caminho, pois em algum 

momento não terão seus pais para protegê-los. 

A força dos pais, tanto física como autoritária, 

dentro da educação limitada não impede que as crianças 

deixem de viver normalmente, precisando aprender a 

respeitar os limites das outras pessoas, e principalmente dos 

coleguinhas que o cercam. Concordando na hora da troca 

de brinquedo, lanches, entrar na fila e também conversas e 

arrumar seus pertences. 
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O estudo é essencial, pois é a partir dele que as 

crianças desenvolvem seu potencial cultural, psicológico, 

criativo, etc. Assim, caso não o façam terão sempre que 

aprenderem a arcar com as referidas consequências de suas 

indisciplinas que certamente serão aplicadas pelos pais 

como função de seu não cumprimento dos deveres, os 

filhos precisam aprender que estudar é sua 

responsabilidade, seus pais os ajudam a cumprir um dever 

que faz parte da etapa da sua vida, ou seja, "brincando da 

vida". 

Hoje, devido aos tempos modernos, informática, em 

fim novas tecnologias, os responsáveis pela educação dos 

jovens na família e na escola não estão conseguindo 

cumprir seu papel atuante, vindo assim à falência da 

autoridade dos pais em casa, dos professores em suas salas 

de aula, até mesmo do orientador na escola. Como 

consequência surgem as discussões homéricas familiares 

entre pai e mãe que discordam na educação caseira: pais 

rigorosos, mães doces. Cada um exige de um lado dividindo 

a criança nas suas decisões. Os alunos desrespeitam 

claramente seus professores, essa indisciplina prejudica o 

ensino e aprendizagem. Pedagogos, professores e 

orientadores se desdobram na meta de estabelecer limites 

na sala, escola, pátio, parque das escolas e às vezes ficam 

sem saber como intervir nos comportamentos inadequados 

dos alunos em suas escolas. 

 

 

 

 



- 40 - 

2.1 Educação atual: um passado transformado. 

 

Assim como o mundo se transforma, pessoas se 

atualizam, crescem mentalmente e passam a ver a vida de 

um jeito modernizado. Pois a tecnologia transforma e move 

pedras rochosas. Certamente a educação no seu córtex atual 

é mais um reflexo de vários fatos que provavelmente 

vinham acontecendo em outras épocas, deixando resquícios 

que perderam até hoje. Porém quando nos referimos ao 

Brasil a realidade não fica diferente, visto também neste 

item educacional que faz parte do contexto global, mas 

guarda marcantes e específicos rastros da educação 

colonial, ou seja, dos anos de 1500 a 1822, que 

predominará o claro favorecimento educacional somente 

para as classes das elites com participação assídua dos 

nossos padres e professores jesuítas. 

Segundo estudiosos, no período pós-independência 

do Brasil, começaram a surgir mudanças no quesito 

educação, através das ideias iluministas vindas da Europa 

por estudantes de classe alta e intelectuais, que partindo 

desta época, começaram as mudanças educacionais em 

nosso país. Assim, após a 2ª Guerra Mundial foi que o 

Brasil começou a pensar numa educação voltada a classe 

menos favorecida da sociedade, visto que antes era 

direcionada unicamente para a classe da elite. Surgindo 

então neste contexto, o otimismo pedagógico preocupados 

com as mudanças nas práticas educacionais. Portanto nesta 

perspectiva necessariamente toda e qualquer escola precisa 

se modificar, sem a partir das pegadas do passado, para que 

possa se encaixar nas mudanças pedagógicas modernas e as 
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que tecnologicamente estarão por vir. Porém, assim sendo, 

fica comprovado que é praticamente impossível avaliarmos 

a educação no contexto considerado atual sem fazer uma 

específica contextualização com a educação em tempos 

passados. 

A educação, digamos de concepção do que seja na 

arte de ensinar-aprender de extrema utilidade no intuito de 

que todos possam aprender e realizar também tarefas em 

grupos, lúdicas e individuais. Precisamos acreditar que 

educar brincando é considerado um meio de muita 

eficiência para o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas da criança e ainda de desenvolver nela o seu 

potencial de sua reflexão como também a construção de 

conhecimentos. Na verdade os estudiosos da educação 

comprovam que, através de suas pesquisas e aplicabilidade, 

é através do lúdico que as crianças experimentam a vida, 

resolve problemas e desenvolvem a sua socialização. 

Assim podemos fechar este item quando lembramos 

que em épocas passadas, mais particularmente nossos 

irmãos mais velhos, pais, tios, eles estudavam e aprendiam 

com os professores exigentes e lhes cobrando a tabuada, 

caligrafia, datilografia e muitas cópias e seus pais ainda 

reforçaram com os professores que podiam fazer ou aplicar 

qualquer tipo de castigo se seus filhos não dessem conta 

dos deveres de classe e casa (hoje tarefas). E ainda em 

algumas escolas se aplicaram aula de moral e cívica, 

práticas agrícolas, práticas industriais, Educação Física, 

com bons ensinamentos para os alunos. Ficando com a 

modernidade muitas dessa aprendizagem para trás, trocando 

por novos métodos educacionais pedagógicos e com isso 
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muitos pais vez ou outra se perguntam o porquê dessas 

mudanças que fazem falta aos bons hábitos dos filhos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho tivemos o cuidado de descrever sobre 

a relação participativa dos pais-escola-pedagogia em prol 

da educação dos filhos, como também devemos expor que o 

grande número de divórcios tem aumentado rapidamente no 

Brasil. Com isso, os filhos são os mais sacrificados, pois 

normalmente surgem novas configurações familiares onde 

eles passam a conviver com filhos de outros casamentos 

desfeitos e entrelaçam-se com novos costumes familiares. 

Os pais nessa situação devem continuar a ter em 

mente que casamentos a parte e filhos educados precisam 

ser prioridades na segunda, terceira, etc. famílias formadas. 

Porém, não são os novos arranjos familiares que trazem 

prejuízos educacionais e sociais aos filhos, mas 

especificamente como eles são conduzidos ou não pelos 

adultos destes arranjos. 

Mas, como a mulher antes, ou seja, muito antes era 

doméstica e apenas mãe e esposa, atualmente entrou 

definitivamente no mercado de trabalho, dividindo a 

educação dos filhos com a escola, onde as vezes o pai 

(homem) não participa, só cobra resultados. Casos assim 

impõem a extrema necessidade da família compartilhar 

necessariamente com os especialistas que compõem o corpo 

docente de seus filhos. 

A escola como uma instituição especializada em 

educação deve trazer os pais para participarem dos seus 
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projetos pedagógicos, encontros, debates, reuniões numa 

relação de reciprocidade e respeito mútuo entre ambos e 

direcionado ao futuro da criança, conscientizando os pais 

que sua responsabilidade está baseada nos valores e deveres 

pessoais e sua ética pessoal apenas será dada uma 

continuidade na escola. 

Na verdade das artes educacionais pedagógicas 

temos conhecimentos que esta parceria junto as práticas 

escolares chegará certamente em um único objetivo 

deslumbrante, ou melhor, aprendizado qualificado através 

das dicotomias: família-gestão, ensino-aprendizagem, 

trabalho-socialização, professor-aluno. Então já que educar 

será sempre uma forma de arte educativa, que precisa ser 

sempre trabalhada cautelosamente com as referidas 

técnicas, tendências e aptidões, quando no momento 

necessário da vida romper as barreiras automaticamente um 

novo olhar para o mundo ocasionará uma esperança de que 

tudo que se foi ensinado é recompensador para quem 

passou o conhecimento e o que assimilou e o deixou apto 

ao mercado competidor. 

Diante desses esclarecimentos, pressupomos 

finalmente que cada escola junto com seus colaboradores 

pedagógicos, trabalhe nesta parceria e promova juntos aos 

pais e responsáveis o conhecimento de seus alunos na 

simetria e corresponsabilidade. Szymanski (2000), por 

exemplo, propõe um programa de formação de pais mais 

voltado para as famílias desfavorecidas e fundamentado na 

concepção de educação problematizadora de Freire (1996).  
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CAPÍTULO 4 
 

A UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NA 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA LOCAL 

 

 

Carlos Alberto Matos de Lima5 

 

INTRODUÇÃO 

 

Entender a cultura de um povo em busca da sua 

identidade com a utilização das TIC - Tecnologias de 

Informação e Comunicação- é de fundamental importância 

para os estudos das tradições da cidade de Aquidabã. Nas 

manifestações populares estão os sinais que dão sentido à 

vivência dos membros de uma sociedade e que 

proporcionam a existência de projetos coletivos. 

É através da tradição cultural que o homem 

construirá a sua história, baseado no seu passado, 

estruturando o presente e planejando o futuro com uso das 

novas tecnologias, ferramentas importantes que ele tem a 

seu dispor. Na formação da complexidade de sua cultura, 

cada sociedade elege seus símbolos, sua arquitetura e sua 

memória, numa busca intensa por um significado para seu 

existir no mundo.  

Para que a cultura de um povo não se perca com a 

força do tempo, devido à influência do modernismo 

aculturado, que está corroendo as estruturas da nossa 

                                                 
5 E-mail: professoralbertinho@yahoo.com.br 
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sociedade, devemos interagir na comunidade, através de 

ações com a utilização dos recursos tecnológicos existentes 

de maneira ampla no resgate da tradição e da memória, 

porque um povo sem cultura é um povo sem identidade.  

Por isso, esse projeto tem como meta principal a 

conscientização da população de Aquidabã, por meio dos 

alunos do Colégio Estadual Francisco Figueiredo que serão 

os multiplicadores das informações em relação à 

valorização da cultura local, utilizando como recursos as 

mídias existentes, com objetivo de sensibilizar a nossa 

comunidade, para que a mesma possa participar ativamente 

na fomentação cultural da nossa cidade. 

A importância dessa pesquisa está relacionada à 

necessidade de se valorizar a cultura local com o uso das 

mídias disponíveis, a partir dos alunos do Colégio Estadual 

Francisco Figueiredo, onde nesse ambiente escolar iremos 

fomentar esse tema de forma interdisciplinar como tema 

transversal proposto pelos PCN’s (1998). A cultura deve 

abranger todos os níveis e formas de conhecimento, visando 

como meta uma concepção sistemática das nossas raízes. 

Dessa forma, esta pesquisa procurou criar condições para 

uma mudança de atitudes em relação a uma visão crítica e 

consciente por parte da comunidade de Aquidabã.  

A pesquisa buscou analisar o contexto sociocultural 

tanto da escola como da comunidade, a partir de problemas 

causados pela falta da valorização cultural e a importância 

do uso das mídias existentes no processo de mudança da 

atual situação cultural da nossa cidade. Procurou, também, 

desenvolver atitudes e habilidades de conscientização e 

cidadania nos alunos, perante as problemáticas da 
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desvalorização cultural existentes na comunidade e na 

escola.  

Este artigo foi realizado em três etapas, sendo que a 

primeira etapa consistiu na fundamentação teórica, 

relacionada à temática do resgate e fomentação da cultural 

local com o uso das tecnologias disponíveis, cidadania e 

valorização cultural. O levantamento teórico se deu sobre 

tudo por meio da sistematização de artigos científicos nas 

áreas de conhecimentos relacionados ao tema. 

Em um segundo momento, contando com a 

participação dos professores do Colégio Estadual Francisco 

Figueiredo na orientação dos alunos, realizamos uma 

revisão teórica sobre as temáticas abordadas na pesquisa, 

como: busca na internet sobre o tema, leitura de livros da 

área cultural e tecnologia da educação, desenvolvimento de 

atividades pedagógicas e conteúdos em sala de aula. 

A terceira fase foi a intervenção na escola e 

comunidade de Aquidabã, através da realização de oficinas 

educativas, peças teatrais, palestras, seminários, exibição de 

filmes sobre o tema cultura local e tecnologia da educação, 

participação de programas de rádio, como o Bate Papo 

Cultural que tem uma grande abrangência, tanto na cidade 

como nos povoados de Aquidabã, atividades culturais e 

visitas a diversos pontos culturais, órgãos ligados a cultura 

e aos meios de comunicação da cidade para divulgação do 

projeto, como: o serviço de sonorização da cidade (Alô 

cidade) e a rádio comunitária Aquidabã FM. 
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1. A IMPORTÂNCIA DO USO DA MÍDIA NA CULTURA 

 

O estudo sobre cultura nos dias atuais necessita de 

uma ampla reflexão no sentido de perceber o complexo 

processo cultural que vem acontecendo na sociedade. Não 

poderia ser diferente na nossa comunidade, quando o 

assunto une mídia e cultura. Dentro desse contexto, há um 

desejo em fomentar a cultura local, aspecto que 

indiscutivelmente ressalta e viabiliza o desenvolvimento 

das comunidades, através das artes, do artesanato, do 

comércio, das festas populares locais, necessário à 

promoção cultural da região. 

A cultura movimenta a população que se consolida 

enraizada em suas peculiaridades regionais, gerando 

desenvolvimento social à comunidade. É notória a pobreza 

de informações quanto ao tema cultura devido à irrelevante 

divulgação de eventos e projetos culturais. O mais antigo 

conceito de cultura é possivelmente o de Tylor, que a 

descreve como, “um complexo total de conhecimentos, 

crenças, artes e costumes, adquiridos pelo homem enquanto 

membro de uma sociedade” Tylor (1871). Também é 

entendido muitas vezes como “o modo pelo qual as pessoas 

adaptam-se ao seu ambiente”, como pensava Ashley 

Montagu (1974). Diante dessas colocações Maristela 

Valverde alerta: 

 

Para que a cultura de um povo não se perca 

com a força do tempo, ações de resgate da 

tradição e da memória nascem dos setores 

mais esforçados e conscientes da 

sociedade. Resgatar valores locais e 

preservar o que é importante nas escolas e 
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comunidade não são tarefas fáceis. Implica 

em caminhar contra uma grande força o 

consumo que tenta mercantilizar todas as 

relações humanas, enquanto a tradição e os 

valores culturais são distorcidos. 

(VALVERDE, 2002: 8) 

 

Como nós sabemos, na atualidade, qualquer estudo 

desenvolvido tem que ter como base para o sucesso a 

participação intensamente das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC).  É o caso do nosso projeto que tem 

como tema: a utilização das tecnologias na valorização da 

cultura local. A utilização das TIC como fonte de 

desenvolvimento de conhecimentos no caso em questão do 

projeto cultural local, abrange uma amplitude de alcance 

bem maior, com o objetivo de interagir e entender os 

problemas culturais de maneira mais globalizada como 

relata Morin. 

Para Morin, o uso das TIC na criação de rede de 

conhecimentos traz subjacente a provisoriedade e a 

transitoriedade do conhecimento, cujos conceitos 

articulados constituem os nós dessa rede, flexível e sempre 

aberta a novas conexões, “as quais favorecem compreender 

problemas globais e fundamentais para neles inserir os 

conhecimentos parciais e locais” (MORIN, 2000). 

 A implantação das informações de modo especial 

sobre a cultura local com o uso das mídias existentes, não 

deve ser simplesmente para informar, mas orientar a 

comunidade no sentido de utilizar corretamente, em busca 

de resolver todos os problemas existentes na sociedade, 

como relata Maria Almeida. 
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Inserir-se na sociedade da informação não 

quer dizer apenas ter acesso à tecnologia de 

informação e comunicação (TIC), mas 

principalmente saber utilizar essa 

tecnologia para a busca e a seleção de 

informações que permitam a cada pessoa 

resolver os problemas do cotidiano, 

compreender o mundo e atuar na 

transformação de seu contexto. Assim, o 

uso da TIC com vistas à criação de uma 

rede de conhecimentos favorece a 

democratização do acesso à informação, a 

troca de informações e experiências, a 

compreensão crítica da realidade e o 

desenvolvimento humano, social, cultural e 

educacional. Tudo isso poderá levar à 

criação de uma sociedade mais justa e 

igualitária. (ALMEIDA, 2008: 71). 

 

Já Vani Kenski coloca que “as tecnologias mais 

amplamente utilizadas, como o livro, os vídeos e a televisão 

são recursos que ampliam o espaço da sala de aula, mas que 

não dispensam a realização de planejamentos” (KENSKI, 

2005). A simples apresentação de um filme ou programa de 

televisão sem nenhum tipo de trabalho pedagógico anterior 

ou posterior à ação desloca professores e alunos para uma 

forma receptiva e pouco ativa de educação.  

Para Grinspum, “a tecnologia precisa tornar-se um 

instrumento a serviço do bem-estar da humanidade” 

(GRINSPUM, 1999). Com esse desafio imposto, o 

importante papel reservado para a educação tecnológica é o 

trabalho para a formação da cidadania, que leve em 

consideração a oferta de requisitos básicos para viver numa 

sociedade em transformação e prepare um cidadão 
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responsável e ético para enfrentar os novos impactos 

tecnológicos. 

Temos que, como comunidade, lutar para que as 

mídias que estão ao nosso alcance não fiquem nas mãos de 

alguns grupos poderosos, que tratam a comunicação e 

principalmente a cultura como meio de negócio, 

favorecendo a poucos e que a veiculação das informações 

não sejam censuradas e sim, apresentadas de maneira 

democrática. Baseado nessa linha de raciocínio Kellner 

comenta: 

 

É possível acrescentar ainda a capacidade 

de leitura dos meios de comunicação, 

entendendo que a criação de novas 

linguagens e textos (como é o caso do 

multimídia) tem por base aquilo que é 

veiculado nas mídias, ou seja, o tratamento 

dado aos documentos informáticos, estão 

impregnados de significados constituídos e 

construídos culturalmente, como vivemos 

no “império” da indústria cultural e do 

consumo, a que se resgatar as leituras 

desses códigos, nas perspectivas da 

emancipação das novas formas de poder. 

(KELLNER, 1995: 104-131) 

 

1.1 Uso da mídia na escola no resgate cultural local 

 

A escola é o espaço social e o local onde o aluno 

dará sequência ao seu processo de socialização. O que nela 

se faz se diz e se valoriza, representa um exemplo daquilo 

que a sociedade deseja e aprova. Comportamentos de 

consciência cultural corretos devem ser aprendidos na 
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prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a 

formação de cidadãos responsáveis. 

Considerando a importância da temática resgate 

cultural com uso da mídia, a escola deverá oferecer meios 

efetivos para que cada aluno compreenda melhor a 

valorização de suas raízes culturais, as ações humanas no 

campo da cidadania com uma visão integrada do mundo. É 

fundamental que cada aluno desenvolva as suas 

potencialidades e adote posturas pessoais e 

comportamentos sociais construtivos, colaborando para a 

construção de uma sociedade socialmente justa, 

desenvolvendo plenamente a sua intelectualidade.  

Com os conteúdos sobre a cultural local permeando 

todas as disciplinas do currículo e contextualizados com a 

realidade da comunidade usando as mídias existentes, a 

escola ajudará o aluno a perceber a correlação dos fatos e a 

ter uma visão integral do mundo em que vive. Para isso, o 

resgate da cultura local deve ser abordado de forma 

sistemática e transversal, em todos os níveis de ensino, 

assegurando a presença da dimensão cultural de forma 

interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas e das 

atividades escolares.  

A educação cultural, como ferramenta, tem que ser 

desenvolvida como uma “prática”, para a qual todas as 

pessoas que lidam em uma escola precisam estar 

preparadas. Não basta que seja acrescentada como mais 

uma disciplina dentro da estrutura curricular, se assim o for, 

é bastante provável que fique restrita à Sociedade cultura e 

a História. Neste processo de conhecimento fomentado na 

escola, devem-se utilizar as tecnologias da educação 
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disponíveis de maneira flexível na implementação de todos 

os projetos pedagógicos desenvolvidos no estabelecimento 

de ensino, em especial da cultura local, ocorrendo assim 

uma transformação não só no ambiente escolar, mas 

principalmente na sociedade observando de maneira 

concreta a importância da mídia, assim Vani Kenski 

argumenta: 

 

O desenvolvimento de uma cultura 

informática é essencial na reestruturação da 

maneira como se dá a gestão da educação, a 

reformulação dos programas pedagógicos, 

a flexibilização das estruturas de ensino, a 

interdisciplinaridade dos conteúdos, o 

relacionamento dessas instituições com 

outras esferas sociais e com a comunidade 

como um todo. As novas oportunidades 

tecnológicas exigem transformações não 

apenas das teorias educacionais, mas na 

própria ação educativa e na forma como a 

própria escola e toda sociedade percebe a 

sua função na atualidade. (KENSKI, 2005: 

78) 

 

Considerando a importância da temática a utilização 

das tecnologias na valorização da cultura local, a pesquisa 

foi iniciada no ambiente devidamente apropriado para 

fomentar o referido tema, que foi no Colégio Estadual 

Francisco Figueiredo, em Aquidabã-SE, no dia 02 de 

setembro de 2014, ambiente este que serviu de base para o 

levantamento de dados em relação à valorização dos alunos 

sobre as suas raízes culturais. Observei que através de 

diálogos com os alunos e colegas de profissão, ficou nítido 

a necessidade de um processo longo e gradual de 
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conscientização dos educandos sobre a importância da 

valorização da cultura local com a utilização das mídias 

existentes na preservação da identidade de um povo, 

principalmente quando o público alvo são adolescentes e 

adultos, os quais possuem um processo de construção de 

valores mais ativos. 

Conversando com a equipe pedagógica da referida 

escola e com os meus colegas, ficou visível a necessidade 

de ampliar consideravelmente o desenvolvimento de 

projetos pedagógicos, com intuito de oferecer meios 

efetivos para que os alunos compreendam melhor a 

valorização de suas raízes culturais, através de ações 

humanas no campo da cidadania com uma visão integrada 

do mundo, na qual cada aluno possa desenvolver suas 

potencialidades e posturas pessoais através de 

comportamentos sociais construtivos, colaborando para a 

construção de uma sociedade justa, desenvolvendo 

plenamente a sua intelectualidade.  

Em seguida solicitei uma reunião pedagógica que 

foi convocada pela equipe pedagógica do Colégio Estadual 

Francisco Figueiredo no dia 16 de setembro de 2014, com 

objetivo de explanar para meus colegas detalhadamente, o 

projeto de pesquisa da disciplina Produção da subjetividade 

e novas tecnologias do Professor Doutorando Ivanderson 

Pereira da Silva do curso de mestrado da Universidade 

Autônoma Del Sur. Na ocasião, sugeri que os conteúdos 

sobre a cultura local e as tecnologias da educação fossem 

abordados de forma sistemática e transversal, em todos os 

níveis de ensino, permeando todas as disciplinas do 

currículo contextualizadas com a realidade da comunidade, 
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assegurando a presença da dimensão cultural de forma 

interdisciplinar em todas as atividades pedagógicas com a 

utilização das mídias existentes.  

Nesse estudo da valorização cultural local com o 

uso das tecnologias da educação como recurso na 

fomentação dessa pesquisa, torna-se necessário que se faça 

uma grande reflexão sobre o que diz Freire, com intuito de 

almejar sucesso nesse e em qualquer projeto desenvolvido. 

Para Freire o homem apreende a realidade por meio de uma 

rede de colaboração, na qual cada ser ajuda o outro a 

desenvolver-se, ao mesmo tempo em que também se 

desenvolve. Todos aprendem juntos e em colaboração. 

"Ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se 

educa a si mesmo: os homens se educam em comunhão, 

midiatizados pelo mundo". (FREIRE, 1993: 9) 

 

CONCLUSÃO  

 

Após o desenvolvimento do projeto com a utilização 

das tecnologias na valorização da cultura local, observei 

que melhorou consideravelmente o comportamento e a 

conscientização tanto dos alunos como da comunidade de 

Aquidabã, em relação à valorização da cultura local e o uso 

das TIC. Identifiquei mecanismos necessários para ajudar 

no processo de interação do conhecimento com o contexto 

do dia a dia dos educandos. 

Foi notório que os alunos, a partir das atividades 

pedagógicas realizadas no projeto, passaram a ter uma 

maior motivação pelo aprendizado em relação à valorização 

da cultura local com o uso das tecnologias existentes no 
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ambiente escolar, de modo especial a utilização do celular 

como ferramenta pedagógica, que antes era utilizado apenas 

como entretenimento e comunicação através do Facebook e 

o Whatsapp. Melhorou a qualidade no tocante a prática de 

estratégias de desenvolvimento sustentável na escola, 

considerando as habilidades de cada sujeito e fazendo com 

que no âmbito do ensino, os meus colegas professores 

fossem capazes de correlacionar sua disciplina com a 

questão ligada às nossas raízes e à importância das mídias 

existentes. 

Percebi que ocorreu um avanço considerável na 

visão da população Aquidabãense e dos alunos do referido 

colégio a respeito desta temática. Sei que falta muito para 

chegarmos ao nível ideal, claro que esse processo será 

gradual na transformação das atitudes cidadãs dos 

moradores de Aquidabã em relação à valorização da cultura 

local. 

Observei também que a partir da fomentação das 

atividades pedagógicas com uso das TIC sobre a 

importância do resgate cultural, ocorreram mudanças na 

visão holística das pessoas. Dentro desta perspectiva, 

professores e alunos buscaram uma reflexão crítica, visando 

transformar o cotidiano escolar e da sociedade como 

também de seus indivíduos, para que os mesmos de fato em 

suas atuações contribuam na construção de uma nova 

sociedade, analisando os fatores sociológicos, filosóficos, 

ideológicos e culturais em busca de comportamentos e 

condutas éticas de respeito as nossas tradições. 

O resultado da pesquisa foi bastante satisfatório, 

creio que esse projeto foi o pontapé inicial para preservação 
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da identidade do nosso povo, através das mídias existentes 

na valorização cultural da nossa comunidade. Faço uma 

projeção de imensurável esperança, que no futuro próximo 

nossos filhos e netos, terão o prazer de conviver em 

harmonia de maneira sustentável, com uso das tecnologias 

que irão surgir, colaborando assim na manutenção das 

tradições culturais da nossa querida cidade Aquidabã.     
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INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea é impulsionada por um 

ciclo de transformações de grande intensidade, com 

implicações e consequências sobre o presente e o futuro da 

humanidade. Tais transformações representam 

desdobramentos decorrentes do fenômeno da globalização 

mundial, o qual vem reconfigurando a percepção dos 

indivíduos e da sociedade como um todo sobre a nova 

dinâmica social em todas as suas dimensões. 

A educação está entre as áreas afetadas com maior 

intensidade, apresentando lacunas no que se refere à 

formação global do aluno para essa nova realidade, à visão 

do professor sobre o conhecimento e a unilateralidade do 

tratamento dado às disciplinas do currículo escolar. Essas 

lacunas revelam a separação do processo educativo do 

contexto maior, dada às interfaces advindas do processo 

histórico e social. 

Nesse alinhamento, a complexidade do mundo 

moderno está exigindo dos currículos escolares, além das 

clássicas áreas do conhecimento que representam a cultura 

universal, uma proposta de educação que amplie 

aprendizagens para a higiene pessoal, saúde física e mental, 

trânsito, consumo, educação tecnológica, sexual e para uma 

nova consciência ambiental.  Tais aprendizados fomentam 

o desenvolvimento de hábitos e posturas sociais, que 

venham a prevenir contra as drogas, que se abram aos 

novos meios de comunicação, que atendam aos novos 
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conhecimentos científicos e técnicos, característicos da 

sociedade atual. 

O objetivo deste estudo buscou respostas para a 

relação entre a interdisciplinaridade e a educação emergente 

na contemporaneidade, na perspectiva de que uma proposta 

curricular que privilegie conteúdos básicos e de caráter 

político e sociocultural fortalece a participação social.  

As análises e discussões tiveram suas bases 

ancoradas na linha teórica de Santomé (1998), o qual 

orienta a construção do currículo escolar para um 

movimento integrado como princípio formativo às questões 

sociais citadas, dado o seu papel político, cultural e social, 

dentro e fora da escola, e envolvendo todos os envolvidos 

no processo educacional. 

Os resultados do estudo foram estruturados em três 

campos de discussões inter-relacionadas. A primeira mostra 

a relação entre educação e o novo cenário social, na 

perspectiva das demandas postas pelo processo da 

globalização mundial. O segundo apresenta, embora de 

forma superficial, considerações sobre currículo escolar nas 

perspectivas tradicional e de contraposição, evidenciando a 

teoria do currículo integrado como saída à ressignificação 

necessária ao conhecimento de responsabilidade da escola. 

E por fim, o terceiro, aborda a formação interdisciplinar 

referendada no pensamento de Santomé em sua Obra 

“Globalização e Interdisciplinaridade: o currículo 

integrado”, como referencial de utilização para as 

discussões presentes. 
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1. INFLUÊNCIA DA GLOBALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO  

 

A chegada do século XX trouxe transformações 

intensas, dentre elas o fenômeno conhecido como 

globalização, deflagrando mudanças nas mais diversas 

áreas da sociedade. Embora não represente uma história 

recente, o termo é associado à dimensão econômica entre as 

nações e utilizado para caracterizar as transformações que 

vem ocorrendo no mundo, com intensiva força após a 

década de 1980, em virtude do impacto das novas 

tecnologias da informação e das comunicações na 

contemporaneidade. Tal fenômeno, a globalização, está 

denominado no Dicionário Aurélio (2001) como o 

“processo de integração entre economias e sociedades dos 

vários países, especialmente no que se refere à produção de 

mercadorias e serviços, aos mercados financeiros e à 

difusão de informações” (AURÉLIO, 2001 p. 348). 

Nesse cenário, a educação foi impulsionada a uma 

reestruturação para levar os indivíduos à necessidade de 

buscarem um novo posicionamento: o da compreensão 

sobre o mundo em suas múltiplas modificações.  

Enquanto que no século XIX a educação elementar 

foi exaltada como processo fundamental para o progresso 

das nações como fator determinante para o 

desenvolvimento econômico e social, a partir do século XX 

e com maior intensidade, no século atual, as finalidades 

atribuídas à educação se ampliaram, podendo ser 

claramente identificadas no prefácio do Relatório da 

UNESCO intitulado “A Educação: um tesouro a descobrir”, 
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tendo seu papel evidenciando-se para a construção da 

cidadania. 

 
Ante os múltiplos desafios do futuro, a educação 

surge como um trunfo indispensável à 

humanidade na construção dos ideais da paz, da 

liberdade e da justiça social, tendo papel 

essencial no desenvolvimento contínuo, tanto 

das pessoas como das sociedades. Não como um 

‘remédio milagroso’, não como um ‘abra-te 

sésamo’, mas entre outros caminhos e para além 

deles, como uma via que conduza a um 

desenvolvimento humano mais harmonioso, 

mais autêntico, de modo a fazer recuar a 

pobreza, a exclusão social, as incompreensões, 

as opressões, as guerras. (DELORS, 1999, p. 

11). 

 

Nesse sentido, a formação para a cidadania, tendo 

como base o conceito contemporâneo, voltando-se para a 

afirmação dos direitos sociais numa perspectiva da 

equidade, ainda é o grande desafio posto à educação. Tal 

perspectiva significa que o exercício da cidadania não pode 

estar limitado à participação política, mas, sobretudo, 

representando coesão social, equidade das oportunidades e 

nos benefícios da coletividade, em detrimento ao 

individualismo, social e historicamente consagrado pela 

divisão de classes. 

Para dar conta dessa demanda, a estrutura 

educacional vem sofrendo reestruturação, redirecionando 

suas bases legais e conceituais e mapeando um conjunto de 

orientações didático-metodológicas em regulamentações 

específicas através de Diretrizes e Parâmetros Curriculares 

Nacionais e demais conjunto de legislações 

complementares. 
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1.1 O redirecionamento do papel da escola à formação cidadã 

 

Nenhum processo educacional carrega neutralidade, 

caracterizando-se, portanto, em um processo político, social 

e histórico. Nesse alinhamento e de acordo com os PCN’s 

(1997), a escola deve dar lugar no seu cotidiano às questões 

sociais, à ética, aos valores implícitos e explícitos que 

regulam as ações dos sujeitos escolares e que são 

determinantes do processo de ensinar e aprender, no qual 

professores e alunos se encontram, interferindo, portanto, 

na formação pessoal de cada aluno. O contexto escolar, 

nesse sentido, pode ser visto como um ambiente que acolhe 

e coloca o aluno na esfera total das relações sociais e suas 

experiências vivenciadas na escola serão significativas para 

se colocar no mundo e nas relações com o outro. 

Colocando à educação um novo direcionamento do 

seu papel, os PCN orientam-se por uma perspectiva política 

à formação da cidadania, devendo ser esta o eixo vertebral 

de toda a política educacional a se efetivar. Para tanto, a 

escola precisa assumir a valorização da cultura de sua 

comunidade interna e externa e, ao mesmo tempo, buscar 

ultrapassar seus limites, propiciando aos alunos o acesso 

aos conhecimentos socialmente relevantes do patrimônio 

universal da humanidade, na intenção de conduzir os alunos 

para uma nova forma de participação social. 

Segundo Carvalho (2005), 

 

A escola é um espaço plural, extremamente 

complexo, impregnado de regras, de 

valores nem sempre consensuais e de 

muitos sentimentos contraditórios quanto 
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às funções políticas e sociais da escola. 

Inúmeras e diversas são as expectativas da 

sociedade, das famílias, dos alunos, de toda 

a comunidade escolar, interferindo direta 

ou indiretamente no dia a dia das escolas. 

(CARVALHO, 2005, p. 180). 

 

Importante também se apresentam as considerações 

de Gadotti (1998) quando evidencia o papel da escola no 

cenário educacional da atualidade: 

 

Até muito recentemente, a questão da 

escola limitava-se a uma escolha entre ser 

tradicional ou moderna. Essa tipologia não 

desapareceu, mas não responde a todas as 

questões atuais da escola.  Muito menos à 

questão do seu projeto formativo. [...] A 

crise paradigmática também atingiu a 

escola e ela se pergunta sobre si mesma, 

sobre seu papel como instituição numa 

sociedade pós-moderna e pós-industrial, 

caracterizada pela globalização da 

economia e das comunicações, pelo 

pluralismo político, pela emergência do 

poder local. (GADOTTI, 1998, p. 35). 

 

Nessa tarefa de instrumentalizar os alunos para 

participarem da cultura, das relações sociais e do campo 

político, a escola precisa estar atenta às questões relativas à 

globalização da economia e das comunicações, às 

transformações científicas e tecnológicas e à educação ética 

e de valorização social, como condição primária. 
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1.2 O currículo e suas vertentes 

 

O termo currículo provém do vocábulo latino 

‘curere’, que se refere à carreira, a um percurso que deve 

ser realizado. Numa perspectiva analógica, pode-se ilustrar 

que a escolarização é o percurso para os alunos e o 

currículo, traduzido pelo conjunto de conteúdos, 

representando o guia para o progresso de sua escolaridade. 

O currículo é o instrumento pelo qual garante à 

escola poder realizar suas finalidades e compreender um 

projeto seletivo da cultura social, isto é, configurar um 

projeto cultural e político-social em opção de uma 

formação comum para todos os seus alunos, pois é através 

de sua organização e estrutura que seus reflexos podem 

auxiliar na transformação da realidade social.  

Parafraseando Oliveira (2002): 

 

A busca de uma proposta pedagógica para a 

escola deve partir das discussões 

democráticas e participativas da 

comunidade escolar acerca das 

experiências infantis com a realidade 

cultural das suas necessidades educativas 

expressas no currículo e nos objetivos 

ligados ao desenvolvimento humano. 

(OLIVEIRA, 2002, p. 56). 

 

Percebe-se através da argumentação do autor que o 

currículo escolar representa a marca de uma cultura na qual 

foi produzido. Nele está contido mais que um rol de 

conteúdos que constituem as disciplinas, mas abriga, 

sobretudo, toda uma história cultural, política e social, além 
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da afetividade e relações interpessoais estabelecidas entre 

os sujeitos envolvidos. 

Santomé (1998) oferece a sustentação de que o 

conhecimento científico na atualidade vem sendo cada vez 

mais inter-relacionado, visando dar conta da resolução de 

problemas sociais complexos. Segundo o teórico, o 

conhecimento científico constantemente associa conteúdos 

disciplinares a suas tecnologias, gerando um rompimento 

das barreiras disciplinares, fruto do crescente processo de 

globalização e de universalização da informação.  

Nesse sentido e para o cenário educacional 

contemporâneo, o currículo também passou por um 

processo de transição, envolvendo momentos de 

estabilidade e instabilidade, assim como de reconstruções. 

Seu histórico conceitual e de aplicabilidade revelam que as 

mudanças postas à sociedade, terminaram por influenciar, 

inevitavelmente, na estrutura curricular da escola, uma vez 

que através de seus determinantes, o currículo produz 

representações nos grupos sociais e nos sujeitos envolvidos 

na escola - professores, gestores, alunos, funcionários - e no 

contexto em que estes estão inseridos - as famílias e as 

comunidades - se constitui pelas práticas educativas, pelas 

ações dos professores e pelas interações estabelecidas entre 

as famílias e comunidade em que se insere. 

 

1.3 Teorias curriculares 

 

 Através da vasta literatura disponível sobre o 

currículo e suas teorias, encontra-se que o sistema 

educacional no Brasil adotou duas vertentes curriculares, 
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sendo uma de linhagem conservadora com forte presença 

nas escolas até a década de 1980, e a outra de linhagem 

contraposta, com ensaios inicialmente a partir dos novos 

rumos dados à educação brasileira no início da década de 

1990, por força da necessidade de atendimento aos novos 

parâmetros postos pela reestruturação educacional, com 

perspectivas de oferta de uma formação cidadã. 

Na linhagem conservadora, a proposta utilizada com 

maior evidência foi a do currículo constituído por 

disciplinas, caracterizando de um lado, a forte divisão e 

fragmentação do conhecimento, e de outro, o isolamento 

profissional. A característica marcante do conhecimento, de 

forma fragmentada, é entendida como sendo cartesiana, 

representando o pensamento de que para resolver uma 

questão em complexidade as partes devem ser decompostas 

em busca da simplificação do problema, e da mesma forma, 

a junção das partes oferece a resolução do todo.  

De acordo com Santomé (1998) podem se destacar 

como principais críticas ao currículo baseado em disciplinas 

isoladas: atenção insuficiente aos interesses dos alunos 

quando estes deveriam ser um dos principais pontos de um 

programa educacional; o desrespeito às experiências 

prévias dos alunos, descaracterizando-os da condição de 

sujeito social; o uso exacerbado do livro didático que 

desconfigura a problematização do meio sociocultural dos 

alunos; a inviabilidade do diálogo entre o conhecimento de 

caráter globalizado; as dificuldades no tratamento de 

questões práticas e vitais como drogas, paz, desarmamento, 

conflitos étnicos, educação sexual, educação para a saúde, 

entre outros; e o impedimento à compreensão sobre a 
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existência entre os conteúdos das disciplinas; o desestimulo 

a crítica e a curiosidade; além de não garantir a sustentação 

de uma organização do trabalho pedagógico flexível e 

consagra o já histórico processo de tecnificação do papel e 

da atuação dos professores. 

A organização curricular por base em disciplinas 

coloca-as como realidades estanques sem interconexão 

entre as áreas do conhecimento, dificultando a compreensão 

deste como um todo integrado e as várias possibilidades de 

construção, por parte dos alunos e professores, de uma 

visão abrangente da realidade educativa e social, como 

sujeitos históricos e determinados pela cultura de ambos.  

Para a linhagem curricular em dimensão contraposta 

caracterizada como teoria crítica, os efeitos do currículo 

disciplinar passaram a ser questionados a partir da década 

de 1980, por se entender que qualquer estudo que se 

proponha a uma análise da estrutura curricular deve 

considerar a estrutura da escola dentro e fora do contexto 

mais amplo que a condiciona.  

Sobre isso, Sacristan (2007) argumenta que: 

 

O mundo em que vivemos já é um mundo 

global, no qual tudo está relacionado, tanto 

nacional como internacionalmente, um 

mundo onde as dimensões financeiras, 

culturais, políticas, ambientais, científicas, 

etc, são interdependentes, e onde nenhum 

de tais aspectos pode ser compreendido de 

maneira adequada à margem dos demais. 

[...] O currículo globalizado e 

interdisciplinar converte-se assim em uma 

categoria ‘guarda-chuva’ capaz de agrupar 

uma ampla variedade de práticas 
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educacionais desenvolvidas nas salas de 

aula, e é um exemplo significativo do 

interesse em analisar a forma mais 

apropriada para contribuir para melhorar os 

processos de ensino e aprendizagem. 

(SACRISTAN, 2007, p. 27). 

 

Compreende-se a partir do que defende o autor, que 

a relação entre educação, escola e currículo é intrínseca e 

dela depende o perfil de formação capaz de corresponder às 

expectativas da sociedade. Neste sentido, o currículo deve 

assumir uma condição de conhecimento crítico.  

Na mesma defesa, Santomé (1998) traz o seguinte 

apontamento: 

 

O currículo integrado converte-se assim em 

uma categoria ‘guarda-chuva’ capaz de 

agrupar uma ampla variedade de práticas 

educacionais desenvolvidas nas salas de 

aula, e é um exemplo significativo do 

interesse em analisar a forma mais 

apropriada de contribuir para melhorar os 

processos de ensino e aprendizagem. 

(SANTOMÉ (1998, p.27). 

 

Para o autor, superar as políticas de fragmentação 

disciplinar seria o objetivo principal da 

interdisciplinaridade, podendo-se atualmente compreendê-

la como um movimento pedagógico em defesa da 

aprendizagem socialmente relevante.  

 
[...] Uma das razões desta política de 

fragmentação disciplinar é resultado da 

tendência dos pesquisadores a perfilar os 

problemas a serem estudados de uma maneira 

muito precisa, para resolvê-los com maior 
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rapidez. O forte peso da cultura do positivismo, 

com sua ênfase na precisão, e a imposição de 

determinadas metodologias de pesquisa e, 

portanto, de formas de legitimação do 

conhecimento favorecem a caminhada em 

direções disciplinares mais reducionistas; 

ganhava-se nos níveis de precisão nos quais se 

trabalhava, mas em geral perdoa-se nas questões 

relativas á sua relevância. (SANTOMÉ, 1998, p. 

62). 

 

 Nessa perspectiva, os aspectos sociais e culturais 

devem constituir a base de sustentação à construção e 

desenvolvimento do currículo nas escolas, oferecendo 

tratamento consistente aos conteúdos das disciplinas. 

 

1.3 Formação interdisciplinar 

 

A justificativa para uma formação interdisciplinar 

tem se intensificado na história educacional brasileira a 

partir do século XX, advindo das insatisfações com o 

currículo constituído isoladamente por disciplinas, apelando 

para os benefícios da pesquisa e do estudo interdisciplinar e 

a necessidade de adequação às peculiares psicológicas dos 

alunos. 

Para Santomé (1998) “A interdisciplinaridade é 

fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho 

(...) é um objetivo nunca completamente alcançado e por 

isso deve ser permanentemente buscado. Não é apenas uma 

proposta teórica, mas, sobretudo uma prática”. 

Defendendo a proposta de projetos curriculares 

integrados, Santomé (1998) afirma:  
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A utilidade social do currículo está em 

permitir aos alunos compreender a 

sociedade em que vivem, favorecendo, para 

tal, o desenvolvimento de aptidões, tanto 

técnicas como sociais, que os ajudem em 

sua localização na comunidade de forma 

autônoma, crítica e solidária. Para que tal 

objetivo seja alcançado, há temas, questões 

e problemas que precisam ser trabalhados e 

que não' se enquadram, na maioria das 

vezes, nas áreas de conhecimentos 

tradicionais e, consequentemente, não 

fazem parte dos ‘currículos por disciplina’. 

(SANTOMÉ 1998, p.187). 

 

Continuando sua defesa, o autor esclarece que o 

currículo integrado, o qual promove práticas 

interdisciplinares, permite operacionalizar conteúdos 

socioculturais relevantes presentes nas várias áreas de 

conhecimento; desenvolver pensamento interdisciplinar, 

mediante a união de ações pedagógicas; desmistificar 

valores ideológicos presentes nas questões sociais e 

culturais; permitir a construção do espírito de coletividade à 

gestão escolar e promover estímulo às discussões e análises 

sociais, pelo desenvolvimento do senso crítico. 

Uma proposta educativa em perspectiva 

interdisciplinar implica em promover a integração de 

conteúdos; superar a condição fragmentária a dimensão 

unitária do conhecimento; superar a dicotomia entre ensino 

e pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências; e 

valorizar o ensino-aprendizagem ancorando-se na visão de 

que se aprende continuamente ao longo de toda a vida. 

A base da concepção interdisciplinar de Santomé 

aponta benefícios significativos, a exemplo de promover 
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uma intervenção educativa aberta, dialógica, seja no papel 

de quem aprende ou para quem ensina, visando garantir a 

construção de um conhecimento globalizante a partir do 

rompimento das fronteiras estabelecidas entre as 

disciplinas. Para tanto, faz-se necessária atitude de busca, 

de envolvimento, compromisso e reciprocidade diante do 

conhecimento, por ambas as partes envolvidas no processo 

de ensino aprendizagem. 

O autor ressalta que uma proposta de trabalho 

interdisciplinar não anula jamais o conjunto de disciplinas 

constantes do currículo escolar. Ela se desenvolve 

apoiando-se nas disciplinas; a própria riqueza da 

interdisciplinaridade depende do grau de desenvolvimento 

atingido pelas disciplinas e estas, por sua vez, serão 

afetadas positivamente pelos seus contatos e colaborações 

interdisciplinares (SANTOMÉ, 1998). Nessa ótica, o 

conhecimento passa a ser visto como algo inacabado, um 

fenômeno de muitas dimensões, impossível de abrangê-lo 

na sua totalidade, sendo que sempre surgirão novos 

desdobramentos. 

É importante ressaltar que não é fácil decidir por 

uma prática pedagógica interdisciplinar. Aos sujeitos 

envolvidos no processo gestor e pedagógico, é posto a 

necessidade de revisão de seus conceitos sobre toda a 

dinâmica social e educativa, em função da necessidade de 

reconhecimento da realidade cultural em que todos estão 

inseridos. Assim sendo, vivenciar processos 

interdisciplinares exige de todos, postura e comportamentos 

de flexibilidade, confiança, paciência, sensibilidade, ações 

diversificadas, predisposição para aceitação de desafios e de 
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novos papeis e responsabilidades pedagógicas, intuição, 

percepção rápida, coragem para enfrentar desequilíbrios e 

vivências em discordâncias e complexidades.  

 

CONCLUSÃO 

 

Para que haja um trabalho interdisciplinar é 

necessário alguém que dê vida e provoque vivências. 

Alguém com predisposição a ser um constante vir a ser, um 

sujeito em formação inacabada e aberto à expansão pessoal 

e à interação.  

A interdisciplinaridade é integração, dentro do 

contexto escolar, entre teoria e prática, conteúdo e 

realidade, ensino e avaliação, professor e aluno, dentre os 

muitos fatores que envolvem o processo pedagógico. Ela 

requer uma ação crítica que conviva com as incertezas, 

contradições e ambiguidades, que reflita a realidade de tal 

modo que contribua para a formação de cidadãos capazes 

de conviverem e modificarem seu entorno social, cultural e 

natural. É a superação da linearidade e da fragmentação do 

ensino. 

 Portanto, assim, a interdisciplinaridade pretende ser 

incentivadora de uma prática posicionada e capaz de 

reconduzir a educação ao seu papel de formadora do 

cidadão crítico e atuante na transformação da sociedade, 

pois essa tomada de consciência chamada 

interdisciplinaridade permite uma releitura da prática 

docente e da postura como ser humano imerso na 

contemporaneidade. 
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CAPÍTULO 6 
 

UMA ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE OS 

CONCEITOS, CARACTERÍSTICAS E INCIDÊNCIAS 

DA VIOLÊNCIA NO MEIO EDUCACIONAL 

 

 

Josy Matias 

Maria da Conceição Silva Viana 

Antônio Itamar dos Santos 

Maria Esteliane dos Santos Lima 

 

INTRODUÇÃO 

 

A violência no meio escolar perpassa a compreensão 

do homem concernente a sua cultura, personalidade e 

situação social diante de marcas históricas que são 

impressas em cada lugar, tempo e situação política. Chauí 

(1994, apud Sarmento, 2007) tipifica que para estes 

pressupostos atrelados a violência, ao se tratar de suas 

incidências, independentemente do contexto em que ocorra, 

há certo fundo comum em sua origem e natureza. 

Compreender a violência no âmbito da educação 

não se distancia da necessidade de se entender a 

personalidade de alunos e professores, a cultura ao seu 

entorno, situação social e política que rege o sistema de 

ensino e a vivência social da família. Neste viés de 

entendimento, este estudo objetiva compreender a partir da 
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violência no meio educacional alguns fatores atrelados a 

educação que se manifestam através da violência.  

Na cultura brasileira a violência é entendida como o 

uso da força física e do constrangimento psíquico para 

obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao 

seu ser. A violência é violação da integridade física e 

psíquica, da dignidade humana de alguém. 

 

Compreender o fenômeno da violência no 

espaço escolar é captar não apenas as suas 

formas de expressão, mas os distintos e 

contraditórios sentidos que se manifestam 

por meio dos diferentes atores que 

interagem no cotidiano escolar (alunos, 

família, professores, funcionários, entre 

outros). (CHAUÍ, 1994, p. 336, apud 

SARMENTO, 2007, p. 26. Grifo da 

autora). 

 

Entender a violência e os obstáculos ao ensino que 

se manifestam a partir de suas incidências no meio escolar 

perpassa a compreensão da ética e da cidadania, além do 

cotidiano de vida dos alunos, suas diferentes situações 

traumáticas, vivências e experiências afetivas e sociais, bem 

como seu sentir, pensar e agir a partir de situações pessoais 

e sociais que se manifestam no meio escolar.  

Como manifestações de violência, nesse ambiente 

escolar, que é diverso e dinâmico culturalmente e 

socialmente, podem ali ocorrerem brigas, bullying, atos de 

agressividade e de violência em geral; exigindo-se as 

medidas necessárias para solucionar os conflitos em geral 

implicando a conjuntura escolar a reagir com ações mais 

comuns que geram “[…] os procedimentos adotados, e são, 
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em sua maioria, advertências, suspensões, transferências e 

expulsões, conforme a gravidade do caso analisado pela 

escola.” (CHAUÍ, 1994, p. 336, apud SARMENTO, 2007, 

p. 24). 

Em caso de suspensões, fica evidente que a 

consequência pode ser obstáculos a aprendizagem mediante 

desestímulos dos alunos e tempo em que ficam afastados do 

contexto de ensino. O mesmo é válido para as expulsões e 

transferências como punição aos atos violentos que possam 

estar sendo praticados por determinados alunos.  

Segundo (CHARLOT, 2005, apud COUTO, 2012, 

p. 47) esta violência contra a escola “deve ser analisada 

junto com a violência da escola, que é uma violência 

institucional, simbólica, suportada pelos próprios jovens 

através da maneira como a instituição e seus agentes se 

comportam”. É neste viés que se concretiza o problema 

deste estudo em saber se: a relação professor-aluno é uma 

alternativa viável na otimização de comportamentos menos 

violentos entre os alunos? Esta pergunta, ao inserir a escola 

como parte do contexto gerador da violência, traz a relação 

professor-aluno como uma das alternativas mais 

competentes para gerar o estagnar rejeição entre ambas as 

partes discentes e docentes na escola.  

O autor (NASCIMENTO, 2011, p. 181), diz que a 

educação na contemporaneidade está carregada de 

problemáticas que ocasionam “à agressividade na escola, 

entre outros a mudança na estrutura familiar, à entrada da 

mulher no mercado de trabalho e ausência paterna.” Esse 

conjunto de fatores deve ser objeto de estudo na escola ao 

tratar da violência escolar. Pois, implicam no desempenho 
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geral dos alunos. É nesta perspectiva que se perfaz um 

objetivo específico deste estudo, pois se busca explicitar as 

causas e consequências da violência no meio educacional.  

A agressividade no ambiente escolar requer preparo 

da conjuntura educacional para construir instrumentos que 

propiciem condições de intervir e atuar de forma 

pedagógica ministrando o assunto de forma interdisciplinar 

e de forma sistemática. Neste aspecto, de modo específico 

se busca validar a relação professores e alunos como uma 

forma de construção e condição sistemática para minimizar 

a violência no contexto da educação.  

É um estudo sistemático de pesquisa bibliográfica. 

Conforme Gil (2008) a pesquisa bibliográfica além de ser 

estabelecida por um tema, usa para subsidiar o contexto 

teórico fontes já publicadas em artigos, teses, dissertações e 

livros com literatura pertinente ao assunto.  

Ainda segundo Gil (2008) a pesquisa bibliográfica 

em sua natureza e subsídios pesquisados colocará o 

pesquisador em contato com diversas fontes contribuindo 

para pleno conhecimento do assunto garantindo ao leitor a 

cientificidade necessária sobre o que está escrito mediante 

contradições, justaposições e informações coerentes sob 

fundamentação científica ao que é interpretado. 

O método usado no estudo será o de abordagem que 

conforme Gil (2008) emprega ao processo de estudo 

operações mentais esclarecendo procedimentos lógicos que 

deverão ser seguidos no processo de investigação científica 

dos eventos, fatos ou proposições teóricas sob grau de 

abstração que decide o alcance analítico sobre a pesquisa 

validando-se as generalizações propostas. É um método que 
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Gil (2008) assinala nele incluírem-se os submétodos 

dedutivo, hipotético-dedutivo, indutivo e dialético. 

Em sua primeira parte, o estudo aporta a 

conceituação e caracterização da violência escolar, trazendo 

foco temático para a indisciplina dos alunos como 

consequência geradora da violência em menor potencial 

ofensivo no meio escolar. Segue-se com discussão sobre as 

causas e consequências da violência escolar, neste aspecto 

evocando a família ao contexto da discussão; finaliza-se 

com a sugestão teórica da afetividade na relação professores 

e alunos como meio de propagar ou dirimir a violência na 

escola a depender dos aspectos positivos ou negativos que 

se manifestam neste tipo de aproximação.  

Justifica-se o estudo no entendimento de que a 

escola é parte da comunidade em que vive o aluno e seus 

familiares, neste sentido convém o entendimento da 

violência em seu meio perpassar o conhecimento cultural, 

social e familiar que entornam a conjuntura escolar, bem 

como a construção de modelos docentes que não se 

distanciem em afetividade dos alunos interpretados como 

problemáticos no campo da indisciplina e da violência 

contra seus pares e professores.  

É um estudo útil às áreas docentes e gestoras 

educacionais bem como comporta apropriação científica na 

área filosófica educacional. Em sua contextualização, pela 

sua fundamentação e argumentação, o estudo busca dar tal 

contribuição acadêmica aos estudiosos e pesquisadores 

destas áreas.  
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1. VIOLÊNCIA ESCOLAR: CONCEITOS CARACTERIZAÇÃO E 

INCIDÊNCIA NO MEIO EDUCACIONAL  

 

Apresentar um conceito de violência requer certa 

cautela, isso porque ela é, inegavelmente, algo dinâmico e 

mutável. Suas representações, suas dimensões e seus 

significados passam por adaptações à medida que as 

sociedades se transformam. A “dependência do momento 

histórico, da localidade, do contexto cultural e de uma série 

de outros fatores lhe atribui um caráter de dinamismo 

próprio dos fenômenos sociais.” (ABRAMOVAY, 2005, p. 

53). 

Assim, em diferentes países há nuanças diversas na 

interpretação do que seja violência escolar e no grau de 

atenção concedida aos tipos de violência. De acordo com a 

revisão de Abramovay (2005), as pesquisas inglesas 

comumente conceituam a violência escolar de modo a não 

abranger atos violentos por professores a alunos e de alunos 

a professores; pesquisas espanholas têm certo 

constrangimento moral ao descrever atos de violência 

praticados contra jovens e crianças, como violência escolar. 

Os estudos americanos tendem a se localizar no 

exterior da escola, nas gangues, sendo comum o uso dos 

termos delinquência juvenil, condutas desordeiras, 

comportamento antissocial; já investigações brasileiras, 

conforme Couto (2012), a partir de meados dos anos 1990, 

referem a expressão "violência escolar" às agressões contra 

o patrimônio e contra a pessoa (alunos, professores, 

funcionários). 
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Conceituar violência não se configura como tarefa 

das mais factíveis, em termos de garantia de consenso, dado 

à amplitude e generalização deste fenômeno, pois o mesmo 

está envolvido em aspectos macroestruturais que refletidos 

no microcosmo das relações sociais travadas 

cotidianamente; o que aponta para representações e 

significados existentes na dinâmica da sociedade ora 

analisada. “Elementos tais como momento histórico, 

localidade, contexto cultural e quem fala são fatores que lhe 

atribuem caráter dinâmico e mutável, inerente aos 

fenômenos sociais” (COUTO, 2012, p. 36). 

Na realidade brasileira, assim como em outros 

países que sempre se destacam nos noticiários, a violência 

se faz presente no meio educacional. Neste aspecto, se 

constitui como um problema social e carece de ações dentro 

do âmbito escolar. Mas, combater ou protocolar projetos 

que comportem a minimização dessa expressão de violência 

requer compreensão do que venha ser ela.  

Segundo Priotto e Boneti (2009), “a violência pode 

ser entendida como uma ação diretamente associada a uma 

pessoa ou a um grupo, a qual interfere na integridade física, 

moral ou cultural de uma pessoa ou de um grupo” 

(PRIOTTO, BONETI, 2009, p. 161), mas também esses 

efeitos podem ser provocados por acontecimentos e/ou 

mudanças radicais ocorridas na sociedade atingindo 

negativamente os indivíduos ou a coletividade em relação 

aos laços de pertencimentos, dos meios e condições de vida, 

etc. 
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Denomina-se violência escolar todos os 

atos ou ações de violência, 

comportamentos agressivos e antissociais, 

incluindo conflitos interpessoais, danos ao 

patrimônio, atos criminosos, 

marginalizações, discriminações, dentre 

outros praticados por, e entre a comunidade 

escolar (alunos, professores, funcionários, 

familiares e estranhos à escola) no 

ambiente escolar (PRIOTTO, BONETI, 

2009, p. 162). 

 

Assemelhando-se ao contexto citado, nas escolas 

brasileira, independente do público ou modalidade de 

ensino, ao que asseveram (Pereira, 2003; Spósito, 2002; 

Latgerman, 2000; Couto, 2012), ambos concordam que são 

comuns em expressões de violência escolar, os danos ao 

patrimônio, bullying, comportamentos agressivos, 

agressões físicas de gênero, marginalizações, preconceitos, 

atos violentos contra professores, violência simbólica 

contra alunos, uso de drogas ilícitas e atos criminosos. 

A dificuldade conceitual sobre as violências também 

encontra lugar quando se tenta conceituá-la em suas 

expressões no cotidiano escolar, notadamente na 

perspectiva aqui adotada que traz o gênero como categoria 

de análise. 

Essa dificuldade conceitual não é sentida apenas no 

campo acadêmico e editorial brasileiro. Um bom exemplo 

são os inúmeros estudos que estão sendo realizados na 

Europa com a finalidade de compreender o fenômeno da 

violência na escola, ao tempo em que “buscam estabelecer 

um quadro conceitual capaz de traçar políticas de prevenção 

e enfrentamento deste grave problema presente em países 
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de diversos continentes” (DEBARBIEUX e BLAYA, 2002 

apud COUTO, 2012, p. 45). 

Um dos obstáculos que a escola perpassa no 

enfrentamento a violência é a agregação da família ao 

contexto mais participativo no âmbito escolar. 

  

A família é um grupo primário e natural de 

nossa sociedade, no quais o ser humano 

vive e consegue se desenvolver. Na 

interação familiar, que é previa e social 

(porém determinada pelo ambiente), 

configura-se bem precocemente a 

personalidade, determinando-se aí as 

características sociais, éticas, morais e 

cívicas dos integrantes da comunidade 

adulta. Por isso, muitos fenômenos sociais 

podem ser compreendidos analisando 

as características da família. Muitas das 

reações individuais que 

determinam modelos de relacionamentos 

também podem ser esclarecidos e 

explicados, de acordo com a configuração 

familiar do sujeito e da sociedade da 

qual faz parte. (KNOBEL, 1992, p. 19 apud 

JARDIM, 2006, p. 16). 

 

Muitos dos distúrbios em que as crianças estão 

apresentando ter expressam uma forte ligação com a 

família, principalmente aquelas que são desestruturadas, 

que não oferece um lar confortável e não transmitem 

segurança. A dificuldade de converte a família a um 

comportamento mais participativos na escola, é pertinente 

igualmente ao conhecimento do perfil familiar dos alunos 

que a escola frequenta.  
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Em sua caracterização, e formas de expressão, 

devido aos tipos de violência que se incidem no meio 

escolar, a complexidade que a violência assume a escola, 

devido ao seu caráter multifacetado, impõe uma série de 

desafios no que propaga à definição do fenômeno. Do 

mesmo modo que a violência na escola pode ser definida de 

várias maneiras: alinhando-se como sinônimo de agressão 

física e verbal; como delito ou crime; como transgressão; 

como várias formas de discriminações; como ataques ao 

patrimônio; como imposição cultural, entre tantas outras. 

Portanto, devem-se abandonar definições fechadas, 

restritivas, que certamente limitam a violência a um ou 

outro tipo de manifestações. 

Desse modo, na intrincada tarefa de conceituação 

das expressões da violência na escola, recorre-se a Charlot 

(2005), o qual considera que a novidade desta prática está 

nas configurações que assume: as formas de violência que 

permeiam o cotidiano escolar são mais graves que no 

passado, e que, na atual escala da violência, os/as jovens 

envolvidos/as nos episódios de violência por vezes mal 

saíram da infância, beirando os sete e treze anos de idade. 

O autor Furlong (2005, p. 4), considera-se como 

violência escolar “todos os fatos, sistema e espaço físico, 

local onde se acentuam os problemas individuais” Este 

entendimento é como sendo escola um sistema que causa 

ou acentua os problemas individuais. De fato, o caráter 

multifacetado da violência no ambiente escolar impõe uma 

série de desafios no que concerne à definição do fenômeno. 

Um desses é distinguir o fenômeno violência escolar para 

que se possa estabelecer com clareza o papel dos 
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educadores e da escola enquanto instituição na prevenção 

da violência. Neste aspecto é preciso entender sua 

caracterização, causas e consequências, bem como 

estratégias e investimentos para se coibir ou minimizar a 

violência no contexto da educação.  

 

1.1 Caracterização da violência escolar.  

 

São muitos os tipos de violências analisados e 

considerados comuns. Em especial na literatura norte-

americana, o olhar recai sobre gangues, xenofobia e 

bullying. O que mais recai é o bullying, pois, esse é uma 

das causas de violências mais acometida nas escolas. 

Causando irritabilidade para a vítima, e muitas vezes 

fazendo com que ela não tenha vontade de ir à escola, de 

fazer as tarefas e até mesmo de socializar com os outros 

colegas. 

Na Europa, especialmente na França, os 

pesquisadores têm-se dedicado ao estudo das incivilidades 

no meio escolar. Compreende-se melhor o que são as 

incivilidades por meio da descrição empírica. Dûpaquier 

(1999) refere-se a: delitos contra objetos e propriedades 

(quebra de portas e vidraças, danificação de instalações 

etc.); intimidações físicas (empurrões, escarros) e verbais 

(injúrias, xingamentos e ameaças); descuido com o asseio 

das áreas coletivas (banheiros, por exemplo); ostentação de 

símbolos de violência; adoção de atitudes destinadas a 

provocar medo (poder de armas, posturas sexistas); alguns 

atos ilícitos, como o porte e consumo de drogas. 



- 87 - 

Para Nancy Day (1996, p. 44-45) “o bullying é 

como abuso físico ou psicológico contra alguém que não é 

capaz de se defender. Ela comenta que quatro fatores 

contribuem para o desenvolvimento de um comportamento 

de bullying.”. 

Segundo Nancy Day (1996), pode desencadear o 

bullying uma atitude negativa pelos pais ou por quem cuida 

da criança ou do adolescente; uma atitude tolerante ou 

permissiva quanto ao comportamento agressivo da criança 

ou do adolescente; um estilo de paternidade que utiliza o 

poder e a violência para controlar a criança ou o 

adolescente; e uma tendência natural da criança ou do 

adolescente a ser arrogante. 

 

Bullying é uma palavra de origem inglesa 

adotada em muitos países para definir o 

desejo consciente e deliberado de maltratar 

outra pessoa e colocá-la sob tensão. O 

bullying compreende todas as atitudes 

agressivas, intencionais e repetitivas que 

ocorrem sem motivação evidente adotada 

por um ou mais estudantes contra outros, 

causando dor e angústia, e executadas 

dentro de uma relação desigual de poder, 

tornando possível a intimidação da vítima. 

(PEREIRA, et. al. 2010, p. 234). 

 

Nancy Day (1996) discorre ainda que a maioria dos 

bullyings, ou praticantes dessa violência são meninos, mas 

as meninas também o podem ser. As meninas que praticam 

bullyings utilizam, às vezes, métodos indiretos, como 

fofocas, a manipulação de amigos, mentiras e a exclusão de 

outros de um grupo.  
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Fala-se em bullyings atualmente porque o próprio 

sistema salientou esta nova violência, que em outros tempos 

dava-se o nome de apelido e todos os alunos tinham um 

apelido e nem davam conta que era uma forma de agressão. 

Mas as mídias falaram que eram bullying e esse nome se 

espalhou e hoje qualquer pequeno nome que se diz em sala 

de aula o aluno vem logo com palavrões, corre chama os 

pais e isso leva a um grande conflito em sala de aula. 

De acordo o com o autor Abramovay (2009, p. 01. 

Grifo meu) a violência pode se expressar através dos 

seguintes eventos:  

 

Violência Física: A violência física é o uso 

da força com o objetivo de ferir, deixando 

ou não marcas evidentes. São comuns, 

murros, estalos e agressões com diversos 

objetos e queimaduras;  

Violência Psicológica: A violência 

psicológica ou agressão emocional, tão ou 

mais prejudicial que a física, é 

caracterizada pela rejeição, depreciação, 

discriminação, humilhação, desrespeito e 

punições exageradas. É uma violência que 

não deixa marcas corporais visíveis, mas 

emocionalmente provoca cicatrizes para 

toda a vida. Existem várias formas de 

violência psicológica, como a mobilização 

emocional da vítima para satisfazer a 

necessidade de atenção, carinho e de 

importância, ou como a agressão 

dissimulada, em que o agressor tenta fazer 

com que a vítima se sinta inferior, 

dependente e culpada;  

Violência verbal: A violência verbal não é 

uma forma de violência psicológica. A 

violência verbal normalmente é utilizada 

para oportunizar e incomodar a vida das 



- 89 - 

outras pessoas. Pode ser feita através do 

silêncio, que muitas vezes é muito mais 

violento que os métodos utilizados 

habitualmente, como as ofensas morais 

(insultos), depreciações e os questionários 

infindáveis;  

Violência sexual: Violência na qual o 

agressor abusa do poder que tem sobre a 

vítima para obter gratificação sexual, sem o 

seu consentimento, sendo induzida ou 

obrigada a práticas sexuais com ou sem 

violência física. A violência sexual acaba 

por englobar o medo, a vergonha e a culpa 

sentidos pela vítima, mesmo naquelas que 

acabam por denunciar o agressor, por essa 

razão, a ocorrência destes crimes tende a 

ser ocultada;  

Negligência: A negligência é o ato de 

omissão do responsável pela 

criança/idoso/outra (pessoa dependente de 

outrem) em proporcionar as necessidades 

básicas, necessárias para a sua 

sobrevivência, para o seu desenvolvimento.  

 

Segundo Debarbieux (1998) considera que as 

incivilidades, classificadas por ele como violências 

antissociais e antiescolares, podem ser traumáticas, 

sobretudo quando se dão de forma banalizada e são 

silenciadas, visando a proteger a escola. Segundo Bourdieu 

(2001), elas seriam possibilitadas por um poder que não se 

nomeia que se deixa assumir como conivente e autoritário. 

Assim, professores não enxergam, não reclamam e as 

vítimas não são identificadas como tais. Um exemplo 

seriam as manifestações de racismo, em que seria comum a 

cumplicidade não assumida entre jovens, adultos, alunos e 

professores. 
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Embora alguns autores não considerem as 

incivilidades uma modalidade de violência, sendo 

associadas à agressividade ou a padrões de comportamento 

contrários às normas de convivência e respeito para com o 

outro, “existe um consenso sobre a necessidade de se 

prestar atenção à ocorrência de atos de incivilidades no 

ambiente escolar, pois elas podem tornar o ambiente hostil” 

(DÛPAQUIER, 1999, p. 45). 

De acordo com Melo (2010), além disso, existe a 

violência presente nas ruas das cidades, a violência 

doméstica, os latrocínios, os contrabandos, os crimes de 

colarinho branco que têm levado jovens a perder a 

credibilidade quanto a uma sociedade justa e igualitária, 

capaz de promover o desenvolvimento social em iguais 

condições para todos, tornando-os violentos, conforme 

esses modelos sociais. 

A violência na escola, na sala de aula, acontece de 

modo corriqueiro, mas esta é referenciada pelos docentes 

apenas como violência entre alunos: 

 

[...], mas, como dizer, a violência surge 

assim... como quando um aluno pede a 

caneta: - fulano, me dê a caneta aí, pra falar 

com o colega, entregar a caneta, tem que 

espetar a mão, bater, cutucar, beliscar, 

jogar algum tipo de objeto, xingar. É esse 

tipo de violência que tem muito aqui. É aí 

que eu falo da banalidade do mal. De tanto 

ver na televisão, nos joguinhos, eles 

acabam incorporando. (COUTO, 2012, p. 

133). 
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As ameaças e xingamentos como parte da 

comunicação entre os jovens deixam claro que a violência 

presente no cotidiano das crianças é representada como se 

fosse uma brincadeira, ao agir de modo agressivo, pouco 

cortês, deselegante, e muitas vezes cruel; esses 

comportamentos, por vezes são interpretados como algo 

normal, natural, que pode ser praticado por qualquer um. 

Porém, é preciso refletir que toda forma de violências tem 

suas causas.  

 

2. CAUSAS DA VIOLÊNCIA NO ÂMBITO EDUCACIONAL 

 

De acordo com Pereira (2003), em sua pesquisa 

intitulada “violência nas escolas: visão de professores do 

ensino fundamental sobre esta questão”, o mesmo analisa as 

formas como isto ocorre e as estratégias que são utilizadas 

para sua superação. Esta autora constatou que os 

professores percebem as violências como um fenômeno em 

expansão, reforçado, principalmente pelas desigualdades 

sociais, pela influência da mídia e pela desestruturação 

familiar impondo consequências no cotidiano escolar. 

Conforme (Knobel, 1992 apud Jardim, 2006,). A 

violência nas escolas acredita-se que seja associada às 

relações familiares desestruturadas, desemprego, falta de 

tempo e de afeto: muitas vezes essa família é afetada pelo 

álcool talvez uma forma de diferente e errada de desabafar 

com diálogos entre família se alcoolizam para mostrar que 

pode impor autoridade; muitas vezes sentem-se incapazes, e 

descontam na família, isso ocorre na maioria das famílias 
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menos estruturadas, e que ainda infelizmente acham que 

estudar não leva a nada.  

Como parte das causas que se justificam as 

incidências de comportamentos violentos, vale salientar que 

muitos dos trabalhos que analisam a temática sobre a 

violência escolar, se referem a esse tipo de violência como 

consequência de um processo que começaria na família, a 

desestruturação familiar, a falta de limites e de referências 

da maioria dos adolescentes e teria continuidade nos grupos 

e relações sociais pertencentes ao ambiente externo à 

escola. 

 

Aparecem também, nos estudos realizados 

sobre a violência escolar, as causas sócias 

econômicas, a exclusão social, ou melhor, a 

falta de acesso, o tráfico de drogas, a falta 

de oportunidades e de trabalho, a influência 

da mídia, o rápido crescimento biológico, o 

tempo livre e ocioso, a falta de 

perspectivas, falta de um sonho. Todos 

considerados fatores causadores da 

violência escolar (PRIOTTO 2009, p. 165). 

 

Entende-se que as causas e consequências da 

violência escolar perpassam o âmbito, social, psicológico, 

individual, coletivo, políticos e educacional.  

De acordo com os estudos de Souza (2008), a 

violência tem várias causas, entre elas o rápido crescimento 

industrial, a sofisticação das tecnologias, consumo 

exacerbado, concentração de renda, as privações sociais 

referentes à aquisição de bens de consumo, ou até mesmo o 

difícil acesso a serviços essenciais do ser humano; todos 
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causam carências, frustrações o que contribui à estabilidade 

agravamento do problema da violência. Segundo a autora: 

 

Em uma sociedade capitalista, como a 

brasileira, a concentração de renda se faz 

de maneira desigual, onde a minoria tem 

muito dinheiro e a maioria convive com o 

mínimo necessário. Vive-se em uma 

sociedade desigual com um discurso elitista 

onde é preciso trabalhar, para deixar de 

pertencer à maioria. A desigualdade social, 

de forma geral, colabora para o aumento da 

violência em decorrência da fome, estresses 

e desemprego que afetam grande parte da 

população. (SOUZA, 2008, p. 07). 

 

Segundo Pereira et al (2010), a violência e um 

fenômeno mundial, tendo presença constante nos meios de 

comunicação. Trata-se de um problema social, que reflete 

entre outras instituições, na escola. Sabe-se que os 

problemas de violência e agressividade no ambiente escolar 

são sinais de uma sociedade marcada por desigualdades 

sociais, entre outros fenômenos. 

Além da família, na sociedade brasileira, o contexto 

das drogas tem invadido o cenário como protagonistas das 

causas de indisciplina e mau relacionamento entre alunos e 

professores.  

De acordo com Charlot, (2005) os fatores 

apresentados como violência na escola provocam na 

comunidade escolar um sentimento de “angústia social”, 

um estado de preocupação, medo, insegurança, relevando 

que a escola tornou se um local aberto não só às agressões 

vindas de fora como também àquelas originadas no seu 
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interior, tendendo a torna se “um fenômeno estrutural e não 

mais acidental”. Diante desse cenário, torna-se complexo 

distinguir as violências a que está exposta a escola, segundo 

Charlot (2005): 

 

Orienta nesta empreitada ao tempo em que 

procura traçar um quadro representativo 

das violências encontradas na realidade ora 

submetida à análise. O autor recomenda a 

distinção entre a violência na escola, a 

violência à escola e a violência na escola. A 

“violência na escola” é aquela que se 

produz dentro do espaço escolar, sem estar 

ligada à natureza e às atividades da 

instituição escolar, a escola torna-se o lugar 

em que ocorre uma violência que poderia 

ter acontecido em outro lugar, por exemplo, 

quando um bando entra na escola para 

acertar contas de disputas de bairro. 

(CHARLOT, 2005, p. 12). 

 

A “violência à escola” está ligada à natureza e às 

atividades da instituição escolar: quando os/ as alunas/ as 

depredam o prédio escolar, destroem carteiras, pincham 

salas, danificam instalações elétricas e hidráulicas, 

arrombam portas, insultam professores/as. É um tipo de 

violência que visa atingir diretamente a instituição e 

aqueles que a representam. 

Esta violência contra a escola deve ser analisada 

junto com a “violência da escola”, que é uma  

 

[…] violência institucional, simbólica, 

suportada pelos próprios jovens através da 

maneira como a instituição e seus agentes 

tratam (modos de distribuição das classes, 
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de atribuição de notas, de orientação, de 

palavras desdenhosas dos adultos; atos 

considerados pelos alunos como injustos ou 

racistas, etc.). (CHARLOT 2005a, apud 

COUTO, 2012, p. 47. Grifo dos autores.). 

 

Além de se avaliar a família, o aluno, o entorno 

social e político que circunda a conjuntura escolar, a escola 

tem que olhar para si mesma como produto inadequado e 

desestruturado para o enfrentamento a violência, bem como 

para o perfil de seus educadores no trato com os alunos, que 

de modo simbólico pode estar comprometido por uma 

relação conflituosa.  

3. A RELAÇÃO PROFESSORES E ALUNOS COMO 

FOMENTADORA A MINIMIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA NO ÂMBITO 

EDUCACIONAL 

 

Os autores Laterman (2000; apud SPÓSITO 2002, 

p. 151) chamam a atenção para a questão da relação entre 

aluno e professor e refere que “não é possível afirmar que 

as incivilidades se somam ou se transformam, ao longo do 

tempo, em crimes, como se fossem uma gênese daqueles 

acontecimentos mais graves”. No entanto, a autora destaca 

o fato de que os limites antissociais das condutas, sendo 

ultrapassados, facilitaram esse indesejável avanço, o que 

representa a ausência de poder dos pais, da sociedade em 

geral ou a ausência dos próprios valores. 

Couto (2012) defende a necessidade de 

enfrentamento da violência no contexto escolar investindo 

na aproximação da escola ao modus social dos alunos, 
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postando nisto o papel do professor como um elo afetivo na 

construção desta sintaxe.  

Enfrentar a violência na escola exige investir no 

lado afetivo, mas também pensar em ações que a isto 

possam desenvolver em conjunto com a adesão de outras 

áreas.  

Um bom exemplo são os inúmeros estudos que 

estão sendo realizados na Europa com a finalidade de 

compreender o fenômeno da violência na escola, ao tempo 

em que “buscam estabelecer um quadro conceitual capaz de 

traçar políticas de prevenção e enfrentamento deste grave 

problema presente em países de diversos continentes” 

(DEBARBIEUX e BLAYA, 2002 apud COUTO, 2012, p. 

45). 

O importante é a escola não fechar os olhos à 

realidade circundante a si e aos alunos, pois a mesma tem 

que estabelecer regras para evitar o abuso, fazer palestras, 

colocar vigilantes para observar com muita precisão e em 

outros lugares de risco, colocar caixa de sugestões na 

entrada da escola, valorizar mais a disciplina de educação e 

valores, interpor a sua autoridade uma forma rápida, no 

caso de suspeitar agressão escolar. É cada vez mais difícil à 

interação professor-aluno, as escolas perderam seu eixo de 

ensino, suas regras estão difíceis de serem cumpridas. 

Segundo Santo (2007) 

 

Vários dispositivos legais são criados para 

fazer funcionar regras e leis como garantia 

de uma retaguarda ao desenvolvimento da 

criança. No entanto, a escola não está 

conseguindo dar conta dessa atribuição 

como deveria. Está descaracterizada; 
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perdeu o eixo: conhecimento, tradição. 

E isso está causando um mal-estar nos 

professores que se sentem impotentes 

frente a estas demandas; têm que preparar o 

aluno para a vida, fornecer-lhe as 

ferramentas/ conhecimentos com que 

poderá atuar para conduzir a civilização. 

Há a idealização de um futuro sem 

referências ao passado, sem uma aposta na 

criança. E, frente à magnitude do dever 

e falta de embasamento no passado, vê-se 

impedido de ensinar, vê-se em escolas que 

não conseguem segurar o aluno dentro da 

sala de aula, muito menos despertar e 

manter seu interesse pelos conteúdos 

curriculares específicos (SANTO, 2007, 

s/p). 

 

Dessa forma as medidas que muitas vezes são 

tomadas pelas instituições de ensino, têm sido paliativas, ou 

seja, insignificantes. Pois as atitudes que estão adotando 

não têm sido coerentes com as inúmeras dificuldades de 

indisciplina que essas escolas têm enfrentado. As leis estão 

dando muita prioridade para os alunos e tirando a 

autonomia dos professores. A escola está de mãos atadas; 

não pode usar nem mesmo a advertência e suspensão que 

antes era um meio paliativo dessa situação. Na relação 

professores e alunos, não se pode ter sobreposição de 

direitos, nem de deveres, mas tudo tem que ser tratado em 

pé de igualdade.  

Nas escolas, as relações do dia a dia deveriam 

traduzir respeito ao próximo, através de atitudes que 

levassem à amizade, harmonia e integração das pessoas, 

visando atingir os objetivos propostos no projeto político 

pedagógico da instituição. 
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A violência escolar pode envolver tanto a 

violência entre Classes Sociais (violência 

macro) como a Violência Interpessoal 

(violência micro). No primeiro caso, a 

escola pode ser cenário de atos praticados 

contra ela (vandalismo, incêndios 

criminosos, atentados em geral). No 

entanto, a escola - enquanto organismo de 

mediação social – também pode ser veículo 

da violência de classe: a violência da 

exclusão e da discriminação cuja resultante 

maior tem sido o fracasso escolar 

(KOEHLER, 2008, p. 03). 

 

Percebe-se que a própria relação entre professores e 

alunos pode implicar nas causas da violência escolar.  

O professor atua segundo as exigências de cada 

particular circunstância. “O seu saber fazer frequentemente 

se vê interrompido pela dinâmica da aula, pelas relações 

entre os alunos e suas motivações” (FERNÁNDEZ, 2005, 

p. 41). 

A postura do professor também pode contribuir para 

que os estudantes tenham atitudes inadequadas. Alunos 

declararam na pesquisa realizada por Routti (2010) que os 

professores têm atitudes desrespeitosas e desencadeiam a 

violência nos alunos. Na pesquisa da Njaine; Minayo 

(2003) os alunos também relataram a postura dos 

professores com relação a eles. 

A violência interpessoal pode se materializar entre 

alunos e professores, como também pode ser inibida ao 

tempo em que estas duas classes se conciliarem num 

panorama afetivo, de respeito e cumplicidade. Neste 

aspecto, portanto, o processo humanizador no âmbito do 

ensino deve ser pauta dos planejamentos e currículos 
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escolares. Essa humanização perpassa a valorização 

docente.  

 

Houve uma época em que o professor era 

tão valorizado que representava status ter 

essa profissão. Aulas nos cursos ginasial e 

colegial costumavam ser ministradas até 

por médicos e engenheiros, e compensava 

financeiramente. Os alunos eram 

habituados a se colocarem de pé quando o 

mestre entrava na sala. O respeito aos mais 

velhos era regra de educação [...] 

(RODRIGUES, VALDES. 2008).  

 

É certo que havia muito mais respeito dos alunos 

pelos professores, e que estes eram considerados 

profissionais de status devido ao valor que obtinham pela 

profissão Noronha (2013) relata que 95% dos professores 

apontaram os alunos como os principais autores da 

violência, mas se observou que a postura docente pode 

colaborar em muito para com a violência dos alunos. 

Muitos professores utilizam-se do poder para humilhar seus 

alunos. 

É extremamente importante que o professor tenha 

uma relação próxima com seu aluno, dialogando e se 

interessando pelo o que seu aluno pensa. “Num modelo 

tradicional de ensino, o professor na sala de aula ensina e 

dá ordens e os alunos aprendem e obedecem” (CABRAL; 

CARVALHOS; RAMOS, 2004, p.2). Portanto, dessa 

maneira fica difícil uma a proximidade entre professor e 

aluno, gerando para o aluno um desconforto e acarretando 

em atos indisciplinares. Portanto é preciso um norte 

curricular, disciplinar e de ação ao enfrentamento da 
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violência escolar, que se materializar principalmente na 

relação professores e alunos em pé de igualdade, respeito, 

cumplicidade e austeridade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Constata-se que a violência no âmbito da educação, 

presente nas escolas, se materializa em diversas formas 

vitimando fisicamente, psicologicamente e ao mesmo 

tempo se colocando em suas consequências como obstáculo 

ao desenvolvimento educacional dos alunos, de modo que 

trazem obstáculos ao ensino e aprendizagem.  

Observa-se que a família e a escola devem ser 

coadjuvantes no processo de inibição da violência escolar, 

mas que é na relação professor e alunos que se estabelece a 

melhor ferramenta de oposição aos comportamentos 

violentos, porém essa mesma relação pode ser fomentadora 

dos atos indisciplinares. 

As causas da violência escolar se concretizam 

situações sociais, psicológicas, afetivas, de incumbência 

familiar, por tratamentos diferenciados, cultura e regimes 

políticos. Neste estudo se comentou discretamente sobre a 

mídia como fomentadora das violências, mas por 

negligência, ou aleatoriamente, é na família que se tem o 

berço dos maus comportamentos dos alunos. 

Fora postado que é na relação dos professores e 

alunos que se deve dar melhor atenção para proposições 

que minimizem a violência no âmbito escolar. O 

enfrentamento as drogas deve ser pauta para uma próxima 

discussão, concluindo-se que neste estudo, a violência 
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escolar tem seus obstáculos vinculados a incompreensão 

geral da escola sobre seu entorno social, o pouco 

compromisso da família em educar seus filhos e então 

alunos.  

Na amenização da violência escolar a aposta se foca 

na relação entre professores e alunos, concluindo-se que se 

esta aproximação não for conflituosa, os demais obstáculos 

podem ser superados, ou não haverá externalização de 

traumas, ou comportamentos ditos problemáticos no 

ambiente escolar, assim se materializando um ensino e 

aprendizagem com melhores resultados e despenhos 

satisfatórios.  
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CAPÍTULO 7 
 

CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA 

NO ENSINO FUNDAMENTAL DE UMA ESCOLA 

ESTADUAL DE ALAGOAS/BRASIL 

 

 

Luci Souza De Meneses 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo traz uma reflexão sobre a 

obrigatoriedade da temática currículo e educação indígena 

no ensino fundamental, analisando novas propostas 

curriculares e suas adequações à educação indígena no 

currículo oficial da rede de ensino.  

Do ponto de vista legal, constitui um marco a 

aprovação da Lei nº 10.639/2003, que tornou obrigatório o 

ensino da história e da cultura afro-brasileira. Em 2008, 

através da Lei n.º 11.645, o Governo Federal estabeleceu 

“as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena’”. 

Ambas as leis constituem avanços para os movimentos 

negro e indígena, no entanto, juridicamente a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) é a 

legislação que rege a Educação Brasileira (SILVA, 2015, 

p.168). 
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Para Santos (2015), a Lei n.º 11.645/2008 requer a 

implementação de estratégias editoriais para que os 

conteúdos abordados constituam efetivamente a realidade 

do tempo presente das sociedades indígenas.  

 Nesse sentido, põe-se a necessidade de repensar o 

currículo e a formação docente, pois como Barbalho (2015) 

afirma: “parte estrutural dos problemas da estrutura 

curricular, na educação escolar indígena, pode traduzir 

numa só curvatura, tanto o contexto pessoal do docente 

diante de sua prática pedagógica, [...] quanto às situações 

inerentes ao todo social” (p.207).  

Na concepção de Barbalho (2015), a produção do 

currículo está relacionada à exploração conceitual, em sua 

relação indissociável das atividades pedagógicas aqui 

consideradas em sua exigência teórico-prática, uma vez que 

as mudanças pedagógicas devem ser constantes, “porque os 

conteúdos culturais são tomados emprestados de diferentes 

fontes epistêmicas” (p.214).  

Para Funari (2011), a escola tem cristalizado 

determinadas imagens sobre os índios, o que, na análise de 

Santos (2015), acaba “favorecendo a exclusão ou, pelo 

menos, o esmaecimento da presença indígena na sociedade 

e na cultura brasileira” (p.182). Ainda para a referida 

autora, “analisar como os indígenas são representados nos 

bancos escolares de todo o Brasil a partir do livro didático e 

dos manuais de formação à disposição do mercado editorial 

é perceber a problemática histórica da representação do 

‘outro’” (p.185). 

Na contemporaneidade, existem as escolas nas 

próprias comunidades indígenas, que antes não existiam, 



- 112 - 

pois aqueles que almejavam optar por estudarem tinham 

que se deslocar para as escolas das cidades ou saírem de 

suas aldeias para as cidades circunvizinhas ou até mesmo 

fora do Estado, na esperança de um pouco de conhecimento 

para defenderem seus parentes. Hoje, através das lutas, é 

que já há escolas específicas implantadas dentro das 

comunidades, porém, ainda seguindo o mesmo currículo 

das escolas não indígenas, esquecendo que isso 

enfraquecesse as referências culturais de cada povo, 

desrespeitando o seu modo de viver, sua autonomia e 

principalmente, sua cultura. 

São mais de cinco séculos de resistência e luta para 

garantir direitos: a vida, a educação de qualidade, a saúde e 

a ter de volta seus territórios, cabendo ressaltar que muitos 

parentes tombaram com um sonho de ver seus direitos 

respeitados e garantidos. 

O questionamento a respeito de um currículo 

específico para as escolas indígenas se faz necessário, no 

contexto da necessidade de atendimento à Educação 

diferenciada. Enquanto educadora indígena, a constante 

vivência com as contradições decorrentes do não 

cumprimento das determinações legais, bem como da 

formação docente específica, observaram-se as implicações 

dessa realidade para a cultura, a educação e história dos 

povos indígenas. 

A pesquisa se justifica também pelo conhecimento 

da autora sobre o assunto, não somente enquanto indígena, 

como também enquanto gestora em uma escola localizada 

em uma comunidade indígena. A pesquisadora obteve 

formação em escolas não indígenas, localizadas na cidade, 
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tendo estudado junto com alunos e professores não 

indígenas. Percebeu-se, desde então, que a educação escolar 

trazia um modelo curricular que não condizia com a 

realidade indígena, até porque, outrora o ensino fez com 

que o índio negasse sua própria identidade, com medo de 

represálias, da intolerância, e do preconceito do seu modo 

de viver. 

A proposta da pesquisa considerou a necessidade de 

desenvolvimento de um estudo interdisciplinar do contexto 

escolar, em atenção ao processo de adaptação curricular 

para contemplar a Lei n.º 11.645/08, considerando também 

que o trabalho com a diversidade, na sala de aula, 

oportuniza aos envolvidos a troca de experiências e o 

crescimento de todos. De maneira específica, parte-se da 

historicidade do povo indígena Xucuru-Kariri, tendo em 

relevo o currículo e educação indígena no Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano.  

Tendo em conta os pressupostos apresentados, foi 

formulado como objetivo geral do estudo: contribuir para a 

implementação das propostas curriculares, apresentadas na 

Lei n.º Lei n.º 11.645/08, na escola do povo indígena 

Xucuru-Kariri, localizada em Palmeira dos Índios/Alagoas. 

Para tanto, foram considerados os seguintes objetivos 

específicos: investigar as bases curriculares da escola do 

povo indígena Xucuru-Kariri; discutir sobre as implicações 

da Lei n.º 11.645/08 para a produção de um currículo 

alinhado à Educação Escolar Indígena na referida 

comunidade, no contexto do Ensino Fundamental (1º ao 5º 

ano); e propor/implementar atividades pedagógicas que 
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valorizem a cultura, a história e os valores do indígena 

Xucuru-Kariri. 

O estudo partiu da seguinte pergunta de pesquisa: 

como se constitui o currículo na educação escolar indígena 

no Ensino Fundamental de escola estadual de 

Alagoas/Brasil?  

Considerou-se, por pressuposto, que o currículo 

deveria ser orientado para a diversidade, na sala de aula, 

oportunizando aos envolvidos a troca de experiências e o 

crescimento de todos. Nesse sentido, a constituição de uma 

nova proposta curricular e suas adequações à educação 

indígena no Ensino Fundamental fase I, precisa considerar a 

realidade vivenciada pelos povos em seu processo de 

resistência e luta pela sobrevivência. 

 

1. CONFLITOS, TERRITORIOS E IDENTIDADE 

 

Segundo Dória (2008) os Xucuru-Kariri ocuparam a 

Mata da Cafurna devido ao crescimento populacional 

existente na Fazenda Canto e por necessidade de terras para 

sua sobrevivência cultural, como também de sua 

subsistência através da agricultura, daí a necessidade de 

ocupação, o que se agravou em virtude do longo tempo de 

espera pelas demarcações, por parte dos órgãos públicos. 

Os Xucuru-Kariri, atualmente, estão divididos em 

08 (oito) aldeias: Fazenda Canto, Mata da Cafurna, 

Boqueirão, Serra do Amaro, Coité, Serra da Capela, 

Cafurna de Baixo, cabendo lembrar que a Fazenda Monte 

Alegre ainda não é reconhecida perante aos órgãos 
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defensores como a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) 

(TORRES, 1973). 

São aldeias que vêm lutando para sua sobrevivência 

cultural e de suas vidas, e por demarcações de terras, até 

por que outras fontes de renda que têm são insuficientes 

para a própria manutenção na aldeia. Fazem o artesanato, 

que é uma das pequenas fontes de renda, fabricando a 

flecha, arco, maracá e outros produtos provenientes da sua 

cultura. Alguns vivem do programa de benefício do 

governo federal, mas a terra ainda é fonte principal para 

manter suas raízes. 

 O poder e disputas das terras indígenas entre 

famílias geraram a fusão de outras aldeias do mesmo tronco 

indígena. Essas aldeias que se formaram tornaram-se 

espaço pequeno para as suas práticas culturais e 

sobrevivências e para isso necessitavam de novas 

demarcações de terras. Todavia, apesar de existir 

controvérsias de disputas não se comenta sobre as 

dissidências.  

Na Mata da Cafurna, há um silêncio quando se tenta 

abordar as origens da dissidência. Os motivos são 

apresentados em frases curtas, quase monossilábicas e 

falam apenas que “a disputa pelo poder fez as famílias se 

separarem.” Quando insisti em obter detalhes sobre tal 

disputa, ouvi como resposta “conviver com os Celestinos 

não é fácil... nem eles mesmo se aguentam. A nossa aldeia 

se formou por que Antônio Celestino brigou com o irmão 

Manoel Celestino e saiu da Fazenda Canto e veio morar 

aqui” não consegui mais detalhes (PEIXOTO 2013, p.42).  
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Sem as terras, dificilmente, os indígenas poderiam 

ter sua própria cultura até porque seus costumes iam ser 

deixados de lado e o convívio com outra cultura seria 

inevitável para a sua sobrevivência, diferentemente da 

colonização na qual houve uma obrigação de se trabalhar na 

lavoura como escravo, rompendo assim com seus costumes, 

o que tornou refúgio inevitável. 

No entanto, a aldeia Fazenda Canto é a que 

comporta maior número de índios e remanescentes, sendo 

mais estruturados em termos de educação e saúde. 

Entretanto, apresenta problemas sérios como o acúmulo de 

lixo, problemas de saúde devido à má qualidade da água, 

difícil acesso em épocas de chuvas, enfim, a população ali 

residente sofre com a falta de terra, já que a população 

cresceu. Cabe ressaltar que existe uma ação judicial em 

termos de desapropriação de terras, que gera polêmica e 

empecilhos por parte do poder público (LE BRETON, 

2007). 

No caso, dos povos Xucuru-Kariri, de acordo com 

Luiz Santana (líder indígena da aldeia Mata da Cafurna), a 

cultura mesmo que fragmentada ainda resiste ao tempo. A 

nova geração convive com novas tecnologias, mas sem 

perder por completo seus costumes na aldeia. São 

consumistas, mas, mesmo assim, preservam suas origens, 

muitos deles moram nas aldeias por questões de direito à 

terra, embora alguns mais novos se envergonhem de sua 

identidade (JUNUEIRA E PAGLIARO, 2009). 

Quando migram para as escolas fora de seu habitat, 

passam a adotar uma nova postura, envergonhando-se de 

suas tradições. Na maioria das vezes, principalmente os 
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jovens, sofrem preconceitos por serem indígenas, pois a 

sociedade ainda não aprendeu a conviver com os povos 

indígenas. Apesar da sociedade considerada “branca”, na 

realidade, possuir raízes indígenas, hostiliza, atribui 

conceitos racistas, dentre outros. Por esta razão, os 

adolescentes, em sua maioria, não gostam de pertencer a 

sua etnia, escondem a sua própria identidade. Já os mais 

velhos, mesmo sofrendo o preconceito, admitem suas 

raízes, gostam de sua identidade e não é difícil perceber 

pelas pinturas que muitos usam quando circulam na área 

urbana (MOREIRA, 2010). 

 Sensibilizar sobre os processos envolvidos na 

ocupação e demarcação territoriais e possíveis futuras 

retomadas territoriais na região de Palmeira dos Índios 

necessita que as etnias indígenas estejam realmente 

reconhecidas perante aos órgãos públicos. Para 

sobrevivência dos povos Xucuru-Kariri, a ampliação da 

demarcação é indispensável ao crescimento populacional da 

aldeia, apesar de ainda existirem preconceitos e 

contradições por parte dos proprietários de terras. 

Os povos indígenas da etnia Xucuru-Kariri estão 

muito divididos, não havendo união em seus propósitos e 

na busca por seus direitos no campo jurídico. São formados 

grupos de lideranças centralizadoras de poder, e cada aldeia 

tem seu representante. Motivados por rivalidades, têm 

existido muitos confrontos e um histórico de assassinatos 

entre membros da mesma família. São divididos por área, e 

um índio não pode frequentar a área do outro, não há 

cidadania, nem diálogo, não há um conjunto amigável entre 

as aldeias. 
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A despeito dos conflitos, entende-se que os índios 

não precisam se envergonhar de sua identidade, pelo 

contrário, deve haver vontade e atitude para mostrar à 

sociedade a importância do indígena na História do Brasil e 

do Nordeste brasileiro. É preciso, então, repensar suas 

propostas e seu importante contexto histórico, para que as 

aldeias não deixem de ser um local reduzido às minorias e 

sim seja um espaço para pesquisa e conhecimento a todos. 

Diante de todos os obstáculos enfrentados pelos 

indígenas, vê-se que estão envolvidos em um processo 

político contemporâneo de demarcação de terras para 

continuidade e legitimação de sua etnia. Nesse processo, 

que abrange terras e etnias, os contrastes prevalecem tanto 

por percepção de desenvolvimento econômico ou por um 

potencial da existência social étnica.  

De acordo com Dória, A FUNAI, embora 

reconhecendo o direito histórico dos índios sobre o antigo 

aldeamento, mas considerando que a ocupação da região se 

fizera desde o seu início passo a passo com outros 

segmentos sociais, e diante dos impedimentos jurídicos 

indicados pelo Ministério Público, propôs em 1995 um 

reestudo da terra visando excluir pelo menos a área urbana 

do município, na expectativa de encontrar um 

encaminhamento seguro para a solução legal do impasse 

(DÓRIA (2008, p.11). 

Pelo exposto, torna-se importante afirmar o quanto é 

fundamental esse resgate das terras para o povo indígena, 

principalmente para que se venha comprovar a participação 

e formação imprescindíveis que estes índios tiveram na 

construção deste país e de Palmeira dos Índios. A retomada 
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territorial ainda se mantém viva depois de grandes esperas, 

envolvendo os indígenas e o poder público. Esse povo 

mantém viva suas futuras retomadas territoriais e aos 

poucos está reconstruindo sua história e voltando a ter 

orgulho de ser índio (FUNARI, 2003).  

Sabe-se que o território dos índios tem de ser 

identificado em órgão público e que não produza efeito 

jurídico como terra indígena. Todavia, todos esses 

problemas, de acordo Manoel Santana (Mata da Cafurna) 

são fatores que dividem opiniões em relação aos índios 

Xucuru-Kariri, pois já não se sabe quem realmente é índio 

ou não nas aldeias, uma vez que o tempo se encarregou de 

“misturar” e de fragmentar os povos indígenas de Palmeira 

dos Índios. Exemplo disso é a dança do toré, pois já não 

existe entusiasmo, dedicação e orgulho. Assim, é possível 

perceber que as tradições indígenas, a cultura, os rituais 

devem ser preservados. Dessa forma, essa população 

necessita resgatar sua identidade, necessita dialogar com a 

sociedade, buscando o respeito por parte de quem não sabe 

respeitar as diferenças (KUPER, 2002). 

Não menos importante é o fato de que os Xucuru-

Kariri foram submetidos, no processo de formação da 

cidade de Palmeira dos Índios, à catequese e ao trabalho 

doutrinário, implantado pelas missões católicas. Semelhante 

aconteceu com outros grupos do Nordeste. Outro aspecto 

determinante é em relação a figura negativa do indígena, 

como foi criada e colocada em pratica por parte dos não 

índios. A partir da colonização ganhou expansão, e 

permaneceu até nossos dias, uma representação de que os 
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índios eram preguiçosos, povos sem cultura, dentre outros 

preconceitos.  

Foi com esse intuito que Peixoto (2013) usou a 

figura do índio nas imagens fotográficas, para desmistificar 

e esclarecer o preconceito entranhado na sociedade, bem 

como entender como eles vivem e como se comportam 

diante do contexto histórico vivido. 

Entendendo a fotografia como elemento de grande 

relevância para a produção antropológica o acervo criado 

por Luís Torres ao dialogar com o passado estático da 

imagem permite estabelecer uma interpretação do presente. 

Da mesma forma o acervo de Lenoir permite realizar um 

diálogo da imagem com a memória e com a história, num 

processo constante de ir e vir no intuito de encontrar a 

forma como cada um pensou e/ou ajudou a construir uma 

imagem do índio segundo pesquisa realiza por (PEIXOTO, 

2013, p.18). 

Os índios que vivem no nordeste brasileiro, 

atualmente, ainda questionam seus direitos numa luta 

constante perante aos órgãos públicos por demarcações de 

terras em territórios históricos que os índios usavam como 

meio de sobrevivência e sem nenhuma interferência ou 

oposição de uma raça ou de alguns povos que se dizem 

superiores e sem oposição de nenhuma cultura. Os índios 

são integrantes de tribos que resistiram a esses aspectos, 

apesar das dificuldades enfrentadas, vivendo em processo 

de crescimento populacional e de sua continuidade étnica.  

Inevitavelmente, se relacionam com o contexto 

político contemporâneo por conta da terra, por exemplo, o 

que evidencia uma interdependência, sobretudo, quando 
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envolve a mobilização tribal para continuidade desses 

povos. É o que acontece com os índios Xucuru-Kariri, 

como povos do Nordeste, ainda mantendo seus costumes e 

crenças envolvendo as terras, pois há adversidades 

preconceituosas sobre envolvimento no aspecto demarcação 

na cidade e como em todo Brasil (GRUPIONI, 1997). 

Apesar de tanta resistência por parte dos não índios, 

existindo assim oposição e desavenças por parte de 

proprietários de terras em questão, nesse processo de 

reconquistas da identidade, a terra é fundamental para 

continuidade de suas culturas, existindo a necessidade de 

convivência pacífica com o “homem branco”, e a existência 

de uma determinada fusão de cultura e de costumes, não se 

perdendo por completo sua identidade. Por isso entra em 

questão a territoriedade para sua continuidade cultural 

(LIMA, 1995). 

É preciso que haja uma mobilização pelo respeito 

aos povos indígenas, saber valorizar as minorias, pois 

foram eles que deram espaço para a imensidão do Brasil. 

Pelo exposto, percebe-se que os povos indígenas precisam 

de seu território para preservar a natureza, resgatar sua 

própria cultura, seus rituais, sua identidade. 

Nesse sentido, os índios em todo Brasil e, 

especialmente, os Xucuru-Kariri mantêm acesas as 

perspectivas, envolvendo o reconhecimento territorial como 

também no processo de demarcação para sua continuidade 

étnica, enquanto grupos indígenas. Logo, mantém essas 

expectativas perante aos órgãos públicos responsáveis, pois 

estrategicamente funciona como se o governo não tivesse 

uma política para os indígenas, daí a sobrevivência desses 
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povos como cultura enquanto resposta ao governo, pois se 

mantém a necessidade de tal reconhecimento em relação às 

terras (SANTOS, 1995). 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo 

descritiva e participativa, com abordagem qualitativa, 

realizada no período de 2016 a 2018. Godoy afirma que “na 

pesquisa qualitativa vários tipos de dados são coletados e 

analisados para que se entenda dinâmica do fenômeno” 

(1995, p. 21). Sabe-se que o uso dos pressupostos 

metodológicos é requisito indispensável à produção do 

conhecimento acadêmico, por levar em conta que, na 

pesquisa, a investigação tem por finalidade: obter 

conhecimento específico e estruturado a respeito de 

determinado assunto, resultante da observação dos fatos, do 

registro de variáveis presumivelmente relevantes para 

futuras análises. Ela é um processo reflexivo, sistemático, 

controlado e crítico que leva a descobrir novos fatos e a 

perceber as relações estabelecidas entre as leis que 

determinam o surgimento desses fatos ou a sua ausência 

(PRESTES, 1989, p. 98). 

Segundo Godoy, a abordagem qualitativa, enquanto 

exercício de pesquisa, não se apresenta  como uma proposta 

regidamente estruturada. “Ela permite que a imaginação e a 

criatividade levem os investigadores a propor trabalhos que 

explorem novos enfoques” (1995, p. 23). No caso do 

presente estudo, a aproximação com o objeto de estudo 



- 123 - 

possibilitou a abertura de espaço para interpretações, 

releituras das vivências pedagógicas e do currículo.  

Atualmente, existem nove aldeias Xucuru-Kariri 

reconhecidas em Palmeira dos Índios/AL, são elas: aldeia 

Cafurna de baixo, aldeia Mata da Cafurna, aldeia do Coite, 

aldeia Serra do Amaro, aldeia Fazenda Canto, aldeia Mãe 

Serra do Capela, Aldeia Riacho fundo, aldeia do Boqueirão 

e aldeia Fazenda Jarra.  

Em se tratando de um estudo de campo, do tipo 

observacional participativo, e considerando como objeto de 

análise o currículo, tomou-se por universo o contexto do 

Ensino Fundamental de uma escola estadual do interior de 

Alagoas. Dada a amplitude do universo de análise e tendo 

em conta os objetivos propostos para a presente pesquisa, 

definiu-se como cenário de pesquisa as turmas de 1º ao 5º 

ano do Ensino Fundamental.  

A realidade estudada, por sua vez, precisou ser 

contextualizada a partir de estudos que tratavam da 

temática em tela, como também levou em consideração 

alguns documentos legais que tratavam da Educação 

Escolar Indígena no Ensino Fundamental, sobretudo no que 

diz respeito ao currículo e à prática pedagógica, numa 

perspectiva inclusiva. 

O percurso histórico necessário ao entendimento da 

constituição dos Povos Xucuru-Kariri teve por base os 

estudos de Prado Júnior (1996) e Benedict (2002), no que 

diz respeito à formação social brasileira. Em se tratando da 

formação territorial, foram considerados os apontamentos 

de Santos (1995) e Lima (1995). 
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Os marcos legais principais do estudo tiveram por 

base a Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional – LDBEN/1996, bem como as 

leis n.º 10.639/2003 e 11.645/2008, que tratam da inclusão 

do ensino da história e culturas afro-brasileiras e indígenas 

nos currículos escolares da Educação Básica pública e 

privada.  

Sobre a conceituação de currículo, adotou-se o 

referencial de Sacristán (2000) e sobre a Educação Escolar 

Indígena foram consideradas as pesquisas desenvolvidas 

por Silva (2015), Santos (2015), Barbalho (2015) e Silva 

Júnior (2015). Tais estudos foram relacionados ao que foi 

apontado pelos trabalhos de Torres (1973), Peixoto (2013), 

Fernandes (2003), Silva Júnior (2007), Ribeiro (1996), 

entre outros, que tratam da constituição dos povos Xuxuru-

Kariri e da Educação nesse contexto, sendo importante 

considerar que a abordagem interdisciplinar levou em conta 

as reflexões e proposições de Fazenda (1991, 2011 e 2014). 

Entende-se que os estudos analisados conferem 

fundamentação à análise aqui empreendida, contribuindo 

para evidenciar a sua relevância e a validação do mérito 

acadêmico.  

A presente pesquisa foi elaborada seguindo os 

pressupostos teórico-metodológicos já apresentados e 

orientada com base nos objetivos específicos propostos. 

Uma vez definida a escola, local de pesquisa, e tendo obtida 

a autorização, procedeu-se a entrevista a duas 

coordenadoras de escola indígena sobre o currículo escolar, 

utilizando-se um questionário, com perguntas abertas, com 

enfoque na necessidade do apoio da comunidade e da 
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família de forma direta em sua gestão. Para a elaboração do 

instrumento de coleta de dados, previamente foi realizada a 

observação direta e anotações.  

A aplicação do questionário foi procedida na 

ocasião das visitas à escola, que foram agendadas 

anteriormente e realizadas nos turnos da manhã, tarde e 

noite. O questionário foi digitado e encaminhado aos 

coordenadores escolares para a devida análise e após essa a 

aplicação do mesmo, obtendo os resultados que serão 

apresentados.  

Foi elaborado um breve roteiro para a redação de 

um diário de campo, conforme a técnica de observação não 

participativa. Optou-se pelo Ensino Fundamental do 1º ao 

5º ano, considerando que seu perfil atendia melhor aos 

objetivos do estudo. Levou-se em conta a abordagem na 

leitura e a noção de processo ensino-aprendizagem 

presentes no Projeto Pedagógico da escola, bem como as 

orientações do livro didático de Língua Portuguesa, sendo 

esta a disciplina selecionada para a observação, cabendo 

lembrar que a coleta de dados se deu no período de março a 

setembro de 2018. 

Por se tratar de uma escola que se definia como 

inclusiva e por estar desenvolvendo um projeto específico 

voltado à leitura, foram acompanhadas algumas atividades 

pedagógicas, no intuito de obter maiores contribuições para 

o entendimento do objeto da pesquisa.  

As anotações e fichamentos foram submetidas a um 

processo de leitura sistemática, o que implica releitura e 

cruzamento de informações com outras anotações, sendo ao 

final analisados de acordo com os pressupostos teóricos 
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adotados no estudo. Foram respeitados os aspectos éticos e 

legais que regem a pesquisa envolvendo seres humanos no 

Brasil, em atenção ao que determina a Resolução 466/2012 

– CONEP. Os resultados do estudo serão apresentados e 

analisados em uma Seção específica, cuja composição foi 

elaborada seguindo o percurso proposto pelos objetivos 

específicos.  

 

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

A coordenação da escola pesquisada é realizada por 

profissionais graduadas na área de educação. A primeira 

conversa com as coordenadoras se voltou ao currículo 

escolar, que, segundo as mesmas, estava desatualizado.  

Ambas as coordenadoras responderam ter entendimento e 

domínio do referido currículo, sendo atuantes no processo 

de sua constituição.  Sobre o perfil da coordenação, os 

elementos apresentados nas respostas possibilitaram 

identificar se tratar de uma coordenação com perfil de 

liderança e não de chefia. As coordenadoras responderam 

que trabalhavam em equipe, tomando decisões em equipe, 

englobando respostas positivas sobre o assunto. Apenas 

cabe destacar que muitas vezes elas ultrapassam o seu papel 

dentro da escola, entrando na atuação de outros 

profissionais e, muitas vezes, do próprio gestor escolar. Ou 

seja, mesmo que o currículo não esteja atualizado, com 

falhas e deficiências, elas citam que fazem a diferença em 

suas atuações.  

Após tais considerações, conversou-se sobre sua 

atuação e seu papel na escola, sendo evidenciado que as 
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coordenadoras referiram conhecer seu papel na organização 

escolar. Tal condição já poderia ter sido apreendida da 

questão anterior, na qual referira fazer atribuições de outros 

profissionais, o que implica conhecer os seus limites de 

atuação profissional no espaço da escola. 

Atualmente, apesar do Referencial Curricular 

Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI), as Leis e a 

Educação Escolar Indígena, para trabalhar atividades 

diferenciadas do cotidiano, ainda são poucos os materiais 

específicos construídos pelos povos indígenas, realidade 

que precisa mudar. Trata-se de uma preocupação que leva 

em conta as diferenças individuais que determinam 

variados ritmos de aprendizagem.  

O RCNEI enfatiza a necessidade de uma construção 

curricular liberta das formalidades rígidas de planos e 

programas estáticos, e pautada na dinâmica da realidade 

concreta e na sua experiência educativa vivida pelos alunos 

e professores. Por sua vez, as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Escolar Indígena retratam que “são 

aspectos fundamentais para as escolas indígenas: A 

natureza dos conteúdos, a periodicidade do estudo, os 

espaços que serão utilizados, as articulações, entre as áreas 

de conhecimento, a escolha de temas de interesse e a 

metodologia a ser desenvolvida.” (BRASIL, 2008, p.19). 

Logo, dentro do Currículo Indígena não se pode 

esquecer a forma da criação da categoria de professores 

indígenas, a esfera administrativa, formações para os 

professores indígenas, estrutura e funcionamento das 

escolas indígenas. Esses direitos, assegurados às sociedades 

indígenas na Constituição Federal de 1988, vêm sendo 
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regulamentados através de vários dispositivos legais, a 

começar pelo Decreto n.º 26/1991, que retirou a 

incumbência exclusiva do órgão indigenista – FUNAI 

(Fundação Nacional do Índio) em direcionar os processos 

de educação escolar juntos aos povos indígenas, repassando 

as responsabilidades ao MEC (Ministério da Educação) a 

coordenação das ações, e sua execução aos Estados e 

Municípios.  

Hoje essas ações só existem no papel, e as que 

foram conseguidas o foram através das mobilizações, 

quando os povos indígenas se encontraram sem esperanças 

de um currículo próprio, lembraram que existem Leis que 

os amparam e partiram para a luta, com ações como: 

construção de escolas, formação de professores, a criação 

da categoria de professores indígenas, e definição 

administrativa das escolas. A necessidade prioritária para os 

professores indígenas no Brasil é inquestionável, e já se tem 

uma demanda grande de professores formados em diversas 

áreas do conhecimento em Alagoas, podendo assim pensar 

em um concurso específico para os professores indígenas. 

Por sua vez, a administração das escolas indígenas 

conforme o artigo 8º da LDB deve ser organizada em 

regime de colaboração entre os Sistemas de ensino (União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios) (BRASIL, 2008, 

p.12). 

O artigo 20º da Constituição Federal de 1988 

estabelece a competência para legislar para essas 

populações, o que embasa a recomendação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena, ao 

afirmar: deve de fato ser construído um sistema de 
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colaboração entre os diferentes sistemas de ensino, tal como 

previsto na LDB, e para que possa ser garantida uma escola 

específica e diferenciada, com professores indígenas 

habilitados em cursos de formações específicos, a 

responsabilidade pela oferta e execução da educação 

escolar indígena é dos Sistemas Estaduais de Educação. 

(BRASIL, 1993, p.13). 

De acordo com exposto, para que haja um currículo 

específico, faz-se necessário que o Estado desenvolva o que 

assegura a Legislação, não só no que diz respeito à prática 

pedagógica, mas também à escola, aos professores, às 

demarcações territoriais, ao concurso especifico, aos 

programas específicos, à formação de professores, etc. No 

entanto, os povos indígenas têm esses direitos, mas 

precisam lembrar que também têm deveres, tais como a 

supervisão e as avaliações, porque são administrados por 

uma esfera pública que é o Estado, e no campo da educação 

escolar, pelo Sistema Estadual de Educação Indígena. 

Ao se pensar em um currículo específico na 

Educação Escolar Indígena é preciso falar de sua 

flexibilidade, no sentido de que esteja sempre aberto, e 

adequado à realidade de cada comunidade. Para acontecer 

um processo de ensino-aprendizagem de caráter crítico, 

solidário e transformador nas ações educativas produzidas 

com as comunidades, priorizando os saberes históricos na 

base conceitual, afetiva e cultural, a partir da qual se vai 

articular ao conjunto dos saberes universais, presentes nas 

diversas áreas de conhecimentos, é necessária uma 

formação diversificada.  
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Com a relação à elaboração do currículo, a LDB 

enfatiza no artigo 26 sobre a importância da consideração 

das características regionais e locais da sociedade e da 

cultura, da economia e da clientela de cada escola, 

estabelece que para que sejam alcançados os objetivos de 

ensino fundamental, no caso das escolas indígenas, para 

que seja garantida uma educação diferenciada, não é 

suficiente que os conteúdos sejam ensinados através do uso 

das línguas maternas. É necessário incluir conteúdos 

curriculares propriamente indígenas e acolher modos 

próprios de transmissão do saber indígena. Mais do que 

isso, é imprescindível que a elaboração dos currículos seja 

entendida como processo sempre em construção, em 

estreita sintonia com a escola e com a comunidade 

indígena. 

Os currículos das escolas indígenas, construídos por 

seus próprios professores em articulação com as 

comunidades indígenas, deverão ser aprovados pelos 

respectivos órgãos normativos dos sistemas de ensino, 

entende-se que eles sejam os resultados de uma prática 

pedagógica autêntica, articulada com o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola de cada comunidade indígena 

particular (BRASIL, 2008, p.19). 

Porém, neste currículo cada comunidade tem 

autonomia, de refletir sobre as mudanças pedagógicas, que 

vêm ocorrendo no cotidiano das escolas indígenas. No 

entanto, muitas dessas escolas ainda não são reconhecidas 

como tais, não contam com materiais diferenciados, e não 

utilizam a língua indígena. Nesse sentido, conhecer a 

legislação, saber a importância de cada lei é o que ela 
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estabelece, é fundamental para a realização dos direitos e 

deveres diferenciada e de qualidade, tendo em conta que a 

própria infraestrutura da escola já está alinhada à cultura 

indígena (Figura 2).  

 

Figura 2 – Fachada e pátio da Escola Indígena 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2008. 

 

De fato, a proposta curricular tem por objetivo 

nortear e orientar as práticas pedagógicas, culturais, 

filosóficas, religiosas, administrativas e financeiras dando 

autonomia para as escolas trabalharem a própria realidade, 

contribuindo com a aprendizagem dos alunos.  Nesse 

contexto, o conhecimento torna-se não somente uma 

aquisição individual, mas uma das possibilidades de 

desenvolvimento da pessoa que terá reflexos na vida em 

sociedade. 

 A reflexão sobre o currículo está instalada como 

tema central nos Projetos Pedagógicos das escolas e nas 

propostas dos sistemas de ensino, assim como nas 

pesquisas, na teoria pedagógica e na formação inicial e 

permanente dos docentes. É representada por um conjunto 

de valores e práticas que proporcionam a produção e a 
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sociologia de significados no espaço social, contribuindo 

para a construção de identidades socioculturais dos 

estudantes. 

 A escola de hoje precisa dialogar com recursos e 

paradigmas clássicos e os emergentes da vida 

contemporânea, atentando para as políticas afirmativas 

(diversidades) e de inclusão. Para tal, o currículo de 

possibilitar identificações entre o capital das experiências e 

o formal educativo, corresponde, assim, tanto a uma 

questão de conhecimento quanto a uma questão de 

identidade. 

 Na concepção de E-1, “Currículo é o conhecimento 

escolar, é uma discussão que precisa sempre se renovar, 

ainda mais que nossa escola tinha dificuldade de decidir o 

que e como ensinar aos alunos”. De fato, a teorização 

produzida por meio das pesquisas não tem contribuído, para 

enriquecer a prática curricular nas salas de aula e promover 

mais aprendizagem. Currículo, na contemporaneidade, 

continua a considerar a importância que professores que 

atuam nas escolas de ensino fundamental, uns que teorizam 

sobre currículo, outros e outras que vivem o currículo em 

ação e buscam subsídios para realizar o diálogo prática-

teoria-prática de forma crítica e criativa.  

As questões currículo e sobre como muitas 

teorizações estão se afastando do tema central do campo do 

currículo: o conhecimento escolar. É uma discussão que 

precisa ser ensinada a quem, na escola, sempre demanda 

novas análises, novos ângulos, novas perspectivas. É uma 

discussão que precisa sempre se renovar, ainda mais que a 

escola tem tido dificuldades de decidir o que e como 
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ensinar aos alunos desse grupo social, a exemplo do que 

referiu a Entrevistada 1. 

Dizia-se, por exemplo, que os indígenas não tinham 

condições sequer de votar, de serem considerados cidadãos. 

No entanto, sempre produziram tecnologias 

importantíssimas ligadas à agricultura, durante séculos. Os 

indígenas já tinham conhecimentos sobre as qualidades das 

ervas, sobre como conter a natalidade; as mulheres 

indígenas sempre souberam como evitar filhos. 

A questão da língua, por exemplo, naquilo que 

dizemos ser o “falar errado” das populações mais pobres. 

Estudos de linguística hoje vêm mostrando que, muitas 

vezes, o que parece erros, são vestígios de um português 

arcaico. É erro, ou, quem sabe, o que Proust denominada 

memória involuntária? A escola seria um espaço bem mais 

rico se acolhesse o conhecimento que os alunos indígenas 

trazem e que são resultado das lutas pela sobrevivência que 

as classes populares vivem e nas quais, sem dúvida, 

produzem conhecimentos. 

Se é função que conhecimento dito científico, que se 

diz ser função da escola transmitir. Acolhem-se problemas 

e se põe em confronto esses dois conhecimentos, o popular 

e o erudito. A escola, além de transmitir, irá redefinir, 

resignificar, produzir conhecimentos melhores, resultados 

da reaproximação da prática e da teoria e, quem sabe, 

chegar a circularidade dos saberes. 

O professor precisa de conhecimentos didáticos, de 

conhecimentos mais amplos sobre o processo educativo e o 

papel da escola no mundo de hoje, precisa entender as 

relações entre o processo educativo, a escola, a cultura. 
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Precisa pensar em como se deve responder a situação de 

desigualdade e a diversidade cultural que encontramos e 

nossa sociedade, compreender como as novas tecnologias 

podem construir um importante instrumento para 

democratizar o acesso aos conhecimentos e as distintas 

manifestações culturais. 

Em muitos casos, essas novas tecnologias são 

apresentadas como uma varinha de condão, capaz de 

resolver todos os problemas que o professor enfrenta em 

suas práticas. Daí é preciso refletir sobre as mudanças que 

essas novas tecnologias têm provocado no ensinar, no 

aprender, no conviver, refletir, sobre os valores tem sido 

difundidos, sobre as identidades sociais que a escola tem 

ajudado a construir e que outras identidades poderiam ser 

pensadas.  

Pensa-se que o bom professor é o que tem uma 

cultura geral ampla e um profundo conhecimento do que 

lhe é específico. É que se trabalha com o “diferente”, de 

modo diferente, por ser diferente, ele não tem aquela 

inteligência mais abstrata, então vai tentar trabalhar com 

situações mais concretas, mais ligadas ao cotidiano do 

aluno, vamos aproxima a escola da vida real. Ajuda-se o 

professor a entender as relações de poder e de opressão, 

mas não o ajuda tanto a pensar como é possível lutar contra 

essas relações, como transformá-las e como criar espaços 

outros, em outras relações de poder estejam presentes. 
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3.2 Contexto do ensino da história e cultura indígena 

 

Primeiramente, para se falar sobre o ensino de 

história e cultura indígena é relevante destacar que a 

LDB/96 abordou questões relativa à diversidade cultural e à 

pluralidade étnica encontrada no cotidiano escolar. A partir 

daí, apareceram os PCNs (Parâmetros Curriculares 

Nacionais), elaborados pelo Ministério da Educação e do 

Desporto, que apresentam como um dos temas transversais 

à pluralidade cultural.  

Tratar da diversidade cultural, reconhecendo-a e 

valorizando-a da superação das discriminações é atuar 

sobre um dos mecanismos de exclusão, tarefa necessária 

ainda que insuficiente, para caminhar na direção de uma 

sociedade mais plenamente democrática. É um imperativo 

do trabalho educativo, voltado para a cidadania, uma vez 

que tanto a desvalorização cultural - traço bem 

característico de pais colonizado - quanto à discriminação 

são entraves à plenitude da cidadania para todos, portanto, 

para a própria nação (PCNs, 1997, p.21). 

Nessa perspectiva, como traz às diretrizes dos 

PCNs, a escola precisaria trabalhar com destaque o tema da 

Diversidade Cultural, para que, dessa maneira, chegasse a 

conhecer a cultura dos vários grupos que a compõem, e 

consequentemente colocar-se contra qualquer forma de 

discriminação. 

Posteriormente, surgiu a Lei 10.639, de 09 de 

janeiro de 2003, que alterou a LDB, para introduzir no 

currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática História e Cultura afro-brasileira. A partir daí, 
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foram então elaboradas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Raciais e para o Ensino de 

História e cultura afro-brasileira e africana.  

A Lei 10.639/2003 sofreu uma alteração com a 

publicação da Lei 11.645/2008, que incluiu a história e a 

cultura indígena. Diante dessa alteração, surgiram críticas 

devido a alguns terem a visão de que a temática indígena já 

estaria contemplada em outros documentos. Porém já foi 

um avanço em reconhecer a importância da diversidade 

cultural brasileira nas escolas. 

A aplicação e o aperfeiçoamento da legislação são 

decisivos, porem insuficientes. Os direitos culturais e a 

criminalização da discriminação atendem aspectos 

referentes à proteção de pessoas e grupos pertencentes às 

minorias étnicas e culturais. Para contribuir nesse processo 

de superação da discriminação e de construção de uma 

sociedade justa e fraterna, o processo há de tratar do campo 

social, voltados para a formação de novos comportamentos, 

novos vínculos, em relação àqueles que historicamente 

foram alvos de injustiça, que se manifestam no cotidiano. 

(PCNs, 1997, p. 123). 

Nesse prisma, é relevante compreender o fato da 

implementação da Lei 11.645/08 para oportunizar aos 

alunos o entendimento de outras referências fundamentais 

para sua formação intelectual, na compreensão da história 

da humanidade, permitindo romper com a hierarquização 

da cultura.  

Foi possível observar que a atuação da coordenação 

pedagógica foi decisiva para o planejamento e 

implementação de atividades que tivessem por base uma 
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abordagem interdisciplinar. Tratou-se, no entanto, de um 

momento importante para a sensibilização da comunidade 

escolar sobre a necessidade de iniciar a mudança curricular, 

tendo em vista que o currículo da referida escola ainda não 

atendia à nova legislação.  

A busca pela identificação e fortalecimento da 

cultura local pode ser demonstrada durante a realização das 

atividades de culminância do projeto desenvolvido pela 

escola, na qual elementos diversos da cultura como danças, 

lutas, pinturas e outros puderam ser apresentados para os 

demais estudantes (Figuras 3 a 6). 

 

Figuras 3 a 6 – Expressões da cultura indígena 

  

  
Fonte: Acervo da pesquisa, 2018. 
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Nesse contexto, entende-se que a escola, como lugar 

para a exposição e perpetuação de modelos sociais, seja um 

espaço em que o preconceito e a discriminação racial 

devem ser apontados e discutidos metodicamente. É 

necessária a inserção social das diferenças, para que as 

discriminações raciais não possam afetar o processo de 

aprendizagem. 

No entanto, é importante enfocar que as instituições 

educacionais não resolveram todos os assuntos relacionados 

ao preconceito e à discriminação racial. Dessa forma, 

compete ao próprio negro, por exemplo, vítima de um 

processo histórico hostil11, desenvolver forças e condições 

propícias para lutar, não por uma cor da pele ou por um 

status que lhe foi atribuído por uma sociedade referenciada 

em outra cor, mas pela necessidade de construir novos 

horizontes, de uma identidade afrodescendente e até mesmo 

no sentido da autoria de sua própria história.  

Nesse sentido, as questões referentes à diversidade 

cultural no ambiente escolar precisam ser repensadas e 

observadas por todos os profissionais da educação, uma vez 

que ao analisar a forma como os educadores lidam com as 

concepções discriminatórias, nota-se que as políticas 

existentes são poucas e não causam mudanças expressivas 

no cotidiano escolar. Como estratégia de enfrentamento 

dessa necessidade de identificação cultural e preservação 

dessa identidade, a escola em estudo desenvolveu uma série 

                                                 
11 De acordo com Cavalleiro (1998, p.129) “[...] essa percepção 

compele a criança negra à vergonha de ser negra. Confere-lhe sua 

participação em um grupo ‘invisível’ dentro da escola. Esse 

procedimento pode minar, aos poucos, a sua identidade” (grifo da obra). 



- 139 - 

de atividades voltadas aos estudantes do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ano, com o objetivo de recuperar 

elementos culturais e fortalecer a identidade indígena dos 

alunos, a exemplo da secular cultura agrícola (Figura 7). 

 

Figura 7 – Principais práticas agrícolas da comunidade 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2008. 

 

Parafraseando Gonçalves e Silva (1985), o 

preconceito racial e a discriminação racial se estendem nas 

escolas, através do mecanismo ou funcionamento da prática 

pedagógica que exclui dos currículos escolares a história da 

luta dos negros e dos indígenas na sociedade brasileira.  

Em se tratando dos negros, por exemplo, os 

professores: 

 

Fazem parte de uma população 

culturalmente afro-brasileira e 

trabalhamos com ela; portanto, apoiar e 

valorizar a criança negra não constitui em 
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mero gesto de bondade, mas preocupação 

com a nossa própria identidade de 

brasileiros que têm raiz africana. Se 

insistirmos em desconhecê-la, se não 

assumimos, nos mantemos alienados 

dentro de nossa própria cultura, tentando 

ser o que nossos antepassados poderão ter 

sido, mais nos já não somos. Temos que 

lutar contra os preconceitos que nos levam 

a desprezar as raízes negras e também as 

indígenas da cultura brasileira, pois, ao 

desprezar qualquer uma delas, 

desprezamos a nós mesmos. Triste é a 

situação de um povo, triste é a situação de 

pessoas que não admitem como são, e 

tentam ser, imitando o que não são 

(GONÇALVES E SILVA, 1996, 175). 

 

De fato, o conhecimento transmitido nas aulas 

ultrapassa o saber escolar e se transforma, à medida que 

passa a fazer parte da vida social. O trabalho com a 

diversidade na sala de aula oportuniza ao grupo a troca de 

experiências e o crescimento de todos os envolvidos. Dessa 

forma, compete ao professor tratar seus alunos de maneira 

que aluno sinta interesse e vontade em aprender, visto que 

quando se assegura a existência de uma diversidade cultural 

entre os educandos, quer dizer que se podemos ter uma 

diversidade de formas de articulação cognitiva.  

É o que foi observado na atividade que buscava 

conhecer as representações da cidade, na perspectiva das 

crianças indígenas, momento em que foram evidenciados 

apenas aspectos positivos, mostrando por um lado certa 

ingenuidade com a vida urbana, e por outro lado certo 

fascínio pelo novo (Figura 8). 
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Figura 8 – Representações da cidade na perspectiva das 

crianças indígenas. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2018. 

 

De acordo com Silva: 

 

Esse entendimento de cultura é necessário 

para o professor na medida em que ele atua 

em um sistema que através da tradição 

seletiva impõe a cultura dominante efetiva 

a alunos de segmentos étnicos e raciais 

diversos, colocando-a como a “tradição” e 

o passado significativo. O conteúdo é 

realmente significativo quando este é 

relacionado com o contexto sociocultural 

do aluno e lhe propicia o domínio do 

conhecimento sistematizado (SILVA, 2001, 

p.41). 

 

Buscando enfrentar estes problemas, a escola e os 

educadores podem e devem desenvolver propostas 

interdisciplinares que visem à superação do preconceito e 

da discriminação dentro dos princípios éticos de igualdade, 

dignidade, justiça, respeito mútuo ás diferenças. O acesso 



- 142 - 

ao conhecimento, às relações sociais e culturais que 

contribuam para o desenvolvimento do aluno como sujeito 

sociocultural. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Um estudo cuidadoso da história do currículo na 

escola revela que quando se fala em formação humana, e 

em incluir cultura na escola, não se está falando em algo 

totalmente novo no processo de escolarização. Nesse 

sentido, ao tratar sobre a temática e as mudanças 

necessárias, logo emerge a importância da 

interdisciplinaridade, que o professor pode inserir em sua 

forma de pensar e agir diante de suas práticas pedagógicas.  

Para isso, conforme apresentado neste estudo, é 

necessário compreender e refletir sobre as aplicações 

acadêmicas da Lei n. 11.645/08 que alterou a Lei n. 9.394 

de 20 de dezembro de 1996, já alterada pela Lei n.10639 de 

09 de janeiro de 2003 no espaço educativo. A partir desse 

marco legal, levar-se-á em consideração os valores culturais 

dos povos afro-brasileiros e indígenas, promovendo assim 

momentos de resgates das diversidades culturais.  

O presente estudo mostrou que a Constituição de 

1988 e a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 9.394/96 

conseguiram avanços na área legal, mas se entregou o 

poder de gerenciamento dessas políticas para os estados e 

municípios, sem que tivessem sido criados mecanismos que 

assegurassem certa uniformidade de ações, e que 

garantissem a especificidade destas escolas. Desse modo, o 

currículo escolar indígena continuou ultrapassado, não 
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havendo compromisso por parte do governo com a adoção 

de inovações e mudanças, essenciais à educação. Embora a 

origem da educação escolar indígena tenha como base a 

cultura de um povo, ela precisa ser repensada no contexto 

de conflitos entre políticas públicas que são implementadas 

e contrariam as políticas internas dessas comunidades.  

A história da educação indígena tem mostrado que 

não basta ter leis e discursos de boas intenções, são 

necessárias ações governamentais nas três esferas, 

garantindo a implementação de políticas públicas, capazes 

de romper com a situação de subordinação à qual se 

encontram a maioria das populações indígenas, que vêm 

manifestando sua indignação.  

A educação escolar indígena, almejada por muitos 

povos indígenas, que veem na educação, um instrumento de 

luta e valorização de sua cultura, ainda não venceu os 

desafios de superar o descompasso entre os governos 

Federal, Estadual e Municipal e a distância existente entre a 

legislação e as políticas implementadas.  

Faz-se necessário assegurar a plena participação das 

comunidades indígenas nas decisões relativas ao 

funcionamento das suas escolas, garantindo-lhes a 

autonomia proclamada nas leis, tanto no que se refere ao 

projeto pedagógico, quanto ao emprego dos recursos 

destinados a essas escolas. Autonomia, portanto, não 

significa omissão dos órgãos oficiais sobre a educação 

indígena; ao contrário, deve viabilizar condições para a 

implementação da proposta e deve expressar o acordo 

coletivamente firmado entre as diversas esferas do poder 

público e as escolas indígenas.  
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No presente estudo, observou, portanto, que o 

currículo deveria ser orientado para a diversidade, na sala 

de aula, oportunizando aos envolvidos a troca de 

experiências e o crescimento de todos. Nesse sentido, a 

constituição de uma nova proposta curricular e suas 

adequações à educação indígena no Ensino Fundamental 

fase I, precisa considerar a realidade vivenciada pelos 

povos em seu processo de resistência e luta pela 

sobrevivência. 

Nesta perspectiva, esse trabalho sinaliza para a 

necessidade de despertar a consciência da 

interdisciplinaridade no contexto escolar, em especial a 

adaptação curricular para contemplar a Lei n. 11.645/08. O 

trabalho com a diversidade na sala de aula oportuniza os 

envolvidos a troca de experiências e o crescimento de 

todos. Para tanto, se faz necessário trabalhos dessa natureza 

que poderão auxiliar ideias tanto teóricas quanto voltadas às 

práticas de profissionais dessas áreas.  
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CAPÍTULO 8 
 

CONTRIBUIÇÃO DA ANTROPOLOGIA NO 

PROCESSO DE EDUCAÇÃO E DIVERSIDADE 

CULTURAL 

 

 

Maria Adriana dos Santos Oliveira 12  

 

INTRODUÇÃO 

 

A palavra antropologia deriva de duas palavras 

gregas que apresenta o seguinte significado: anthropo = 

homem e logos = pensamento. Dessa maneira a 

antropologia é a ciência que estuda o homem e seus 

costumes, crenças, hábitos, rituais, aspectos físicos e cultura 

dos diferentes povos que habitaram e habitam o planeta. 

Divide-se em duas esferas com campos de estudos 

diferenciados: a Antropologia Física (ou Biológica) e a 

Antropologia Cultural (ou social). 

A antropologia física é denominada ciência natural, 

destaca os aspectos biológicos dos seres humanos. Busca 

estudar a origem, os mecanismos de evolução biológica, os 

fósseis, herança genética e adaptação humana. Já a cultural 

estuda o desenvolvimento das sociedades, junto com os 

comportamentos, costumes e hábitos dos grupos sociais.  

A antropologia surge justamente quando as 

diferenças entre as sociedades se tornam evidentes, por isso 

                                                 
12 E-mail: adriananeto97@hotmail.com 
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ela é a ciência que estuda os costumes, crenças e hábitos de 

diferentes povos. Ela gira em torno do estudo do homem 

investigando as origens, a maneira de como se desenvolve e 

as semelhanças e diferença das sociedades humanas. Dessa 

forma estuda as culturas e sua diversidade entre as nações. 

Gusmão, 2008 relata que “o campo da antropologia 

da educação foi bastante ativo entre os anos de 1920 e 1930 

e assim persistiu durante todo o século XX, mudando sua 

roupagem, e muito pouco seu conteúdo, de acordo com as 

conjunturas sociais e políticas de cada momento. 

Significativa nessa antropologia foi a tentativa de 

“normalizar” os sistemas educativos, em busca de uma 

“funcionalidade” entre a escola e a sociedade, segundo um 

modelo “desejável” de escola. Tal perspectiva admitia, 

porém, a educação além da escola, pois dizia respeito à 

formação da personalidade e à socialização dos indivíduos, 

necessárias à integração e à acomodação à sociedade e a 

seus valores”. Isto mostra que a antropologia no campo da 

educação sempre foi necessária, já que ele tenta explicar os 

aspectos educacionais, através do estudo da humanidade. 

Como a antropologia aborda o homem e a cultura 

como objeto de estudo a mesma acaba explicando os 

problemas que emergem na prática educacional. Tendo 

como exemplo, as diversidades culturais podem trazer 

discriminação, por isso ela norteia o ensino-aprendizagem e 

as práticas culturais orientando a construção do 

conhecimento na escola onde levará os alunos não tratarem 

uma cultura diferente como inferior, por isso o educador 

deve usar as contribuições antropológicas com instrumento 

necessário para auxiliá-lo na prática pedagógica. 
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Para o educador é um desafio a ser enfrentado, 

porque é de sua competência respeitar e valorizar a 

diversidade cultural no convívio de diversos grupos étnicos 

na sala de aula. Nesta perspectiva ele precisa está preparado 

para promover práticas pedagógicas focada na pluralidade, 

interdisciplinaridade e integrar a sua cultura local, para que 

através desses recursos os alunos percebam a ideia de 

cultura, sua formação como homem social passivos de 

mudanças e o papel da escola neste aspecto.  

O presente artigo é baseado através de artigos, sites 

e pesquisas bibliográficas que possibilitaram o 

embasamento teórico necessário para o desenvolvimento 

destes conceitos. Sendo de extrema importância para a 

compreensão acerca da ciência antropológica e suas 

contribuições no campo da educação e da diversidade 

cultural. 

 

1. RELAÇÃO ENTRE O PROCESSO EDUCATIVO E CULTURA 

 

A educação é um processo onde as pessoas 

adquirem conhecimentos. A escola é o principal ambiente 

para se desenvolver o exercício educacional, pois, a mesma 

tem sua comunidade, seus costumes do qual ocorre 

articulação com a comunidade escolar e valoriza e 

reconhece os diversos saberes de todos os sujeitos 

desenvolvidos no processo educativo. È o que afirma Lima 

abaixo:  

 

A escola é um dos espaços de socialização 

dos indivíduos é através dela que os alunos 

desenvolvem o senso crítico e aprendem 
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valores éticos e morais que regem a 

sociedade. A escola tem como 

responsabilidade ampliar os horizontes 

culturais e expectativa dos alunos numa 

perspectiva multicultural. (LIMA, 2006, p. 

33). 

 

Como a escola é o espaço de socialização dos 

indivíduos, no qual os alunos aprendem e convivem com 

diferentes grupos étnicos que pensam e agem e se 

relacionam de maneira diferenciada refletindo a 

pluralidade. Nesse sentido o professor é indispensável neste 

processo educacional. 

 

O trabalho docente constitui o exercício 

profissional do professor e este é o seu 

primeiro compromisso com a sociedade. 

Sua responsabilidade é preparar os alunos 

para se tornarem cidadãos ativos e 

participantes na família, no trabalho, nas 

associações de classe, na vida cultural e 

política. É uma atividade 

fundamentalmente social, porque contribui 

para a formação cultural e científica do 

povo, tarefa indispensável para outras 

conquistas democráticas. (LIBÂNEO, 

1994, p.47). 

 

O autor quis mostrar que o trabalho do docente é de 

suma importância, pois este tem a função de transmissor do 

conhecimento e dessa forma prepara seus alunos para serem 

ativos e cidadãos de bens contribuindo para a sociedade 

democrática. 

Como a educação foi desafiada a responder às 

diversidades sociais humanas, deve ser desafiador para o 
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professor ser mediador na reflexão acerca da pluralidade 

cultural, incentivar o convívio dos diversos grupos e 

fazendo valorizar a identidade cultural e regional. Neste 

sentido é muito relevante a elaboração de oficinas e trocas 

de vivências que permitam dialogo entre os diversos grupos 

étnicos sobre várias áreas do conhecimento. 

A partir da busca pela explicação da diversidade de 

comportamentos e de costumes surge o conceito de cultura. 

Existem diversos conceitos de cultura e, além disso, é muito 

usada em áreas multidisciplinares de conhecimento. Para 

Laraia, 2001, p. 25 “Cultura é como uma lente através da 

qual o homem vê o mundo”. Para, o autor a cultura é uma 

forma onde o individuo enxerga o ambiente, as regras, 

costumes, comportamentos e valores onde vive.  

Nos grupos sociais que fazemos parte percebemos 

diferenças significativas nos comportamentos, por exemplo, 

a estrutura e modo de se comportar são diferentes, os gostos 

gastronômicos, tipos de músicas o quanto temos 

diversidade a nossa volta.  

Diante de uma diversidade cultural há possibilidade 

de ocorrer uma estranheza vamos vê alguns versos da 

música “Sampa”, composta por Caetano Veloso citada por 

Matos, logo abaixo: 

 

Permita-me reproduzir aqui uns versos que 

podem nos servir de pontapé inicial para 

um pensamento antropológico: “Quando eu 

te encarei frente a frente não vi o meu 

rosto/Chamei de mau gosto o que vi, de 

mau gosto, mau gosto/ É que Narciso acha 

feio o que não é espelho [...]”. Trata-se da 

reação de um sujeito a um novo e diferente 
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universo com o qual tem contato pela 

primeira vez ao sair de sua terra natal. 

(MATOS et al., 2014, p.08). 

 

De acordo o autor nesta canção mostra a 

estranhamento do individuo ao se deparar com outro lugar 

totalmente diferente do seu. Dessa forma ele caracteriza 

“mau gosto” tudo o que vê naquele novo ambiente.  Porém, 

esta diferença está a todo tempo em nossa volta nem é 

preciso se deslocar pra percebemos, como foi dito 

anteriormente. 

Quando se pensa na relação de educação e cultura se 

estabelece na escola primeiramente a relação da cultura 

com o local onde a mesma esta situada, pois cada lugar tem 

sua história, significação e consequentemente sua cultura 

local. É necessário que a escola estabeleça uma ligação 

entre o conhecimento adquirido, o patrimônio cultural tanto 

local quanto da humanidade, assim os alunos reconheceram 

o seu papel como sujeitos históricos na comunidade. 

A escola também tem a capacidade de escolher os 

saberes que são passados aos discentes e pode dar a voz a 

determinadas histórias locais, personagens e patrimônio 

cultural. Dessa forma a escola ampliará o conhecimento das 

manifestações dos diversos grupos sociais e contribuirá 

para o reconhecimento desses grupos culturais. 

A escola contribui muito para a cultura local, mas 

para isso ela tem que atribuir uma grade curricular que 

valorize a pluralidade e a diversidade cultural local para que 

assim interligue a educação com a cultura. 
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2. CONTRIBUIÇÕES DE ALGUNS ANTROPÓLOGOS  

 

Eis aqui algumas contribuições de antropólogos que 

se tornaram matéria-prima para as gerações seguintes, 

levando adiante seus ideais ou adequando a novas 

realidades e incorporando novas ideias. 

Franz Boas (1858-1942) foi considerado pai do 

culturalismo. Durante sua vida estudou vários povos 

indígenas dos Estados Unidos. Retratou que as diferenças 

dos povos foram os resultados das histórias e condições 

geográficas e que todas as populações tinham de forma 

igualitária desenvolvida cultura, isto é, desenvolveu a ideia 

de que cada cultura tem uma história particular. 

 

Não se pode dizer que a ocorrência do 

mesmo fenômeno sempre se deve às 

mesmas causas, nem que ela prove que a 

mente humana obedece às mesmas leis em 

todos os lugares. Temos que exigir que as 

causas a partir das quais o fenômeno se 

desenvolveu sejam investigadas, e que as 

comparações se restrinjam àqueles 

fenômenos que se provem ser efeitos das 

mesmas causas. (Boas, 2005, p. 31- 32). 

 

Boas, relata que cada sociedade possui suas 

particularidades, que por sua vez devem ser investigadas 

detalhadamente para compreender os fenômenos culturais e 

analisar suas especificidades. 

Bronislaw Malinowski (1884-1942) antropólogo 

funcionalista dedicou-se a Antropologia Social, valorizou o 

trabalho minucioso, o convívio e a cultura dos povos 

nativos enfatizando as crenças, costumes, rituais e religião 
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para obter informações para o trabalho antropológico. Ele 

propôs um método característico da Antropologia, a 

observação participante, que compreende o estudo 

sistemático, baseado em trabalhos de campo onde se infiltra 

na vida da comunidade, nos quais os pesquisadores 

realizam investigação por semanas ou meses por certos 

períodos de tempo. 

 

Para entender a cultura do outro é 

necessário que você viva tal qual, os 

nativos da sociedade estudada vivem, 

experimentando todos os aspectos da sua 

cultura, colocando-se no lugar do outro. 

(MATOS et al., 2014, p.08). 

 

Diante do exposto acima, para compreender a 

cultura é necessário se introduzir na comunidade do outro e, 

por meio do convívio e observações diárias passará a 

entender os costumes e o seu modo de comportar-se. 

Claude Levi-Strauss (1908-2009) antropólogo belgo 

contribuiu para a Antropologia Estrutural. Dedicou-se a 

estudar o comportamento e a estrutura social dos índios 

americanos, utilizando o estruturalismo como recurso 

metodológico. Também trabalhou com a etnografia que é o 

estudo e a descrição dos povos, raça, religião, hábitos, 

crenças e as tradições de uma comunidade. Sua obra 

principal foi “O pensamento selvagem”. 

 

CONCLUSÃO 

 

Percebemos a contribuição da antropologia para a 

educação e a diversidade cultural. Ela contribui para o 
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campo educacional, porque permite ao educador aprender 

que apenas a prática pedagógica não é suficiente no ato de 

ensinar requer muito mais. 

Como já foi dito anteriormente, ela contribui para a 

educação através do estudo da sociedade, incluindo a 

origem, a evolução e comportamento da humanidade, 

fundamentais às práticas educativas, pois orientam a prática 

docente em como lidar com diferentes culturas e formas de 

vida social no ambiente escolar. 

As crianças e os jovens se deparam com a 

diversidade cultural nas comunidades em que sua família 

convive, por isso, o processo educativo intercultural é um 

processo importantíssimo que integra Educação no contexto 

da diversidade cultural. Tendo, o professor como peça 

principal neste processo. 

Dessa forma, a escola tem sua comunidade 

preenchida com vários grupos com costumes e crenças 

diferenciadas, com certeza esse é um desafio a ser 

enfrentado pelo professor, pois o mesmo deve estar apto 

para promover a valorização, o respeito e reflexão em suas 

práticas pedagógicas para o convívio de diversos grupos 

étnicos. 

           Como a escola é composta de indivíduos com 

hábitos, costumes e opções diferentes, o modo como a 

escola lida sobre o ser negro, homossexual, índio, 

trabalhadores rurais e domésticos é que vai determinar o 

tipo de conhecimento que ela produz. Uma vez que as 

concepções metodológicas devem ser baseadas no 

pluriculturalismo e interdisciplinaridade respeitando as 

visões de mundo e a identidade de seus membros. 
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A questão da diversidade cultural sempre esteve 

presente na sociedade principalmente no âmbito escolar, 

dessa maneira a antropologia, como ciência da 

modernidade, explica e compreende os intensos 

movimentos provocados pela globalização. 
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CAPÍTULO 9 
 

UM OLHAR SOBRE A ESCOLA 

 

 

Maria de Lourdes Pessoa Alves13 

 

INTRODUÇÃO 

 

As relações desenvolvidas no chão da escola 

precisam ser fundamentadas na concepção de que aluno 

constitui-se o principal elemento do processo. Muitos 

chegam à sala de aula frustrados, tristes, angustiados, etc. 

Quanto mais forte e proximal forem vínculos afetivos e 

interacionais no contexto escolar, melhores serão os 

resultados de aprendizagem de todos os envolvidos, a 

aproximação permite um melhor conhecimento sobre as 

necessidades, dificuldades e potencialidades dos sujeitos do 

processo. 

 A escola não pode ser compreendida simplesmente 

como um espaço de aglomeração de meros receptores de 

informações e conhecimentos, nela deve existir também o 

comprometimento com a pessoa, ou seja, a valorização do 

ser a quem se ensina, a partir da concepção de que além de 
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estímulos para aprender ele precisa ser respeitado e 

valorizado em sua totalidade. 

Na sala de aula o professor precisa está sempre 

atento as diferentes variações comportamentais e de 

participação que podem ocorrer como consequência de 

condicionantes extraescolares, ou das relações 

desenvolvidas na própria escola. É preciso que haja um 

esforço por parte da equipe escolar para tornar a escola um 

espaço atraente e favorável ao desenvolvimento do 

processo de ensino e aprendizagem a fim de propiciar ao 

educando um ambiente que favoreça o seu aprendizado, a 

construção da sua identidade e o exercício das suas 

liberdades. 

Os objetivos deste artigo é discutir os aspectos 

sócios-afetivos que envolvem o processo de ensino e 

aprendizagem desenvolvido no ambiente escolar, promover 

a conscientização de que o aluno é um ser social presente e 

participativo do processo educativo e ajudar os professores 

a entenderem que o aluno independente da sua idade, faixa 

etária ou condições sócio econômicas precisam de um 

ambiente escolar atraente, afetivo e motivador para que 

possam ter sucesso no seu processo de aprendizagem. A 

metodologia desenvolvida para a produção deste trabalho 

apresentado foi uma revisão bibliográfica.  

Conclui-se que no espaço escolar é imprescindível 

que sejam desenvolvidas relações de convivência embasada 

nos princípios éticos, dialógicos e afetivos.  
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1.  CONCEPÇÕES DE ESCOLA 

 

A promoção da cidadania é um dos objetivos do 

processo educacional, todavia, até que seja efetivamente 

conquistado, há uma diversidade de desafios que precisam 

ser enfrentados e superados durante o processo de formação  

do sujeito social, algo que se torna ainda mais grave e 

intensamente complicado quando se trata dos entraves 

impostos ao processo de educação emancipatória, ou seja, 

da promoção da cidadania e da autonomia dos indivíduos 

porque  exige um olhar e tratamento que contemple as 

peculiaridades de cada sujeito do processo.  

 Para muitos educadores a proposta de promoção de 

uma educação emancipatória e afetiva ainda é algo bastante 

novo e que implica em uma infinitude de desafios que 

muitas vezes parecem impossível de serem superados, 

principalmente para os que atuam nos contextos onde 

predomina a cultura dominante e discriminatória e os que 

ingressaram na atividade educativa no tempo em que as 

práticas educacionais eram baseadas na transmissão e 

conformação.  

As desigualdades socioeconômicas também se 

constituem um fator preponderante para a prática da 

exclusão social e escolar de muitos educandos. Infelizmente 

ainda carrega-se a cultura de valorização de classes que 

subestima o filho do trabalhador em função da 

supervalorização do filho do burguês. O que instiga uma 

reflexão mais aprofundada sobre os diferentes elementos da 

exclusão social e escolar desses alunos. (COMENIUS, 

2002). 

3 
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O Brasil é um país miscigenado, sua população é 

constituída por uma diversidade de raças, culturas, tradições 

e classes sociais, o que promove a constituição de uma 

sociedade plural onde não deveria existir qualquer tipo de 

preconceito ou discriminação com os diferentes, 

independentemente dos pressupostos que constituem tais 

diferenças. Entretanto, a prática discriminatória e 

preconceituosa que não deveria existir está presente em 

praticamente todos os setores e segmentos da sociedade 

brasileira, inclusive na escola. 

É necessário que a escola seja democrática e 

promova a democratização, assim facilitará a prática do 

professor em sala de aula e os alunos serão levados a 

refletir e reconhecer a necessidade do respeito e valorização 

das diferenças para a formação e harmonização social e a 

partir desses pressupostos ampliem as possibilidades de 

interação, valorização e respeito.  A pluralidade social não 

pode ser vista simplesmente sob a ótica cultural e 

econômica, mas principalmente sob um olhar para os 

indivíduos como pessoa humana que de fato são. 

 Cada ser humano é ímpar, mas não inferior ou 

superior aos demais outros.  A formação da consciência 

para a compreensão e a valorização do outro consiste num 

trabalho permeado pela afetividade, amorosidade, respeito e 

o constante exercício da reflexão sobre os pares do processo 

e os pressupostos que fazem relação com esse processo. É 

missão da escola não só ensinar conteúdos, mas também 

contribuir para a promoção da tomada de consciência. 

A escola é um espaço de produção de 

conhecimentos e promoção da conquista da emancipação 

4 
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por meio das relações desenvolvidas durante o 

desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem 

desencadeado a partir da ação docente que materializa a 

produção e disseminação dos conhecimentos construídos 

que diretamente contribuirá para a melhoria da qualidade de 

vida, tendo em vista sua influência o processo de 

socialização e convivência entre os sujeitos e melhoramento 

do meio em que vivem. (ARROYO, 2004). 

Enquanto instituição formadora responsável pelos 

diversos elementos que proporcionam o progresso, a 

melhoria da qualidade de vida e a promoção social, a escola 

precisa ser democrática e acessível a todos. Ao se 

compreender que a sociedade é plural, cabe à escola, por 

meio de suas ações pedagógicas, influenciar os alunos a 

praticarem o respeito e a valorização das diferenças para 

possibilitar a convivência pacífica e afetiva entre os sujeitos 

sociais. 

A partir desse pressuposto, depreende-se ser 

necessário que haja comprometimento por parte da escola 

com o estabelecimento de relações afetuosas durante o 

desenvolvimento do ensino e aprendizagem.  Acredita-se 

que isso é muito válido para promover a aprendizagem 

mediatizada por ações pedagógicas que além visar o 

melhoramento do desempenho escolar do educando priorize 

o seu progresso como pessoa por meio de prática que utilize 

a afetividade e as relações interpessoais como ferramenta de 

ensino e incentivo ao desenvolvimento escolar do aluno. 

Sob a concepção walloniana o afeto pode acelerar 

ou retardar a formação das estruturas cognitivas. Acelera a 

formação dessas estruturas quando há interesse e 
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necessidade e retarda quando a situação afetiva constitui-se 

como obstáculo para o desenvolvimento intelectual. Por 

outro lado, Wallon (1982) acredita que o movimento é o 

alicerce do pensamento, sendo a primeira forma de 

integração com o exterior.  

Ele defende a psicogênese despida de modelos 

terminais de caráter universal, considerando que: 

 

O desenvolvimento da criança não se dá 

por simples soma dos progressos que 

perseguiriam sempre o mesmo sentido. 

Apresenta oscilações através de certos 

mecanismos: manifestações antecipadas, 

retornos, retrocessos... Não há, no entanto, 

senão oscilações e revelia (WALLON, 

1982, p.10). 

 

Wallon acredita que a afetividade é o instrumento 

propulsor que permite a melhoria das condições de ensino e 

aprendizagem e promove a interação entre os sujeitos. 

Conforme surge a fecundação do estreitamento das relações 

de amizade entre os alunos e deles com o professor de 

modo que o discente perceba-se sujeito ativo capaz de 

aprender, e ao mesmo tempo sinta-se valorizado e 

estimulado pelo envolvimento com os demais colegas e o 

professor na sala de aula, o processo de produção de 

conhecimento avança. 

De acordo com Pino (1997, p.130-131):  

 

Os fenômenos afetivos representam a 

maneira como os acontecimentos 

repercutem na natureza sensível do ser 

humano, produzindo nele um elenco de 

5 
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reações matizadas que definem seu modo 

de ser-no-mundo. Dentre esses 

acontecimentos, as atitudes e as reações dos 

seus semelhantes a seu respeito são, sem 

sombra de duvida, os mais importantes, 

imprimindo ás relações humanas um tom 

de dramaticidade. Assim sendo, parece 

mais adequado entender o afetivo como 

uma qualidade das relações humanas e das 

experiências que elas evocam (...). São as 

relações sociais, com efeito, as que marcam 

a vida humana, conferindo ao conjunto da 

realidade que forma seu contexto (coisas, 

lugares, situações, etc.) um sentido afetivo. 

 

Não se pode pensar o sentido existencial humano 

sem a existência de relações entre esses seres.  Afinal, 

conforme vão sendo estabelecidas as interações o 

conhecimento vai sendo ampliado, aprimorado e 

disseminado pela reciprocidade de experiências e trocas de 

conhecimentos e informações que se desenvolvem nesse 

contexto. É bem verdade que essas trocas devem acontecer 

em diferentes espaços e situações, mas na escola são 

indispensáveis. 

O professor precisa entender que os aspectos 

intrínsecos a cada sujeito precisam ser levados em conta, 

mas ele não pode instituir-se como um ser único, neutro e 

isolado dos demais outros porque sua presença e suas 

diferenças são relevantes para o seu processo de formação e 

também dos seus pares.   Tendo em vista que as diferentes 

formas de pensar e agir influencia de forma positiva o 

processo de ensino e aprendizagem, entende-se a 

importância das diferenças e a validade das relações 

interpessoais para o sucesso. 
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O aluno, além de aprendente é também produtor de 

conhecimentos, pois enquanto relaciona-se com os seus 

colegas e o professor, partilha experiências vividas, 

histórias ouvidas, conhecimentos extraescolares, etc., deixa-

se conhecer pelo outro e vice-versa. Não se pode permitir 

que, prevaleça, a concepção de escola como espaço de 

segregação, a fim de se manter o status quo, o poder ou 

simplesmente por acreditar que o outro é inferior. Porém, as 

relações desenvolvidas na escola, refletem as politicas 

educacionais e os paradigmas pedagógicos em vigor. 

Conforme predispõe Góes e Laplane (2013, p.5):   

 

As políticas educacionais e os modos de 

funcionamento da educação refletem 

tendências que são geradas fora do sistema 

e que afetam diversas instituições sociais. 

Por isso, a educação para todos não é uma 

questão que se refere apenas ao âmbito da 

educação, mas está relacionada às políticas 

sociais, à distribuição de renda, ao acesso 

aos bens materiais e à cultura, entre outros. 

 

Desse modo, é fundamental que haja uma maior 

atenção quanto às questões relacionadas às políticas 

públicas educacionais, com o objetivo de se vislumbrar um 

melhor atendimento das demandas sociais na área da 

educação, inclusive no que concerne a promoção do acesso 

e a permanência na escola, especialmente para os que 

enfrentam situação de marginalização social, a escola deve 

preconizar o rompimento das barreiras que impedem a 

progressão e a socialização desses cidadãos, entre estas 

destacam-se as  referentes afetivas e sócio econômicas.  

6 
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Assim, Engelmann (1978, p.130,131) afirma que: 

 

[...] parece mais adequado entender o 

afetivo como uma qualidade das relações 

humanas e das experiências que elas 

evocam (...). São as relações sociais, com 

efeito, as que marcam a vida humana, 

conferindo ao conjunto da realidade que 

forma seu contexto (coisas, lugares, 

situações, etc.) um sentido afetivo. 

 

Os aspectos afetivos assumem papel bastante 

relevante no processo de efetivação das relações humanas 

nos diferentes contextos, inclusive na escola, tendo em 

vista, que tais relações são bastante relevantes no processo 

de formação e desenvolvimento humano. Nessa 

perspectiva, Comenius (2002, p.109) elenca a necessidade 

de se desenvolver uma educação escolar que: 

 

[...]Leve os Estudantes sem dificuldades, 

sem enfado, sem gritos e pancadas, 

praticamente brincando e divertindo-se, aos 

mais elevados graus do saber. As escolas 

com um método mais eficaz, não só 

poderão manter-se em plena 

florescência como também melhorar 

indefinidamente. 

 

Sob esse prima, Comenius considera a necessidade 

da escola ser um local atraente e significativo para o 

educando, que o motive a interagir, a ter prazer em está 

nela, a sentir-se bem e à vontade com a companhia dos 

outros frequentadores da escola e a querer aprender. O 

educador tem o dever de trabalhar de modo a facilitar o 

7 
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desenvolvimento da intelectualidade de todos.  (LOPES, 

2003). Entretanto, Comenius acredita que para isso 

acontecer é preciso que haja “um pequeníssimo estímulo e 

uma sábia orientação” (COMENIUS, 2002, p.113).   

A preparação da escola para o atendimento a 

diversidade é fundamental, afinal a proposta de direito à 

educação não se resume ao mero processo de inserção do 

sujeito no rol de frequentadores, nem simplesmente 

promover a progressão escolar, pessoal e social a partir da 

construção de múltiplos conhecimentos, tendo em vista, a 

importância da criação de esquemas que viabilizem a 

efetivação de um sistema educacional  conivente com as 

predisposições legais e conceituais que circunscrevem a 

inclusão de todos na escola. 

A escola democrática, igualitária e emancipatória, 

esses são os principais, ou melhor, os reais princípios nos 

quais se alicerça uma proposta educacional voltada para a 

humanização, uma escola intrinsecamente ligada ao 

processo de promoção da dignidade da pessoa humana a 

partir da contribuição do processo educativo. Com a 

garantia do direito, o reconhecimento do papel social e o 

espaço que cada sujeito ocupa no grupo em que está 

inserido, bem como a sua importância para o processo é que 

se faz uma escola democrática e promissora. 

Porém, é comum o discurso em defesa de uma 

escola de direitos, miscigenada, heterogênea e repleta de 

diversidades, instituição democratizada e que visa o 

progresso mútuo, a escola que garanta a todos, 

independentemente das diferenças, o desenvolvimento das 

habilidades e a garantia da promoção da autonomia e 
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emancipação. Mas diante desses pressupostos é preciso: 

“Repensar essa função e assumir novas funções a partir 

dessa dimensão política afirmada pelos movimentos sociais 

traz seríssimas exigências para o repensar das políticas 

públicas educacionais, para a função do sistema 

educacional” (ARROYO, 2014, p.245). 

O sistema educacional precisa ter compromisso com 

a proposta de superação das desigualdades sociais e da 

exclusão sócio escolar do sujeito que é evidente nos mais 

diversos contextos e situações escolares, inclusive dentro da 

sala de aula, ambiente direcionado exclusivamente à 

produção de conhecimentos e construção da consciência 

crítica, de onde deve partir a luta contra esses indescritíveis 

males que assolam a sociedade contemporânea. 

De acordo com Arroyo (2014, p.241): 

 

Um indicativo para as escolas e seus 

gestores e professores, um indicativo para 

as teorias pedagógicas e de aprendizagem: 

a presença das crianças e adolescentes 

filhos(as) dos coletivos diferentes feitos 

desiguais é um fato político da maior 

seriedade. Lembram ao sistema escolar e 

aos formuladores de políticas que essas 

diferenças desigualdades não podem ser 

simplificadas como problemas de 

aprendizagem, nem resolvidas com 

enturmações especiais, turnos especiais, 

medidas corretivas, mas exigem ser 

tratadas como uma realidade nacional, 

produtos dos brutais processos, abissais 

processo de segregas, inferiorizar, 

invisibilizar os grupos sociais, étnicos, 

raciais. 

 

8 
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Como construir uma sociedade melhor, mais 

democrática e igualitária, se a principal instituição 

incumbida de intervir em favor disso, não realiza com 

maestria o seu papel transformador? Escolarizar é muito 

mais que transmitir conteúdos previamente estabelecidos 

em um planejamento a cada período letivo, além disso, 

exige-se do docente o compromisso com a construção da 

consciência. 

Desenvolver uma prática pedagógica que possibilite 

a tomada de consciência e humanização requer do professor 

uma formação inicial humanizada e processos de formação 

continuada que incluam os conhecimentos necessários e a 

responsabilidade social de cooperar com a melhoria da 

sociedade. Para isso as práticas precisam ser permeadas de 

sentimentos, desejos, coragem e determinação. 

Os fundamentos da democratização escolar e social 

é subsidiado pela diversidade que se percebe nos diferentes 

contextos sociais. “vivemos hoje numa época de explosão 

de diferenças: étnicas, sexuais, culturais, nacionais, etc. que 

coloca a questão do resgate da identidade. Cada vez mais 

no perguntamos: quem somos nós?” (GADOTTI, 2004, p. 

275). 

Conforme Gadotti (2007, p.35): 

 

As coisas começam a se complicar. 

Precisamos de respostas, mesmo eu 

provisórias. Movimentos sociais ligados às 

causas ambientais de direitos humanos, 

raciais, étnicas, de gênero, entre outras, 

estão nos indicando o caminho: um mundo 

não apenas produtivo, mas ambientalmente 

saudável, social e economicamente justo, 
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com equidade de gênero e etnia. Mas 

estamos longe de concretizá-lo em nossa 

vida cotidiana, mesmo porque uma 

mudança profunda na vida social está 

associada a uma mudança profunda na vida 

econômica. Grandes interesses econômicos 

deverão ser contrariados. 

 

2. A INFLUÊNCIA DA ESCOLA NA FORMAÇÃO DO SUJEITO 

SOCIAL 

 

A escola, principalmente de rede pública, constitui-

se como um lócus de emancipação daqueles que 

socialmente são oprimidos pela burguesia que constitui a 

elite social. Para que se efetue positivamente uma escola 

plural e que atenda com as necessidades e expectativas dos 

seus alunos, é fundamental que o professor antes de tudo, 

busque assumir um compromisso social com a vida de cada 

aluno, essa tomada de compromisso com o aluno enquanto 

sujeito social permite reconhece-lo como autor da sua 

história e não como um ser inerte. Todavia, de acordo com 

Arroyo (1986, p.30): 

 

O aluno é concebido como carente, 

atrasado, doente, lento para a 

aprendizagem, fraco, sem bagagem 

intelectual e sem herança cultural. Notemos 

bem, essa concepção de criança, oriunda do 

povo, vai condicionar a filosofia da 

proposta pedagógica e vai marcar seus 

resultados. Diríamos mais, essa concepção 

social dos filhos do povo está tão 

cristalizada nas teorias e no cotidiano da 

prática escolar, que continuará a marcar 

qualquer proposta de educação para as 

9 
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classes subalternas, ainda que seja animada 

de objetivos sociais diferentes. 

 

Sabe-se que a globalização e a institucionalização 

do capitalismo foram fatores extremamente fundamentais 

para a expansão das desigualdades entre as classes. 

Atualmente esses fatores já não mais correspondem com 

tanta relevância nesse contexto, até porque, o que há de 

mais eminente nesse processo de perpetuação de 

desigualdades se alicerça na cultura de manipulação social e 

manutenção do poder da elite socioeconômica.  

Frente a essa realidade, evidencia-se a necessidade 

de desenvolver um ideário pedagógico que vislumbre a 

reformulação ideológica acerca da sociedade e das relações 

que são estabelecidas, o aluno não pode ser concebido 

como um mero receptor de informação e repetidor dos 

ensinamentos recebidos. Ele precisa interferir, agir, 

formular e defender pontos de vista. Não se pode 

responsabilizar apenas o aluno pelas suas dificuldades de 

evoluir no seu processo de escolarização, mas Arroyo 

(1986, p.31) é bastante enfático ao destacar que: 

 

Não são as carências, a pobreza material e 

intelectual, nem os níveis de 

desenvolvimento psíquico, cognitivo ou 

cultural do aluno que levam a uma 

pedagogia do pobre, mas é o destino de 

classe -  futuros pedreiros, boias-frias, 

empregadas domésticas, proletários – que 

justifica a sua não-escolarização ou uma 

escolarização mínima, empobrecida.   

 

10 
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Por isso, é pertinente compreender que os elementos 

que constituem os marginalizados estão intrinsecamente 

ligados à sua identidade sociocultural e pessoal, e devem 

ser respeitados tanto no ambiente escolar como em 

qualquer outro espaço social. Valendo salientar que “a 

percepção dos educadores de frente é bastante penetrante” 

(ARROYO, 1986, p.31). 

Desenvolver uma pedagogia que atenda as 

necessidades curriculares e as expetativas pessoais dos 

alunos implica em se manter viva a esperança de que é 

possível, mas para que os objetivos sejam alcançados de 

forma plena o trabalho pedagógico desenvolvido na sala de 

aula precisa ser capaz de permitir a todos os alunos a 

progressão da sua trajetória escolar e a formação crítica 

reflexiva. 

Nesse sentido, o professor exerce uma relevante 

influência na vida e para a vida dos alunos, e o seu fazer em 

sala de aula se constitui um instrumento para a fomentação 

das potencialidades propícias para o reconhecimento, por 

parte do aluno, da sua condição de cidadão que contribui 

com a construção de um mundo vislumbrado sem perder a 

esperança de tornar a convivência social cada vez melhor. 

De acordo com Gadotti (2007, p.39): 

 

O planeta Terra está sendo transformado 

pela maneira como o ser humano está 

produzindo e reproduzindo sua existência, 

pela nossa maneira de viver neste pequeno 

espaço. E a maneira como vivemos é 

inculcada também pela educação, pelo que 

escolhemos pensar, pelos valores que ela 

transmite. Falo como educador: se a 
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educação pode influenciar na maneira 

como vivemos, ela pode ter um peso na 

mudança de rumos. 

 

O pensamento pedagógico precisa está voltado para 

o estímulo a criticidade, a inclusão na escola deve ser 

marcada pela vivência dialógica e a busca pelo crescimento 

mútuo. O desenvolvimento da aprendizagem mutuamente 

com os demais contribui com o desenvolvimento de 

relações de convivência regida pela amorosidade e a busca 

pelo bem comum.  A emancipação é conquistada através da 

interação e dos estímulos recebidos. 

A afetividade e as relações interpessoais evoluem 

juntamente com o processo de desenvolvimento humano. A 

aprendizagem e as interações promovem a emancipação, 

pois num plano progressivo de crescimento todo indivíduo 

completa-se no outro por meio das relações que 

estabelecem entre si. Porém, não se trata de dependência, 

mas de uma necessidade própria da espécie humana.  Uma 

vez que foi percebida a essencialidade da interação social 

para a ampliação das habilidades cognitivas, motoras e de 

sociabilidade do sujeito indispensáveis para que ele possa 

exercer dignamente a sua autonomia, a escola tornou-se 

indispensável à vida. 

Dessa forma, faz-se necessário corroborar com 

Argyle (1974, p.148) ao elencar sobre a interação social, 

expressando que: 

 

A interação social decorre dentro de um 

dispositivo cultural. Por cultura de um 

grupo de pessoas significam-se seu modo 

global de vida, sua língua, seus modos de 

11 
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perceber, classificar e pensar a respeito do 

mundo, formas de comunicação não-verbal 

e interação social, normas e convenções 

sobre comportamento, valores morais e 

ideais. [...] Todos esses aspectos da cultura 

afetam o comportamento social, direta ou 

indiretamente. 

 

Encontra-se nas interações o despertar o despertar 

de novas condutas, novos anseios, perspectivas e sonhos. 

Pois a comunicação, a troca de experiências, ideias e 

emoções inerentes, contínua e progressiva emanada do 

convívio escolar, é algo de extrema importância para que 

cada um compreenda a importância e o significado de suas 

ações no mundo, bem como, a influência delas na 

transformação da realidade, colocando a pessoa no centro, 

ou seja, reconhece o devido valor a condição humana do 

outro.  

Não se pode pensar a escola, distante da 

humanização, porque além de seres, alcançamos pela 

distinta natureza racional que possuímos a condição de 

pessoa humana, que infelizmente tenta-se sufoca-la pela 

desumanização. Afetividade não é simplesmente abraçar o 

outro, é principalmente romper as barreiras das 

desigualdades e considerar o universo dos diferentes nos 

convoca como pessoa humana a valorizar e respeitar o 

outro independente da situação em que se encontre, pois 

não é no que possuímos, sabemos ou construímos que 

resume-se o nosso valor, mas naquilo que somos antes de 

dispor de tudo isso. Somo antes de tudo humanos. 

(ARROYO, 2004). 
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CONCLUSÃO 

 

A instituição escolar precisa está fundamentada em 

diferentes condicionantes que vão desde a estruturação do 

espaço físico, a formação dos profissionais que nela atuam 

e a concepção que se tem de escola. A ação docente e dos 

demais membros que constituem a comunidade escolar, 

bem como, do governo deve comprometer-se com a 

adequação das escolas, capacitação dos profissionais para 

lidar com a realidade e o desenvolvimento de uma 

pedagogia que seja capaz de garantir a boa qualidade do 

ensino e contribuir com a formação do ser social politizado 

e consciente do seu papel. 

É importante que a escola perceba o quanto o aluno 

é importante e merecedor de um ensino pautado pelo zelo, 

carinho, compreensão e muito amor.  Há diversos casos em 

que a criança busca na escola a um lugar onde ele encontre 

no professor, nos colegas e funcionários a efetivação do 

afeto e da atenção que ele precisa para se sentir gente. 

É imprescindível que entre o aluno e a equipe 

escolar haja aproximação, aceitação, ligação e 

reciprocidade, pois esses elementos são os principais 

responsáveis pelo estabelecimento das relações afetivas e 

de vínculos que contribuirão significativamente com a 

progressão escolar dos educandos, o que facilita 

significativamente o trabalho desenvolvido pelo professor e 

a aprendizagem por parte do aluno. 

O professor e o aluno são as peças chave do 

processo ensino aprendizagem, afinal, a ação de um 

subscreve-se na do outro e assim, ambos seguem 
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completando-se mutuamente no processo formativo do 

aluno e na evolução do professor como profissional, tendo 

em vista, que enquanto ensina o professor aprende, e por 

outro lado, enquanto aprende o aluno também ensina. 

Para que o a educação aconteça de forma plena é 

fundamental que haja comprometimento daqueles   

integram a comunidade escolar, levando em consideração 

as diferentes situações que constituem-se necessidades 

especiais e as peculiaridades de cada um delas. É necessário 

também que os professores busquem a formação a devida 

qualificação para o exercício da sua função 
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