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“Homens e mulheres, ao longo da história, vimo-

nos tornando animais deveras especiais: 

inventamos a possibilidade de nos libertar na 

medida em que nos tornamos capazes de nos 

perceber como seres inconclusos, limitados, 

condicionados, históricos. Percebendo, sobretudo, 

também, que a pura percepção da inconclusão, da 

limitação, da possibilidade, não basta. É preciso 

juntar a ela a luta política pela transformação do 

mundo. A libertação dos indivíduos só ganha 

profunda significação quando se alcança a 

transformação da sociedade”. 

Paulo Freire, em Pedagogia da Esperança, um 

reencontro com a Pedagogia do Oprimido. 

 

“A História sempre foi esta. Liberdade nunca foi 

concedida, mas sempre precisou ser conquistada. 

Algumas vezes, a classe dominante, em sua luta 

por manter a hegemonia, dá alguns anéis, não 

todos, para não perder os dedos. E, mesmo 

quando isso acontece, ela o faz por medo, ou por 

estratégia política, pois está sendo pressionada 

pelos que lutam pela transformação da sociedade.  

Assim, também é a escola. Povo, para ter direito à 

escola, precisa lutar para conquistá-la. Estou 

falando de escola de verdade, onde o povo se 

educa; [...]  

Regina Leite Garcia, em Cartas Londrinas e de 

outros   lugares sobre o lugar da educação 



RESUMO 

 

AZEVEDO, Elder dos Santos. De escola do mato a escola popular do/no campo: presença, 

pertencimento e participação das famílias e comunidade em diálogo com uma escola 

pública municipal. Niterói, 2020. Tese (Doutorado em Educação) – Pós-Graduação em 

Educação, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 226f. 

 

A presente pesquisa, desenvolvida numa escola pública localizada em uma comunidade rural, 

da rede municipal de Paraíba do Sul/RJ, teve por objetivo investigar como a participação 

popular – das famílias e comunidade – em uma escola pública municipal se organiza e como o 

coletivo dialoga com o poder público. Nesse contexto, observam-se as relações entre 

presença, pertencimento e participação desses sujeitos com a escola pública e como esses 

sentimentos/relações impactam na organização mais participativa e democrática da escola. 

Para tal, é preciso compreender o contexto de pertencimento da escola e problematizar as 

relações famílias-escola e comunidade-escola, articuladas à luta pelo direito à educação na 

comunidade. As famílias, presentes no cotidiano da escola, buscam participar mais ativamente 

em suas decisões político-pedagógicas pelo fato de a reconhecerem como parte da 

comunidade local. As inquietações, os anseios e os desejos das famílias são tomados por mim 

e transformados em projeto de investigação, realizado com esses sujeitos praticantes 

(CERTEAU, 2009) no cotidiano da escola. Desse contexto, emerge a necessidade de 

compreender o enraizamento da colonialidade do poder (QUIJANO, 2005) e do saber 

(LANDER, 2005) em nossa sociedade e, consequentemente, na escola e nas relações 

estabelecidas entre os sujeitos, a escola e o sistema de ensino, entre a escola e a comunidade e 

entre a escola e as famílias, além dos impactos e reconfigurações das minorias subalternizadas 

nos processos de ressignificação de si e da própria realidade a partir da produção de entre-

lugares (BHABHA, 2013). Nesse sentido, assumo a pesquisa com o cotidiano (ESTEBAN, 

2003; GARCIA, 2003a, 2003b), em articulação com os princípios da pesquisa ação 

participante (FALS BORDA, 1977), e, tomando as famílias como principais interlocutores, 

assumo o compromisso ético-político-pedagógico de ouvi-las, reconhecendo seu lugar de fala 

desde a sua materialidade de origem. Assim, busco o paradigma da Educação do Campo 

(ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011; FERNANDES; MOLINA, 2004; MOLINA, 

2015), a partir do paradigma da Educação Popular (BRANDÃO, 1985; 2006, MEJÍA, 2020), 

com destaque para a prática dialógica (FREIRE, 2005). O diálogo como um princípio 

metodológico me levou às rodas de conversas (WARSCHAUER, 2001) em que as 

inquietações, desejos, questionamentos dos sujeitos apareceram, contribuindo para 

compreender a necessidade de constituir uma escola popular do/no campo que instrumentalize 

as crianças e a própria comunidade para interferirem no e com o mundo. Assim, 

compreendemos que fazer democracia no cotidiano da escola é um processo complexo e que 

exige o diálogo para que as famílias e comunidade estejam presentes na unidade escolar que 

sentem como pertencente àquele coletivo, podendo influir nas decisões e rumos da educação 

que se faz naquele lugar com e para o povo. Daí a possibilidade de uma escola pública 

democrática, ou seja, com participação popular, na reelaboração do seu projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Presença/Pertencimento/Participação. Relações famílias-escola. 

Educação popular do/no campo.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

AZEVEDO, Elder dos Santos. From boonies school to popular school in/from the 

countryside: presence, belonging and participation of families and community with a public 

school”. Niterói, 2020. Thesis (Doctorate in Education) – Pós-Graduação em Educação, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020, 226f. 

 

This research, developed in a public school located in a rural community, of the city network 

of Paraíba do Sul/RJ, aimed to investigate how the popular participation - of families and 

community - in a municipal public school is organized and how the collective dialogues with 

the public authority. In this context, I observe the relationships among presence, belonging, 

and participation of these subjects with the public school and how these feelings/relationships 

impact on the more participatory and democratic organization of the school. To do so, it is 

necessary to understand the context of belonging to the school and to question the family-

school and community-school relations, articulated to the struggle for the right to education in 

the community. The families, present in the daily life of the school, seek to participate more 

actively in their political-pedagogical decisions by recognizing it as part of the local 

community. I take over the restlessness, longings, and desires of the families and I transform 

them into a research project, carried out with these practicing subjects (CERTEAU, 2009) in 

the daily life of the school. From this context emerges the need to understand the roots of 

coloniality of power (QUIJANO, 2005) and knowledge (LANDER, 2005) in our society and, 

consequently, in the school and in the relationships established between the subjects, the 

school and the education system, between the school and the community and between the 

school and the families, in addition to the impacts and reconfigurations of subaltern minorities 

in the processes of re-signification of themselves and of the reality itself from the production 

of in between-spaces (BHABHA, 2013). In that sense, I assume the Research with the 

quotidian (ESTEBAN, 2003; GARCIA, 2003a, 2003b), in articulation with the principles of 

the participant action research (FALS BORDA, 1977), and, taking the families as main 

interlocutors, I assume the ethical-political-pedagogical commitment of listening to them, 

recognizing their place of speech from their original materiality. Thus, I seek the paradigm of 

Education in the Countryside (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011; FERNANDES; 

MOLINA, 2004; MOLINA, 2015), from the paradigm of Popular Education (BRANDÃO, 

1985; 2006, MEJÍA, 2020), with emphasis on dialogical practice (FREIRE, 2005). The 

dialogue as a methodological principle led me to the round-table discussions 

(WARSCHAUER, 2001) and that the restlessness, desires, questionings of the subjects 

appeared, contributing to understand the need to constitute a popular school in/with the 

countryside that equips the children and the community itself to interfere in and with the 

world. Thus, we understand that making democracy in the daily life of the school is a 

complex process that requires dialogue so that the families and community are present, in the 

school unity that they feel belongs to that collective, being able to influence the decisions and 

directions of the education that is made in that place with and for the people. Hence the 

possibility of a democratic public school, that is, with popular participation, in the rework of 

its project. 

 

Keywords: presence/belonging/participation. Family-school relations. Popular education 

from/in the countryside. 

 

 

 

 



RESUMEN 

  

AZEVEDO, Elder dos Santos. De la escuela de la hacienda a la escuela popular de/el en 

campo: presencia, pertenencia y participación de las familias y comunidad en diálogo 

con una escuela pública municipal. Niterói, 2020. Tesis (Doctorado en Educación) – Pós-

Graduación en Educación, Universidad Federal Fluminense, Niterói, 2020, 226f. 

 

La presente investigación, desarrollada en una escuela pública localizada en una comunidad 

rural, de la red municipal de Paraíba do Sul/RJ, tuvo por objetivo investigar como la 

participación popular – de las familias y comunidad – en una escuela pública municipal se 

organiza y el colectivo dialoga con el poder público. En este contexto, se observan las 

relaciones entre presencia, pertenencia y participación de esas personas con la escuela pública 

y como esos sentimientos/relaciones impactan en la organización más participativa y 

democrática de la escuela. Para tal, es necesario comprender el contexto de pertenencia de la 

escuela y problematizar las relaciones familias-escuela y comunidad-escuela, articuladas a la 

lucha por el derecho a la educación en la comunidad. Las familias, presentes en el cotidiano 

de la escuela, buscan participar más activamente en sus decisiones político-pedagógicas por el 

hecho de reconocerla como parte de la comunidad local. Las inquietudes, anhelos y deseos de 

las familias son tomados por mí y transformados en proyecto de investigación, realizado con 

esas personas practicantes (CERTEAU, 2009) en el cotidiano de la escuela. De ese contexto, 

emerge la necesidad de comprender el enraizamiento de la colonialidad del poder (QUIJANO, 

2005) y del saber (LANDER, 2005) en nuestra sociedad y, consecuentemente, en la escuela y 

en las relaciones establecidas entre las personas, la escuela y el sistema de enseñanza, entre la 

escuela y la comunidad y entre la escuela y las familias, además de los impactos y 

reconfiguraciones de las minorías subalternadas en los procesos de resignificación de si y de 

la propia realidad a partir de la producción de entre lugares (BHABHA, 2013). En ese sentido, 

me responsabilizo con la Investigación con el Cotidiano (ESTEBAN, 2003; GARCIA, 2003a, 

2003b), en articulación con principios de la investigación acción participante (FALS BORDA, 

1977), y, tomando las familias como principales interlocutores, adquiero el compromiso ético-

político-pedagógico de escucharlas, reconociendo su lugar de habla desde su materialidad de 

origen. Siendo así, busco el paradigma de la Educación del Campo (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2011; FERNANDES; MOLINA, 2004; MOLINA, 2015), a partir del paradigma 

de la Educación Popular (BRANDÃO, 1985; 2006, MEJÍA, 2020), con destaque para la 

práctica dialógica (FREIRE, 2005). El diálogo como un principio metodológico me llevó a las 

rondas de conversaciones (WARSCHAUER, 2001) y, así, las inquietudes, deseos, 

cuestionamientos de las personas aparecerán, contribuyendo para comprender la necesidad de 

constituir una escuela popular del/en el campo que instrumentalice a los niños y a la propia 

comunidad para interferir en él y con el mundo. Así, comprendemos que hacer democracia en 

el cotidiano de la escuela es un proceso complejo y que exige un diálogo para que las familia 

y comunidad estén presentes en la unidad escolar y que sientan pertenecientes a aquel 

colectivo, pudiendo influir en las decisiones y rumbos de la educación que se hace en aquel 

lugar con y para el pueblo. De ahí la posibilidad de una escuela pública democrática, o sea, 

con participación popular, en la reelaboración de su proyecto. 

 

PALABRAS-CLAVES: Presencia/Pertenencia/Participación. Relaciones familias-escuela. 

Educación popular del/en el campo.  
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PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 Analisei bastante as inúmeras possibilidades de começar este texto. Acredito que a 

introdução de qualquer trabalho deve ser um tipo de convite. Convite ao/à leitor/a para 

conhecer a obra que está diante de si. Convite ao/à leitor/a para mergulhar nas histórias, 

conversas que o texto apresenta e fazer os intertextos possíveis. Então meu/minha amigo/a 

leitor/a, convido-o/a a se deleitar com esta leitura (acredito que seja sempre o que os/as 

escritores/as esperam!) 

 A escrita de uma tese só é possível depois de um trabalho de pesquisa, reflexões, 

leituras, discussões. É um momento importante na formação do pesquisador, pois marca 

formalmente sua entrada no campo de pesquisas acadêmicas. E, mais que isso, as pesquisas 

falam de vida, lutas, desejos, objetivos e, também, como os atravessamentos cotidianos nos 

levam a outros tantos lugares, que nem imaginávamos inicialmente, revelando a 

complexidade da vida. 

 Então, neste momento, convido-os/as a ler/conhecer a presente tese que teve como 

propósito investigar a organização das famílias e de uma comunidade rural em torno da 

permanência da escola na localidade, bem como compreender a participação presente nas 

relações estabelecidas entre famílias e escola.  Nesse contexto, conheceremos algumas 

mulheres das classes populares que, em certa medida, representam a luta de tantas outras pelo 

direito à educação de seus filhos/as. Direito esse garantido por lei, porém, muitas vezes 

negado a determinados grupos e classes sociais.  

 O desejo de estudar a participação das famílias na organização mais democrática da 

escola não é recente.  Desde os primeiros estudos e escritos, ainda na graduação, essa questão 

já me intrigava, como também desejava dar alguma contribuição para a educação e para a 

rede pública em que hoje sou professor e outrora fora estudante. Esse desejo cresceu e foi se 

materializando na medida em que comecei a atuar na Escola Municipal Prefeito Rocha 

Werneck em cujo cotidiano escolar fui me (trans)formando em professorpesquisador. 

  Lembro que, no mestrado acadêmico, meu orientador, Prof. Dr. João Baptista Bastos, 

falava dos possíveis desdobramentos da pesquisa que estava realizando naquele momento e da 

necessidade de voltar meu olhar para a Escola Rocha Werneck e de buscar compreender os 

processos participativos construídos nas relações famílias-escola dessa unidade escolar. Isso 

seria importante para aprofundar as reflexões sobre as possibilidades de participação na escola 

pública que eu já vinha fazendo. 
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 Assim, elegi a Escola Rocha Werneck como lócus da pesquisa de doutoramento, por 

ela continuar me intrigando e interrogando minha prática pedagógica com as crianças e suas 

famílias e, também, por acreditar que, tendo me constituindo como parte daquele coletivo em 

que o encontro e o diálogo eram e ainda são o eixo catalisador que propiciava tantas 

conversas e discussões. Nesse contexto, assumi os Estudos com o Cotidiano como referencial 

teórico-metodológico para a realização da pesquisa. 

Ao mergulhar no cotidiano escolar, busquei as conversas como encaminhamento 

metodológico a fim de levantar as questões e possibilitar reflexões que permitiram que a 

pesquisa fosse se desdobrando. Apesar de a comunidade escolar ser constituída por múltiplos 

sujeitos, e em algumas cenas do cotidiano escolar vir dando ênfase a esses outros sujeitos e 

vozes, preciso deixar claro que nessa pesquisa a centralidade está nas mulheres, suas histórias, 

falas, materializadas em suas experiências como estudantes, mães e avós de crianças que 

atualmente frequentam à escola me levaram a investigar a instituição e sua relação com seu 

contexto de pertencimento. Isso me levou aos paradigmas da Educação Popular e da 

Educação do Campo para compreender as lutas históricas daqueles sujeitos das classes 

populares por escolarização, como isso vai sendo mediado por uma compreensão da 

democratização do acesso à escola pública, bem como da participação em seu cotidiano. 

Toda essa discussão foi sempre mediada pela compreensão de nosso passado colonial 

e de suas consequências históricas nos dias atuais: o patriarcado, o machismo, o racismo 

estrutural, a concentração de renda, a superexploração do trabalho. Embora tudo isso ainda 

provoque graves prejuízos para os sujeitos subalternizados na construção da 

Modernidade/Colonialidade, eles seguem em luta por sua libertação. 

Para sistematizar o estudo em tela, construí cinco capítulos e os dividi em duas partes. 

A primeira composta pelas primeiras palavras e três capítulos e a segunda, por mais dois 

capítulos e minhas (in)conclusões. Utilizei as duas edições de um jornal produzido com as 

participantes na pesquisa de campo para dividir o trabalho. 

No primeiro capítulo, apresento o contexto da pesquisa desenvolvendo as questões que 

me permitiram formular o problema de investigação, articuladas às minhas andarilhagens 

pedagógicas e ao meu processo de constituição em professorpesquisador (ALVES e 

GARCIA, 2002; ESTEBAN e ZACCUR, 2002).  Lanço mão da teoria decolonial 

(GROSFOGUEL, 2010; MALDONADO-TORRES, 2007; MIGNOLO, 2007, 2008; 

QUIJANO, 2002, 2005, 2010; SANTOS, 2007, 2011), para pensar as heranças coloniais 

presentes na realidade e nas relações sociais, e da teoria pós-colonial (BHABHA, 2011, 
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2013), para discutir as reconfigurações vividas pelos sujeitos subalternizados em busca de 

preservar sua cultura e identidade. 

 O segundo capítulo trata do lócus da pesquisa, a Escola Rocha Werneck,  dos sujeitos 

que dão vida ao seu cotidiano, de seu contexto de pertencimento entre o rural e o urbano e dos 

atravessamentos da Educação do Campo (ARROYO, CALDART, MOLINA, 2011). Nesse 

diapasão, surge a necessidade de compreender as comunidades dentro do Estado-nação e a 

relação estabelecida dentro dela pelas famílias com a escola. Ainda apresento o debate em 

torno das políticas e programas destinados às escolas no campo com classes multisseriadas.  

No terceiro capítulo me debruço sobre os caminhos utilizados para a realização da 

pesquisa. Assumo a pesquisa com o cotidiano (ESTEBAN, 2003; GARCIA, 2003a, 2003b), 

seus aspectos epistemológicos, como a teoria da complexidade (MORIN, 2007), a relação 

sujeito-sujeito e a produção coletiva do conhecimento (GARCIA, 2001, 2003a),  vinculada ao 

paradigma da Educação Popular (BRANDÃO, 1985; MEJIA, 2020). 

Inspirado nos círculos de cultura (FREIRE, 2011a), utilizo as rodas de conversas 

(WARSCHEUR, 2001; 2002) como elemento de encontro e elaboração de conhecimentos por 

parte dos/as participantes da pesquisa. Num segundo momento, recorro a alguns princípios da 

pesquisa ação participante (BRANDÃO, 1985; BONILA; GONZALO CASTILLO; FALS 

BORDA; LIBREROS, 1985, FALS BORDA, 1981, GAJARDO, 1985), a fim de buscar 

algumas soluções, por meio do diálogo com as representantes da educação pública municipal, 

para a problemática levantada pelas participantes. 

As duas edições do jornal, que utilizo para dividir o texto-tese em duas partes, foram 

produzidas pelos/as participantes da pesquisa com o objetivo de narrar algumas memórias 

com e na escola. Esse instrumento foi elaborado para que pudesse ser utilizado como um 

dispositivo para mobilizar muitas outras conversas, bem como para tornar conhecidas, nas 

outras escolas da rede municipal e no próprio município, a história e a luta em torno da 

manutenção da Escola Rocha Werneck na comunidade de Vieira Cortêz.  

O quarto capítulo trata das relações tecidas na comunidade e escola e que dão 

sustentação à ideia de presença, pertencimento e participação como elementos constitutivos 

dos processos educativos entre famílias e escola. O fenômeno da participação 

(BODERNAVE, 1994; FREIRE, 2006; GOHN, 2006, PITANO; STRECK; MORETTI, 2020) 

é discutido levando em consideração ser ela, ao mesmo tempo, ação política e aprendizagem 

para os sujeitos envolvidos. 

Cabe ressaltar que a palavra participação, como muitas outras, é polissêmica, ou seja, 

é utilizada para diferentes ações e interações de sujeitos nas sociedades modernas.  Por fazer 
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parte da estruturação moderno/colonial, muitas vezes representa também um hiato de negação 

do direito do outro, geralmente subalternizado, de ter sua voz ouvida e levada em 

consideração. Nesta pesquisa, buscamos romper com a hierarquização e a subalternização 

entre os sujeitos na escola e comunidade, estabelecendo, nesse processo, em certa medida, um 

movimento decolonial em que mulheres, na maioria negras e do campo, têm suas vozes 

ouvidas e são levadas em consideração no que tange a suas reivindicações. 

O quinto e último capítulo discute a participação popular das famílias a partir do 

encontro de mulheres – as participantes da pesquisa e as representantes do poder público 

municipal. Nos referidos encontros, trata-se da organização do trabalho pedagógico com as 

classes multisseriadas (HAGE, 2005; 2011), da permanência da escola na comunidade, da 

possibilidade de a escola voltar a oferecer o quarto e quinto ano de escolaridade.  Além disso, 

é levantada a questão da necessidade de a Escola Rocha Werneck, ser vista por parte da 

Secretaria de Educação – SEDUC, de uma maneira diferenciada, o que sugerimos que seja 

pelo paradigma da Educação do Campo (FERNANDES; MOLINA, 2004; MOLINA, 2003). 

Por fim, teço algumas considerações sobre o trabalho de pesquisa, seus percursos e 

aprendizagens individuais e coletivas que foram fundamentais para reflexão e tomada de 

decisões com-partilhadas ao longo do trabalho. A participação como processo educativo, 

mediado pelo diálogo, é uma aprendizagem significativa para todos/as os/as envolvidos nessa 

pesquisa que nos ajudou a compreender a força de um coletivo em busca de transformação 

das dinâmicas sociais vigentes. 
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1 AS PAISAGENS DE UMA PESQUISA 

 

 

“Por ano, quase 40 escolas fecham as portas na 

zona rural do Estado do Rio”. 

O campo do Rio dá cana, banana, laranja. Mas o 

que o campo do Rio não dá é educação: o estado 

vive um sistemático processo de fechamento das 

escolas em áreas rurais. A média, nos últimos seis 

anos, é de quase 40 colégios encerrando as 

atividades por ano. Nesse ritmo, as 1.037 

unidades de ensino fundamental que restam no 

estado serão extintas em 26 anos (Reportagem do 

Jornal Extra de 31/08/20151). 

 

 

 Qual o impacto de uma notícia/reportagem em nossas vidas? A resposta para essa 

pergunta precisa levar em consideração uma série de fatores. Destaco três que considero 

importante para a questão em tela: o grau de envolvimento com a realidade abordada; o 

impacto do noticiado em nossas vidas e nas relações sociais que estabelecemos em diversos 

grupos que frequentamos no dia a dia; e, por fim, como o conteúdo exposto exige de nós um 

posicionamento e possível reorganização da vida. 

 Ao pensar na reportagem e viver parte dos impactos apontados por ela, afinal de 

contas, fechamento de escolas em localidades cuja distância é um fator determinante para a 

finalização da escolarização obrigatória foi algo que passou a fazer parte do meu cotidiano de 

professor do Ensino Fundamental no trabalho desenvolvido com as classes populares. Discutir 

e refletir acerca dessa questão com as representantes das famílias e da Secretária Municipal de 

Educação fez parte desse processo que pretendo compartilhar a partir de agora. 

 Nesse sentido, parto da contextualização da pesquisa e como, nas múltiplas relações 

estabelecidas no cotidiano escolar, fui percebendo uma questão de investigação e, nesse 

movimento, entrecruzando vivências e experiências que me (trans)formaram no 

professorpesquisador que sou. Isso foi feito, atrelando as situações e as microrrelações 

cotidianas ao macrocontexto e às políticas públicas nacionais que nos atravessam e impactam, 

exigindo-nos coragem, força e dedicação para seguir na luta. 

 

 
                                                           
1 Reportagem completa disponível em: https://extra.globo.com/noticias/rio/por-ano-quase-40-escolas-fecham-as-

portas-na-zona-rural-do-estado-do-rio-17350874.html 
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1.1 O contexto  

 

Ao ser aprovado no concurso público em 2011, para atuar com os Anos Iniciais do 

Ensino Fundamental e escolher a Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck, não imaginava 

os múltiplos atravessamentos que viveria nessa escola. Destaco dois importantes: a presença 

constante das famílias no cotidiano da escola e a possibilidade de fechamento da unidade 

escolar, em função de a cada ano ter um quantitativo menor de estudantes, realidade cada vez 

mais comum em escolas como esta, localizadas em comunidades rurais.  

A referida escola está localizada no bairro de Vieira Cortêz. O bairro, que fica a 

poucos quilômetros do centro da cidade, está situado entre a rodovia BR 393 e o rio Paraíba 

do Sul, que corta o município de nome homônimo. Possui poucas casas, quase todas 

pertencentes ao dono da cerâmica local.  Cerca de 30 famílias que vivem basicamente do 

trabalho na cerâmica e na fazenda de gado leiteiro localizada do outro lado da rodovia 

habitam o local. 

A escola foi construída na comunidade pelo governo estadual há cerca de 90 anos para 

atender às crianças da comunidade e a outras que estudavam nas classes/turmas isoladas nas 

fazendas das redondezas que começavam a ser fechadas. Isso era feito com a justificativa de 

que o isolamento e a sobrecarga do trabalho das professoras – apenas uma para o serviço 

burocrático e a docência com todos os anos de escolaridade da escola – eram fatores que 

prejudicavam o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças. Com o tempo, as classes 

isoladas que funcionavam em fazendas foram fechadas e as crianças e suas professoras 

integradas à Escola Rocha Werneck. 

Nesse contexto, a Escola Rocha Werneck tornou-se a referência, núcleo educacional 

na região. Hoje, não existe mais nenhuma outra escola ou turma isolada nas fazendas. Com 

isso, algumas crianças viajam na Kombi escolar por cerca de 1h ou até mais para chegar à 

escola todos os dias.  

Com a nucleação das classes isoladas, a Escola Rocha Werneck passou a atender às 

crianças residentes nas fazendas das redondezas. Essas classes tinham organização 

multisseriada, ou seja, uma classe agregando duas ou mais turmas com anos de escolaridade 

diferentes. Essa organização passou a ser adotada pela escola devido à crescente sazonalidade 

dos trabalhadores e suas famílias entre a comunidade de Vieira Cortêz e outras áreas rurais de 

municípios e estados vizinhos. 

Na fazenda localizada nas redondezas, é comum a contratação de um grupo de cerca 

de 30 – 40 trabalhadores para trabalhos temporários, por períodos de três, seis, oito meses. 
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Com isso, a escola recebe um grupo de crianças que varia em quantidade de acordo com o 

número de famílias. As crianças ficam conosco por um período, mudando-se, depois, para 

outra localidade, geralmente rural, seguindo para outra escola, via de regra a mais próxima do 

local de trabalho de seus pais e mães.  

Nesses oito anos atuando na escola, vivi a experiência de receber crianças de famílias 

de trabalhadores rurais itinerantes por duas vezes. Em uma das ocasiões, eram cinco crianças 

de uma mesma família que retornava a Vieira Cortêz em busca de trabalho e fixara-se numa 

fazenda distante 1,2 km da escola. E, na outra, tratava-se de um grupo com várias famílias de 

outro estado do país. Esse grupo se mudava pelo menos três vezes, ao longo do ano, em busca 

de trabalho em fazendas e canaviais. Os contratos oscilavam de acordo com a necessidade dos 

fazendeiros.  

O referido grupo era chefiado por um dos trabalhadores que se responsabilizava pelas 

negociações com o empregador (fazendeiro) acerca do trabalho, remuneração, moradia, tempo 

de permanência do grupo na localidade. Sua esposa e as outras mulheres que tinham filhos em 

idade escolar nos procuravam em busca de vaga para matricular as crianças. 

Essa escola trazia uma experiência nova para mim. Ver-me, pela primeira vez, em uma 

escola que se destinava exclusivamente às crianças, filhas de trabalhadores rurais, e 

multisseriada, em certa medida, me desestabilizava. Mesmo com alguma experiência docente,  

em três redes municipais diferentes, vez que, nesse período, já tinha trabalhado nas redes 

municipais das prefeituras de Juiz de Fora/MG, Sapucaia/RJ e Comendador Levy 

Gasparian/RJ, tive receio de “não dar conta” do que era esperado de minha atuação como 

professor.  

Logo nos primeiros meses, percebi o interesse demonstrado por mães, avós e até 

mesmo tias e irmãs mais velhas pelo desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Nesses 

momentos, revelavam-nos suas dificuldades e limitações em ajudar as crianças por terem uma 

história de escolarização interrompida e também por identificarem uma escola, nos dias de 

hoje, no que tange à composição curricular, diferente daquela que haviam frequentado em sua 

infância, também no meio rural. Contudo, demonstravam interesse em se fazerem presentes 

cotidianamente na escola, contribuindo com os processos de escolarização desenvolvidos. 

Notei que, diferentemente das escolas pelas quais já havia passado, aquela escola era 

um espaço de encontros para as mulheres da comunidade e suas famílias. Não um lugar que se 

ia para passar o tempo, mas um importante espaço que fortalecia a comunidade, uma vez que 

permitia que as crianças se escolarizassem próximas de suas famílias e não precisavam ficar 

horas em estradas e rodovias deslocando-se para uma escola distante. 
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Lembro-me de uma fala da diretora Ana Paula2, dirigida a mim, diante da surpresa 

com o que eu vinha presenciando dia após dia na escola:  – “Aqui ‘no mato’ somos só nós. 

Essas crianças precisam de bons professores que as entendam e saibam trabalhar com elas!” O 

que queria dizer minha diretora com essa fala? Quem era o nós? As professoras e as outras 

profissionais da escola? Ou as professoras e, agora, eu, um professor, as outras profissionais 

da escola e as famílias?  

À medida que ia trabalhando com as crianças, me reunia com as professoras e, nas 

conversas com a diretora, aprendia que lá “no mato”, como ela dizia, as crianças precisavam 

de um trabalho pedagógico que, pautado no respeito às diferenças, levasse em consideração as 

suas realidades concretas, suas histórias de vida tão diferentes das de seu professor3 e suas 

professoras, todos oriundos da cidade, seus conhecimentos sobre o mundo e as formas de 

interferir nele. Aprendia que, com o “nós”, a diretora se referia a uma parceria entre famílias e 

escola em prol de uma educação de qualidade para todas as crianças.  

Acredito que era isso que indicava a fala da diretora que, ao acentuar e demarcar a 

“localização” da escola como “do mato”, revelava a necessidade de pensar o espaço 

geográfico fundamental para os processos educativos e de produção de conhecimento para 

aquelas crianças e suas famílias.  

Ouvindo essa expressão – escola do mato – fora do contexto das experiências de sua 

produção, como a falta de água cada vez mais frequente na escola e nas casas do entorno, a 

necessidade de pensar/discutir saúde pública coletiva, o território como referência para 

pensarmos o trabalho e a educação, é possível que alguém diga que se trata de um modo 

preconceituoso de olhar para as escolas localizadas em áreas rurais, o campo geográfico. Mas 

digo que, ao contrário disso, a fala de Ana Paula buscava demarcar a necessidade de 

conhecermos os sujeitos e sua realidade concreta para que, com eles, pudéssemos trabalhar.  

Com relação a estarmos sozinhos, penso que isso poderia ser reportado ao apoio da 

Secretaria Municipal de Educação, que se mostrava bastante precário, limitando-se a questões 

pontuais, como envio da merenda escolar, de professores, motorista para a kombi escolar e, 

em períodos sem regularidade, envio de materiais para o desenvolvimento do trabalho 

pedagógico. Em muitos momentos, só podíamos contar com os recursos federais advindos de 

programas destinados diretamente a todas as escolas, como o Programa Dinheiro Direto na 

                                                           
2 Professora concursada, da Rede Municipal de Educação de Paraíba do Sul/RJ, para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Formada em Letras (Português-Inglês) e Artes.Gestora da Escola Prefeito Rocha Werneck entre os 

anos de 2009 a 2014. 

3 Sou o único professor na escola, no ano de 2012, quando cheguei, éramos quatro, três professoras e eu. 
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Escola4 (PDDE) e com aqueles especificamente destinados às escolas do campo, como o 

Programa Escola Ativa5 (PEA).  

Conhecendo cada dia mais as crianças, suas famílias e a forma como se organizava o 

trabalho pedagógico na escola, entendi que o diálogo era o meio e, também, o horizonte da 

prática pedagógica da/na escola. Isso porque o diálogo  

 
fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é 

relacional e, nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes 

“admiram” um mesmo mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; põem-

se e opõem-se (FREIRE, 2005, p. 16). 

 

 Professor e professoras movíamo-nos com o objetivo de estabelecer uma relação mais 

horizontal possível, de modo que diminuíssemos a “crise de compreensão” (VALLA, 1996) 

tão comum no trabalho com as classes populares. Nesse movimento, fomos compreendendo 

que a escola não estava/está na comunidade para “salvar” as crianças e suas famílias, mas 

com elas desenvolver um trabalho educativo capaz de ampliar as possibilidades de leitura de 

mundo e de pronunciá-lo. 

Hoje posso dizer que aprendi bastante com a experiência de me fazer professor “no 

mato” para e com as crianças e suas famílias, todas oriundas das classes populares. Um 

professorpesquisador que busca a assunção de uma pedagogia humanizadora que, em lugar de 

se sobrepor aos/às oprimidos/as, com eles/as estabelece uma relação dialógica permanente 

(FREIRE, 2005). Tarefa que não é fácil, mas que, cotidianamente, buscamos para a 

construção de uma escola outra, pautada numa educação como prática da liberdade e, 

portanto, com participação popular. 

                                                           
4 Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar assistência 

financeira para as escolas, em caráter suplementar, a fim de contribuir para manutenção e melhoria da 

infraestrutura física e pedagógica, com consequente elevação do desempenho escolar. Também visa fortalecer a 

participação social e a autogestão escolar. Conforme Resolução nº 6, de 27 de fevereiro de 2018, os repasses dos 

recursos dar-se-ão em duas parcelas anuais, devendo o pagamento da primeira parcela ser efetivado até 30 de 

abril e o da segunda parcela até 30 de setembro de cada exercício às Entidades Executoras (EEx), Unidade 

Executora Própria (UEx) e Entidades Mantenedoras (EM) que cumprirem as exigências de atualização cadastral 

até a data de efetivação dos pagamentos. O programa engloba várias ações que possuem finalidades e públicos-

alvo específicos, embora a transferência e gestão dos recursos sigam os mesmos moldes operacionais do PDDE. 

O PDDE destina-se às escolas públicas da educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal, 

às escolas privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras similares de 

atendimento direto e gratuito ao público e aos polos presenciais do sistema Universidade Aberta do Brasil 

(UAB) que ofertem programas de formação inicial ou continuada a profissionais da educação básica.  

 
5 O Programa Escola Ativa (PEA) busca melhorar a qualidade do desempenho escolar em classes multisseriadas 

das escolas do campo. Entre as principais estratégias estão: implantar nas escolas recursos pedagógicos que 

estimulem a construção do conhecimento do aluno e capacitar professores. A discussão acerca do Programa 

Escola Ativa e sua relação com a Escola Rocha Werneck encontra-se no segundo capítulo desta tese. 
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Mas que escola é essa que se faz ‘no mato’? Rural, urbana, do campo? Esse 

questionamento passou a perseguir-me na medida em que nós, profissionais da escola, 

orientávamos o trabalho pedagógico ao encontro das necessidades das crianças e suas 

famílias, o que, muitas vezes, se contrapunha aos interesses da Secretaria de Educação. 

Éramos tratados como a ‘escolinha’ de Vieira Cortêz. Apesar da conotação, o sentido de 

escolinha não era pejorativo, mas se referia ao fato de a escola ser pequena, com pequeno 

número de matrículas e profissionais e, ainda, aparentemente, tendo um cotidiano mais fácil 

de se organizar frente aos problemas que podem atingir as unidades escolares na atualidade. 

Porém, no final do ano de 2014, um acontecimento abalou significativamente toda a 

comunidade de Vieira Cortez, incluindo os profissionais da escola. Recebemos a visita de 

uma representante da Secretaria Municipal de Educação – Gestão 2013/2016 – para 

sondar/informar ao professor e professoras sobre o desejo da Secretaria de fechar a unidade 

escolar e marcar uma reunião para comunicar o fato à comunidade. Por conta disso, vivemos 

um período de muita efervescência na comunidade, de questionamentos sobre as motivações 

do fechamento, de busca de aliados/as na luta em defesa da escola pública municipal daquela 

comunidade. 

A justificativa para o possível fechamento apresentada pela SEDUC era que, a cada 

ano, o número de alunos/as da escola diminuía. Havia muitos anos, por exemplo, que a escola 

não participava da Prova Brasil por não ter o número mínimo de alunos/as. Mesmo com 

classes multisseriadas, havia turmas com 10 ou até menos crianças, o que onerava os gastos 

da prefeitura.  Por fim, argumentava-se que, fechando a unidade escolar, as crianças teriam a 

oportunidade de estudar numa turma com o seu referido ano de escolaridade, o que seria mais 

proveitoso para o seu desenvolvimento. 

Quando questionada sobre o deslocamento das crianças menores que moravam em 

fazendas e já utilizavam transporte escolar para chegar à escola, a técnica da Secretaria nos 

disse que seria um sacrifício que algumas crianças deveriam fazer para continuar estudando. 

Essa fala revoltou muito as mulheres presentes, pois a compreenderam como descaso do 

poder público municipal com a escola e seus/suas filhos/as.  

Nesse contexto, ocorreu intensa mobilização por parte das famílias e dos/as 

profissionais da escola que se materializou nas seguintes ações: a) procura por outras crianças 

que pudessem ser matriculadas na escola; b) comitiva de mães para conversar com o Prefeito 

acerca das promessas de campanha e atual situação da escola; c) reuniões de mobilização fora 

da escola para a tomada de decisões para o momento das reuniões com representantes da 
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Secretaria Municipal de Educação (SEDUC); d) busca de apoio de fazendeiros e outros 

empresários da localidade para intervir junto ao Prefeito e à Secretária de Educação. 

A mobilização, principalmente das mulheres da comunidade, com e sem filhos/as na 

escola, foi fundamental para que eu percebesse a questão central e que dá sustentação a este 

trabalho de pesquisa: a atroz negação do direito às crianças, adolescentes e adultos das classes 

populares em diferentes contextos. Essa negação é sentida mais intensamente em 

comunidades rurais nos interiores do Brasil. Como se percebe ao observar os dados 

Educacenso (2016), em todo o país, no ano de 2003, havia 103,3 mil escolas rurais. Em 2013, 

esse número passou para 70,8 mil escolas, das quais 56% tinha até 50 estudantes 

matriculados.  

De posse desses dados, percebe-se que as escolas do campo vêm sendo maciçamente 

fechadas sob alegações iguais ou similares àquelas dadas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Paraíba do Sul. Se retornarmos à epígrafe deste capítulo, percebemos a 

intensificação do fechamento das escolas públicas situadas em comunidades rurais no Estado 

do Rio de Janeiro e a consequente constituição de uma política de desobrigação do estado 

com a educação e com as populações do campo. 

Com isso, ocorre a acentuação de uma política de expulsão dos/as estudantes das 

escolas rurais para as escolas das cidades sob a justificativa de que o reduzido número de 

alunos/as, o alto custo dos/as profissionais e a diminuição dos repasses federais dificultam a 

manutenção das escolas. As prefeituras defendem que é menos custoso gastar com transporte 

escolar do que com a manutenção da escola nas comunidades. Olhando a minha realidade, 

questiono essa justificativa, pois, frequentemente, o transporte escolar dá defeito devido à 

falta de manutenção adequada, ficando, às vezes, sem “rodar” por até 10 dias. 

Entretanto, apesar dos percalços e desafios presentes na realidade da Escola Rocha 

Werneck, os treze primeiros anos da década de 2000 foram cruciais para a expansão das 

políticas públicas para a educação do campo, com o surgimento de uma série de programas 

educacionais como: o Projovem Campo – Saberes da Terra; Pronacampo – Escola da Terra; 

Programa PET conexão de saberes; PNLD campo (Ensino Fundamental 1º ao 5º ano); 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) e Caminho da Escola; Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (MARTINS, 2015). 

Com esses programas, o Governo Federal objetivava atender, em certa medida, às 

demandas históricas trazidas pelos movimentos sociais do campo pela construção de uma 

educação, compreendida como espaço de formação intelectual, ideológica e moral dos povos 

do campo (MOLINA, 2015), que valoriza e articula a racionalidade camponesa e o projeto 
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educativo adotando princípios estratégicos que orientam as experiências formativas no sentido 

de garantir acesso à educação pública.  

Nesse sentido, a educação do/no campo surge da luta dos diferentes povos do campo, 

mas também do compromisso ético-político desses povos com seus modos de ser e estar no 

mundo. Daí a sua articulação à tríade campo-educação-política pública, pois requer a 

elaboração de uma educação articulada à materialidade de origem desses povos, ou seja, uma 

educação que se constrói em disputa entre o agronegócio e a agricultura familiar camponesa, 

entre a exploração e a posse da terra, entre a produção em larga escala e a subsistência, entre 

visões de mundo antagônicas e muitas vezes inconciliáveis. 

A superação da visão preconceituosa dos sujeitos do campo como incultos e atrasados, 

assumindo a compreensão de que eles produzem conhecimentos e cultura e, ainda, disputam 

contra hegemonicamente uma educação outra. Nessa perspectiva, o “no” e o “do” têm 

significados diferentes na promoção de uma escola de qualidade para a população campesina. 

De acordo com Caldart (2004, p. 150), “no: o povo tem direito a ser educado no lugar onde 

vive, do: o povo tem direito a uma educação pensada desde o seu lugar e com sua 

participação, vinculada a sua cultura, e suas necessidades humanas e sociais”. 

A construção dessa educação e escola do/no campo, que representa a materialização 

das conquistas pelas lutas e reivindicações empreendidas pelas famílias e comunidades 

campesinas, tem propiciado maior proximidade e diálogo entre famílias e escola (FARIAS, 

2015; LIMA, 2012; VARGAS, 2003), oportunizando-nos aprofundar as discussões acerca das 

relações famílias-escola (GALLO, 2009, NOGUEIRA; ROMANELLI; ZAGO, 2011), do 

acompanhamento dos pais na vida escola dos filhos (FERNANDES, 2011; MALAVASI, 

2000; MALAVASI, ALMEIDA, FERRAROTTO, RODRIGUES, TUSCHI, 20017), além de 

buscar compreender qual o lugar das famílias e comunidades oriundas das classes populares 

nesse processo.  

Nesse sentido, o estudo em tela focaliza, também, os caminhos para a construção de 

relações famílias-escola mais efetivas e participativas na Escola Rocha Werneck. Para tal, 

partindo da minha própria prática de professorpesquisador com o cotidiano da Escola Rocha 

Werneck, propus-me a investigar como a participação popular – das famílias e 

comunidade – em uma escola pública municipal se organiza e como o coletivo dialoga 

com o poder público.  Com essa questão tenho interesse de compreender a participação das 

famílias na escola pública e como ela se estrutura do ponto de vista desse grupo oriundo das 

classes populares. No decorrer do processo, procurei:  
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 Entender a escola e seu contexto de pertencimento, levando em consideração as 

vivências e experiências dessas famílias na e com a escola em seus processos 

educativos e participativos; 

 Problematizar a natureza da participação das famílias no cotidiano escolar;  

 Discutir as relações famílias-escola e comunidade-escola, como articuladoras 

de movimentos populares locais;  

 Compreender a organização e a luta das mulheres da comunidade em prol da 

permanência da escola na localidade, bem como suas compreensões sobre os 

processos de escolarização das crianças.  

 

Vale ressaltar que a formulação dessa questão de pesquisa foi possível por uma 

trajetória mais longa no campo da educação, vez que se articula diretamente aos modos como 

me fiz professor com e para as classes populares.  Assim, considero relevante explanar um 

pouco acerca das minhas andarilhagens e como fui me tornando professorpesquisador, tal 

como defendido por Alves e Garcia (2002). 

 

1.2 Um andarilho... O professorpesquisador 

 

Ser pesquisador era algo que não vislumbrava, quando terminei a graduação. 

Acreditava que ser professor se restringia a dar as melhores aulas e a trabalhar para que todas 

as crianças aprendessem da maneira mais satisfatória possível. Minha primeira experiência 

docente, concomitante com a realização da graduação, ocorreu em uma escola privada. Com 

essa experiência, pude compreender que realmente gostaria de trabalhar na escola pública, por 

acreditar que nela poderia dar maior contribuição na educação das crianças das classes 

populares. 

Meu desejo era que, ao me tornar professor, pudesse construir uma prática pedagógica 

capaz de interferir no tão propalado fracasso escolar das crianças das classes populares na 

escola pública.  A nossa origem de classe comum e a possibilidade de construir uma história 

de sucesso dentro do sistema educacional me impeliam a trabalhar com essas crianças e nas 

escolas da fronteira. Fronteira entre as necessidades reais das escolas e as suas condições 

materiais. Fronteira geográfica por, muitas vezes, estarem localizadas em territórios ignorados 

e que não dão visibilidade política. Fronteira entre o desejado e o esperado. Fronteira que 
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demarca a realidade dura de uma classe trabalhadora que todos os dias luta para equilibrar 

trabalho, educação dos/as filhos/as com o provimento e a manutenção da própria casa. 

Assim, tornei-me professor acreditando que os instrumentais acadêmicos recebidos, 

acrescidos aos fenômenos observados nos estágios da graduação, bem como as questões 

desdobradas e problematizadas a partir de tais fenômenos, me permitiriam atuar de forma 

crítica e consciente, de modo a construir uma prática pedagógica favorável às crianças das 

classes populares. Porém, na primeira escola em que atuei depois de formado – uma escola de 

educação em tempo integral no município de Juiz de Fora/MG – percebi o quanto desafiante e 

complexo é o cotidiano escolar. Assim, para atuar e intervir nele, seria necessário mobilizar 

outros saberes e conhecimentos sinalizados pela prática escolar todos os dias.  

Na referida escola, trabalhava com seis turmas do segundo ao quinto ano do Ensino 

Fundamental, com a disciplina de Orientação de Estudos que tinha por objetivo propor 

diferentes estratégias de leitura e escrita às crianças, tendo os mais variados gêneros textuais 

como suporte. Foi nessa época que o cotidiano escolar começou a exigir de mim um mergulho 

nas questões que começavam a colocar em xeque meu fazer pedagógico. Lembro que, nas 

reuniões pedagógicas, comecei a falar – insistentemente – sobre as dificuldades de algumas 

crianças e suas histórias de fracasso na escola. 

Nesse período, já questionava quem fracassava com quem. A criança na escola ou a 

escola com a criança? Esse debate se acirrou nas reuniões pedagógicas e o grupo de 

professoras6 assumiu a tarefa de mergulhar na questão que reacendeu outra: como as 

professoras percebiam o acompanhamento da vida escolar das crianças por parte das famílias? 

O debate em torno do fracasso escolar e do papel dos “pais” na vida escolar das 

crianças não era novo para mim. Presenciara essa discussão nas escolas onde realizara estágio 

e, agora, como professor, participando da discussão, percebo o quanto essas questões ainda 

são nodais e se apresentam de maneira articulada no discurso de alguns professores e 

professoras. 

Sendo essa uma questão que tanto aflige as escolas, quais seriam os caminhos 

possíveis para superá-la? A questão do fracasso das crianças deve ser resolvida pela escola 

sozinha ou ela precisa realmente do apoio das famílias? Se a escola necessita desse apoio, de 

que modo ele se daria? Quisera eu ter as respostas para essas indagações, pois acredito que 

resolveria uma parte significativa dos problemas das escolas que educam as crianças das 

                                                           
6 Ao me referir a docentes que trabalham nos anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, 

utilizarei sempre o termo professora. O uso do termo no feminino é justificado pelo fato de, nesses níveis de 

ensino, as mulheres constituírem ampla maioria.  
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classes populares. Mas, mesmo não tendo respostas, entendi que não existe uma, mas várias, 

pois, como fenômeno multicausal, o fracasso escolar se sustenta em dinâmicas sociais e 

políticas presentes em sociedades excludentes e desiguais como a nossa. 

Tais dinâmicas visam à manutenção da ordem vigente desigual, segundo a qual uns 

são explorados e subalternizados e outros, favorecidos e recompensados. A dificuldade de 

ruptura com essa ordem se dá por ela se apresentar como “harmoniosa e justa, necessitando 

apenas de algumas reformas no sentido de modernização, ajustando-se de forma mais 

favorável ao capitalismo internacional” (GARCIA, 1989, p. 14). Nesse contexto, percebemos 

que se mantém, em nossa sociedade, a ideia da meritocracia, ou seja, a ideia de que uma 

pessoa ou grupo social pode romper com o fracasso escolar ou subalternizações, só com o 

esforço próprio. Essa visão é problemática e busca colocar “nas costas” do sujeito as 

opressões construídas historicamente para determinados grupos sociais. 

Como essas questões seguiram fervilhando dentro de mim, sempre que possível, nas 

reuniões pedagógicas, eu as colocava “na roda”. Nesse movimento, fui apresentado a textos 

de diversos/as autores/as que, ao se aproximarem do cotidiano escolar, buscavam mostrar o 

quão complexas são as relações que se dão ali, uma vez que discutem a escola como 

pertencente ao tecido social e, sendo essencialmente feita por pessoas reais, com histórias de 

vida singulares, angústias e expectativas diferentes, movem-se, de acordo com suas crenças, 

escolhas e modos de vida. 

Foi nesse contexto que dia após dia, questionando a minha própria prática, coloquei-

me no movimento de buscar compreender por quais motivos as famílias mantinham-se a certa 

distância da escola. Nesse momento, acreditava que, por ser uma escola que atendia 

exclusivamente às crianças de uma classe trabalhadora bastante empobrecida, era difícil a 

presença dessas famílias para além das reuniões previamente agendadas e, por causa do 

trabalho, seriam comuns as ausências de muitas delas nesses dias. Pelo menos era o que era 

levado a acreditar com o discurso que circulava na escola. 

Na medida em que o tempo foi passando, como essa resposta já não era mais 

satisfatória para mim, comecei a desejar aprofundar meus conhecimentos e compreender 

como se estabelecem as relações famílias-escola. Isso exigiu que me tornasse um professor 

mais atento ao meu fazer com as crianças e aos contatos com as famílias, buscando perceber 

os significados de olhares, de seus impedimentos, justificativas e possibilidades de presença e 

participação. 
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Ao perceber meu movimento e buscar construir uma prática investigativa, a então 

coordenadora da escola – Graciele Mattos7 – me apresentou o livro “Método: pesquisa com o 

cotidiano”, organizado pela professora Doutora Regina Leite Garcia. Ao me deparar com o 

texto “Tentando compreender a complexidade do cotidiano”, da professora Regina, e 

compreender que as reflexões que vinha realizando poderiam ser aprofundadas na academia, 

senti-me animado a buscar o mestrado acadêmico em Educação, a fim de mergulhar nas 

questões supracitadas e que interpelavam o meu fazer docente.  

No final de 2009, terminou meu contrato com a rede municipal de Juiz de Fora/MG. 

Saí de lá muito diferente de como havia chegado. Aprendi muito com aquelas professoras 

sobre docência, resistência, luta em defesa da escola pública, de condições dignas de trabalho 

e da necessidade de construir uma escola pública para as crianças reais que estavam diante de 

nós, em sua maioria oriundas das classes populares. Naquele momento, ainda não sabia que 

tais aprendizagens tinham sido proporcionadas pelo “mergulho com todos os sentidos” 

(ALVES, 2001) no cotidiano da escola e com o auxílio da teoria que era convocada por 

nossos saberesfazeres8 para nos ajudar a pensar a própria prática. 

Com as crianças, muitas e diferentes em humor, temperamento, afetividades, aprendi 

que a força e a potência de um abraço e o desejo de estar juntos são fundamentais para a 

partilha da vida e para a construção de aprendizagens significativas. As crianças foram para 

mim como janelas em dias de chuva e portas em dias de sol, sempre me levando a outros 

lugares, tirando meu chão, fazendo-me pensar uma vez mais, procurar, investigar, não me 

conformar. Enfim, prosseguir!  

Hoje, olhando para aquela experiência, destaco minha formação política enquanto 

professorpesquisador da/na escola.  Nesse contexto, passei a compreender o cotidiano escolar 

como lócus privilegiado da teoria em movimento, pois partimos da prática, vamos à teoria que 

o nosso fazer convoca para entender a prática e nela interferir, vivendo, desse modo, o 

movimento “práticateoriaprática” (GARCIA, 2003a).  

                                                           
7 Professora concursada da Rede Municipal de Ensino de Juiz de Fora/MG. Professora dos Anos Iniciais e 

Coordenadora Pedagógica. Formada em Pedagogia, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade 

Federal de Juiz de Fora. 

8 Movimento inaugurado por Nilda Alves e Regina Leite Garcia no campo de Estudos com o cotidiano para 

mostrar como as dicotomias estruturantes da ciência moderna são limitantes às possibilidades de compreensão da 

complexidade do real. Hoje compreendo, como essas autoras, que as coisas não necessariamente precisam se 

opor, mas, não raro, exercem relações de complementariedade e interdependência sendo mais que isso OU 

aquilo, mas, muitas vezes, relacionando-se como isso E aquilo. 
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Toda essa experiência foi fundamental para que vivesse o processo de me tornar um 

professorpesquisador. A “professora-pesquisadora”9 (ALVES e GARCIA, 2002), de acordo 

com as autoras, é aquela ou aquele professor que, incomodada(o) com a realidade diante de si 

e na busca por melhor compreendê-la para intervir, começa a investigar a própria prática.  

Desse modo, a professora-pesquisadora parte dos incômodos provocados pela própria 

prática, das observações e indagações proporcionadas a partir do seu trabalho no cotidiano 

escolar. Cotidiano este que vai se revelando no espaçotempo de produção, criação e recriação 

de conhecimentos que se articulam diretamente com a prática pedagógica e a necessidade de 

transformar a realidade da sala de aula, de seus alunos e alunas.  

A professora-pesquisadora assume uma postura investigativa amparada no movimento 

da práticateoriaprática, ao questionar, buscar compreender os acontecimentos e as situações 

do cotidiano escolar, propondo soluções para as questões que a afligem, como o fracasso de 

muitas crianças em seu percurso escolar.  Como sujeito pensante do espaço escolar, ela toma a 

palavra, rompendo com a passividade e o perfil de mera executora de pacotes e propostas 

pedagógicas externas à escola. Em seu trabalho cotidiano, propõe outras possibilidades de 

pensar e agir sobre a realidade, a fim de que se construam histórias de sucesso escolar. 

Ao assumir esse compromisso político-pedagógico com a escola e os sujeitos com os 

quais trabalha, a professora-pesquisadora vai mostrando que é possível construir 

conhecimentos na escola. Conhecimentos estes que partem do cotidiano e que são os 

mobilizadores na busca do diálogo entre a teoria e a prática, como os balizadores para a 

realização de um trabalho eficiente e de qualidade para todas as crianças. 

Nesse movimento, a pesquisa se constitui como um eixo da formação docente, 

imprescindível para os processos de conhecer a realidade da escola, seus sujeitos e, junto com 

eles, produzir uma escola capaz de educar a todas as crianças a que atende.   A escola, cada 

vez mais, vai sendo compreendida como espaço de aprendizagens significativas, 

transformação, lutas, resistência, encontro de diferentes saberes e modos de vida, produção de 

conhecimentos, possibilidade de pensar o mundo, as relações sociais, enfim, a realidade em 

que vivem as crianças e suas famílias. 

Assumir-se como professora-pesquisadora é compreender que a prática é lócus da 

teoria em movimento, ou seja, a prática é o ponto de partida para a reflexão e a recriação de 

conhecimentos. Desse modo, busca também compreender o compreender do outro (GARCIA, 

                                                           
9 O conceito foi cunhado no feminino por se tratar principalmente da prática das professoras dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental e da Educação Infantil, universo majoritariamente feminino. Nesta tese, ao usar o termo, 

todas as vezes que se referir a mim e ao processo que vivo de ir me constituindo professorpesquisador com o 

cotidiano da escola, utilizo o masculino. 
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2003a), reconhece a complexidade do cotidiano escolar e os múltiplos caminhos e as 

possibilidades para a assunção de uma escola verdadeiramente comprometida com as classes 

populares. Fazendo-se professora-pesquisadora todos os dias, com os desafios postos pelo 

cotidiano, busca acolher as vozes e questões dos diferentes sujeitos presentes na escola, numa 

perspectiva dialética e dialógica, recorrendo à teoria, para a construção e a reflexão dos 

conhecimentos tecidos na prática.  

A professora-pesquisadora produz conhecimentos imersa no cotidiano escolar, ao 

pensarfalaragir e construir um saberfazer coerente com as crianças e comunidade a que 

atende. Assumindo a prática como fio condutor, inscreve-se na pesquisa, cheia de emoção, 

angústia, imaginação, dúvida, incerteza, colhendo as pistas e os sinais que lhe permitem uma 

reflexão para a ação na escola, sempre em luta contra os processos de subalternização e 

dominação. 

 Seu ato de pesquisar não se dá para a mera constatação da realidade, mas para a 

intervenção e proposição de outros modos de fazer a escola, vez que sua prática pedagógica 

busca romper com o fracasso e as desigualdades tão presentes em nossa sociedade.  

Imbuído dessas aprendizagens e querendo aprender cada vez mais sobre a escola e 

seus sujeitos, em 2011, ingressei no mestrado acadêmico em Educação, na Universidade 

Federal Fluminense, na Linha de Pesquisa dos Estudos do Cotidiano da Educação Popular e 

produzi a dissertação intitulada: “Colonialidade do saber e do poder: a relação família & 

escola em questão através dos saberesfazeres cotidianos”. Nesse processo de pesquisa, 

tomando as questões que me suleavam, procurei compreender quais eram as possibilidades de 

participação das famílias no cotidiano de duas escolas públicas de uma mesma rede de ensino, 

sendo uma localizada no espaço urbano e a outra no espaço rural. 

Nesse período, entendia participação como a possibilidade de as famílias estarem 

presentes na escola e terem suas vozes ouvidas e levadas em consideração nos processos 

decisórios que competiam às unidades escolares. Contudo, a participação para a tomada de 

decisões varia de escola para escola e de acordo com as orientações e interesses ao longo do 

ano letivo. Por isso, é importante ressaltar que considero muito importante a participação da 

comunidade escolar – equipe diretiva, professores, estudantes, famílias e membros da 

comunidade – nas decisões que modificam o trabalho pedagógico da escola, nos gastos das 

verbas recebidas dos governos federal, estadual e municipal e na organização político-

pedagógica da escola. 

Com a pesquisa de mestrado, pude entender que, mesmo quando as famílias estão 

presentes na escola, sua participação não é algo que ocorre de maneira clara, posto que tanto 
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os/as profissionais da escola quanto as famílias vivem em uma sociedade marcada por 

instituições e mecanismos de regulação e controle social. Em vista disso, não temos clareza 

dos limites e possibilidades de nossa atuação e participação conjunta na escola e em outros 

espaços públicos da sociedade (AZEVEDO, 2013). 

Percebi algumas diferenças entre as duas escolas pesquisadas. A urbana mantinha uma 

relação com as famílias a certa distância. Elas eram bem-vindas, quando convocadas para 

algumas reuniões e determinadas atividades, ou seja, percebia-se a necessidade de um 

consentimento por parte da escola para a presença e atuação das famílias em seu cotidiano. 

Na escola rural, a despeito da presença das famílias (mães, alguns poucos pais, irmãs 

mais velhas, avós, tias) ser mais frequente, o que possibilitava uma relação mais próxima 

entre as famílias e a escola, ainda havia o desafio de driblar a forte regulação externa do órgão 

central de educação municipal e de construir uma participação que fosse além dos momentos 

em que a escola convoca as famílias para reuniões para discutir desempenho das crianças, 

festividades e possibilidades de uso de mão-de-obra dos pais. 

Ao terminar a pesquisa e perceber essas diferenças, sobretudo “o desejo” de estar mais 

presente nas escolas das famílias do espaço rural, concluí que seria preciso aprofundar meus 

conhecimentos sobre o que compreendia como participação, levando em conta as marcas do 

colonialismo e das colonialidades presentes em nossa sociedade, o que favoreceu a construção 

de relações sociais pautadas no mando, na decisão de poucos em nome de um suposto bem 

comum.  

 

1.3 As reminiscências coloniais  

 

 Considerando a questão de investigação da pesquisa e todo seu contexto de 

elaboração, bem como de pertencimento, não pude ignorar os impactos de um passado 

colonial na produção histórica do que vivemos hoje na escola, comunidade e sociedade 

brasileira. Vivemos em uma sociedade profundamente desigual e injusta, na qual as classes 

populares lutam cotidianamente para reafirmar seu direito básico à vida. 

 Esses direitos passam por trabalho digno, educação de qualidade e saúde para todos. 

No entanto, neste trabalho, o foco é na educação, mais especificamente na luta das famílias e 

comunidade pela garantia de escolarização das crianças na única escola pública municipal 

existente no bairro e que correu risco de fechamento pelo poder público no ano de 2014. 

 As questões desveladas neste estudo estão profundamente marcadas pelas 

colonialidades do poder, saber, ser e viver que produziram, e ainda produzem, opressões e 
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subalternizações, sobretudo para os sujeitos das classes populares, numa tentativa constante 

de expropriar sua humanidade. A coisificação, desumanização é uma estratégia colonial que 

remonta há muitos séculos, mas que permanece presente no nosso dia a dia através do 

racismo, machismo e patriarcado. 

 Mas o que são essas colonialidades? Por que são relevantes nos encaminhamentos 

desta investigação? Quais suas implicações na vida dos sujeitos hoje em dia? 

 Para compreender a teoria decolonial, é preciso olhar/mergulhar novamente em nossa 

história e, num movimento de descolonização do pensamento, começar a se indagar sobre a 

história que nos fora contada ainda nos bancos escolares. História narrada pelos 

conquistadores e que tinha como preocupação mostrar o quão “modernos” e “civilizados” eles 

eram e como com suas ações levariam o progresso e a liberdade aos povos conquistados. 

Nesse sentido, mergulho nos estudos realizados em nossa América Latina, pela Rede 

Modernidade/Colonialidade10, a fim de, uma vez mais, buscar compreender nossa realidade 

colonial, de opressão e subalternização, que nos coloca, ainda hoje, como um país em 

desenvolvimento e, portanto, periférico, de capitalismo dependente. Dessa vez, entretanto, 

busco olhar para a narrativa da história a partir do ponto de vista dos conquistados, 

dominados.   

O mundo moderno/colonial tem sua assunção/invenção nos séculos XVI e XVII, com 

a invasão dos territórios que passaram a ser conhecidos e chamados de Américas, por 

portugueses e espanhóis, dando origem a um novo padrão mundial de poder calcado na 

dominação, exploração e expropriação dos povos originários ameríndios. A esse processo, o 

sociólogo peruano Aníbal Quijano denominou de “Colonialidade do poder”, que consiste na 

constituição de um padrão mundial de poder e que se articula em torno da classificação da 

população mundial através do conceito de raça e se espraia sobre o trabalho e o gênero, com o 

objetivo de perpetuar o domínio dos povos brancos sobre os não brancos (QUIJANO, 2005; 

MIGNOLO, 2007). 

Quijano e Wallerstein (1992) defendem a ideia que a Colonialidade é constitutiva e 

não derivativa da Modernidade, ou seja, a primeira auxilia e dá sustentação à segunda, 

                                                           
10 A Rede ou Programa de Investigação Modernidade/Colonialidade, constituída ao final dos anos 1990, conta 

com diversos pensadores latino-americanos, entre eles: Aníbal Quijano, Arturo Escobar, Enrique Dussel, 

Catherine Walsh, Ramon Grosfoguel, Walter Mignolo, Santiago Catro-Gómez e Nelson Maldonado-Torres. 

Trata-se de uma rede heterogênea que se articula, principalmente, em torno da crítica às visões eurocentradas da 

Modernidade, propondo uma forma de entendê-la a partir de sua exterioridade, ou seja, a partir daqueles que 

foram subalternizados no seu processo de constituição e, por sua faceta, oculta a Colonialidade (MOTA NETO, 

2016). 
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constituindo, assim, um novo padrão de vida que será fundado em uma nova ordem mundial. 

Desse modo, a Modernidade não é um fenômeno intraeuropeu, mas uma construção simbólica 

e histórica nascida da violenta colonização e subalternização dos povos das Américas. E, 

nesse sentido, a “invenção” da América como entidade geossocial, no século XVI, foi um ato 

constitutivo do sistema moderno mundial que visava à dominação do território americano e à 

estruturação de um padrão mundial de poder a ser utilizado em todo globo terrestre, a partir da 

crença da superioridade dos brancos europeus sobre os demais povos do planeta (MOITA 

LOPES, 2016).  

Esse padrão mundial de poder, o primeiro a ser realmente global, segundo Quijano 

(1992, 2005, 2010), visando ao controle das atividades produtivas da população, criou: 

(a) a possibilidade de produção da ciência moderna para o controle da produção intelectual e 

científica mundial;  

(b) o modelo da família burguesa como o ideal, em detrimento de outras formas de 

organização familiar;  

(c) o capitalismo como modelo econômico a ser seguido e defendido, por gerar desejos de 

consumo nas pessoas e criar uma falsa ideia de que, com o trabalho, todos podem ter o que 

quiserem;  

(d) a hierarquização de uns sobre os outros a partir da ideia de raça, o que, a posteriori, 

permeia as classes sociais aprofundando as desigualdades e legitimando os lugares sociais 

distintos, gerando grande subalternização das classes populares e de algumas das classes 

trabalhadoras e garantindo a manutenção das desigualdades sociais; 

(e) o etnocentrismo europeu como instrumento de dominação das outras culturas, mostrando 

os europeus como civilizados e o restante do mundo como selvagem e atrasado, o que ajuda a 

fundar “um jogo inteiro de novas categorias: Oriente-Ocidente, primitivo-civilizado, 

mágico/mítico-científico, irracional-racional, tradicional-moderno. Em suma, Europa e não-

Europa” (QUIJANO, 2005, p. 238). 

 O mundo moderno/colonial é estruturado na negação da existência do outro enquanto 

legítimo Outro, na pilhagem dos conhecimentos dos povos não brancos e redução desses 

conhecimentos a fantasias, crendices, lendas; na categorização e hierarquização dos povos 

através da raça com consequente prestígio para o homem branco, cristão, europeu, 

heterossexual, patriarcal, militar e capitalista. 

O colonialismo que, na prática, era a dominação política e econômica de um país sobre 

o outro com sede administrativa em outro território foi menos durável e teve fim com a 

independência dos países que viveram a experiência da exploração colonial. Porém, a 
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colonialidade perdura até os dias de hoje, por estruturar as relações sociais e operar nas 

dimensões culturais e simbólicas da população do planeta. Nesse sentido, é preciso sempre 

pensar a realidade brasileira levando em consideração as marcas das colonialidades em sua 

população. Isso porque,    

 

embora as administrações coloniais tenham sido quase todas erradicadas e 

grande parte da periferia se tenha organizado politicamente em Estados 

independentes, os povos não-europeus continuam a viver sob a rude 

exploração e dominação europeia/euro-americana. As antigas hierarquias 

coloniais, agrupadas na relação europeia versus não-europeias, continuam 

arraigadas e enredadas na “divisão internacional do trabalho” e na 

acumulação do capital à escala mundial (GROSFOGUEL, 2010, p. 467). 

 

 Com a ‘Modernidade’, eles – os europeus – espalhavam a visão heroica e triunfante da 

história que estavam ajudando a construir, sendo esta a história do capitalismo imperial e da 

Modernidade/Colonialidade (MIGNOLO, 2008). Sendo assim, engendrava-se a ideia da 

superioridade do homem europeu e de sua visão de mundo, justificada na propensão de salvar 

os incultos, bárbaros e atrasados. Ao advogar para si essa posição, os europeus se mostravam 

como aptos a manipular o poder em uma escala mundial, o que foi feito através da violência, 

expropriação da identidade e cultura dos povos não brancos das/nas Américas (povos 

originários e negros escravizados). 

Entretanto, é preciso lembrar que o exercício do poder passa por um espaço ou uma 

malha de relações sociais de exploração/dominação/conflito articuladas em função da disputa 

pelo controle dos seguintes âmbitos da existência social.  

 

Assim, no controle do trabalho, de seus recursos e de seus produtos, está a 

empresa capitalista; no controle do sexo, de seus recursos e de seus produtos, 

a família burguesa; no controle da autoridade, seus recursos e produtos, o 

Estado-nação; no controle da intersubjetividade, o eurocentrismo 

(QUIJANO, 2005, p. 252). 

 

Dessa forma, vemos como o novo padrão mundial de poder – a colonialidade do poder 

– se sustenta pela classificação social da população mundial a partir da ideia de raça, apoiado 

no controle dos mais diferentes âmbitos da vida cotidiana dos sujeitos. Com isso, as pessoas 

ficam reféns de relações sociais estruturadas em grande parte pela dominação e 

subalternização, pois, ao tomar a raça e a identidade racial como instrumento de classificação 

social básica da população, constituiu-se uma operação mental e simbólica que permitiu a 

dominação e a sujeição dos não-europeus aos europeus. (QUIJANO, 2005). 
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Com esse novo padrão mundial de poder, que permitiu a classificação racial da 

população do planeta, foram atribuídos diferentes valores, muitas vezes não humanos, para 

aqueles que não pertenciam ao lugar de privilégio do padrão em ascensão – homem, branco, 

europeu, cristão, heterossexual. Com isso, observam-se, imediatamente, dois efeitos nefastos 

dessa classificação e que ainda estão presentes nos dias atuais em nossa sociedade: o racismo 

estrutural, que gera inúmeras opressões e subalternização dos negros frente aos brancos, 

sobretudo nas distribuições de trabalho e acesso à escolarização, e a desigualdade entre os 

gêneros, pela qual as mulheres vivem diferentes processos de opressão, desde violência 

doméstica, exploração da sua mão de obra com pagamento de salários menores, até, no espaço 

privado da casa, o acúmulo de tarefas domésticas e de cuidado com os filhos e as demandas 

escolares.  

Ao interferir na vida social e na subjetividade das pessoas, fica evidente que as 

colonialidades interferem, também, na escola, em suas relações com as famílias e na 

distribuição desigual de ofertas de vagas e escolarização para os diferentes grupos sociais do 

nosso país. É por isso e pelos fatores descritos até aqui que considero importante, ao 

encaminhar esta pesquisa, trazer as contribuições da teoria decolonial para pensar o quanto 

precisamos lutar pela decolonialidade do poder, saber, ser e viver.  

Por decolonialidade, entendo como “o questionamento radical e a busca de superação 

das mais distintas formas de opressão, perpetradas contra as classes e os grupos subalternos 

pelo conjunto de agentes, relações e mecanismos de controle, discriminação e negação da 

modernidade/colonialidade” (MOITA LOPES, 2016, p. 17), buscando, desse modo, nos 

movimentos de resistência e luta latino-americanos, nossas articulações em prol da libertação 

do corpo, pensamento e almas do jugo das colonialidades. 

É nesse contexto que chego à Educação Popular como paradigma latino-americano 

(MEJIA, 2020), principalmente nas contribuições de Paulo Freire, ao postular as bases de uma 

Pedagogia do Oprimido (2005) que tem nos ajudado a pensar uma educação com o povo, bem 

como a participação das classes populares nas disputas e reivindicações de uma escola cujo 

projeto coadune com os seus ideais, ao mesmo tempo em que se afasta do projeto 

moderno/colonial de escola.  

São os movimentos da Educação Popular, sobretudo do Movimento de Educação de 

Base (MEB), por defender a necessidade de uma educação crítica para os povos do campo,  

que me ajudam a ver a importância e chegar à Educação do Campo (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2011, CALDART, 2005, MOLINA, 2012, 2015) como um território de disputa 

entre os povos do campo e o Estado Brasileiro em busca de outro paradigma de educação para 
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a população campesina, bem como a assunção da materialidade de origem dessa educação que 

se fundamenta na tríade educação-trabalho-políticas públicas.  

É a Educação Popular e a Educação do Campo que me ajudam a tensionar as 

colonialidades na Escola Rocha Werneck e na nossa sociedade e, com este trabalho, buscar 

alternativas ético-político-epistemológicas de libertação dos sujeitos das classes populares a 

partir de sua luta por educação de qualidade no bairro/comunidade onde vivem. 
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2 NÃO É AMOR AO TIJOLO...  É AMOR À ESCOLA!11 A ESCOLA MUNICIPAL 

PREFEITO ROCHA WERNECK  

 

Escola é... 

 

O lugar onde se faz amigos 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente,  

Gente que trabalha, que estuda,  

Que se alegra, se conhece, se estima. 

O diretor é gente, 

O coordenador é gente, o professor é gente, 

O aluno é gente. 

Cada funcionário é gente. 

A escola será cada vez melhor 

Na medida em que cada um 

Se comporte como colega, amigo, irmão. 

Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados”. 

Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir 

Que não tem amizade a ninguém 

Nada de ser como o tijolo que forma a parede,  

Indiferente, frio, só. 

Importante na escola não é só estudar, não é só  

Trabalhar, 

É também criar laços de amizade,  

É criar ambiente de camaradagem, 

É conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora, é lógico.... 

Numa escola assim, vai ser fácil 

Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, 

Ser feliz. 

                                                                                                                                            (Paulo Freire) 

 

 Não sei dizer se, quando Paulo Freire escreveu esse poema sobre a escola, ele pensava 

em uma escola específica ou se pensava nas escolas que conheceu ao longo de sua trajetória 

na educação. O que sei é que a escola que ele apresenta, guarda muitas semelhanças com a 

escola da pesquisa que ora apresento.  

Uma escola singular, resistente, com uma organização pedagógica diferente das 

escolas que conhecia até o ano de 2012. Para compreendê-la melhor, vamos mergulhar em sua 

                                                           
11 Menção feita por Margareth, uma das participantes da pesquisa na primeira conversa realizada no início da 

pesquisa. Margareth, que é membro da comunidade de Vieira Cortêz, ex-aluna da escola, mãe de ex-alunos e avó 

de alunos, mantém uma relação de proximidade com a escola, bem como com as questões que articulam escola e 

comunidade. 



44 
 

estrutura física, seu funcionamento, localização e em seu contexto de pertencimento, bem 

como nos sentidos e apropriações dados a ela pelos sujeitos que vivenciam o seu cotidiano.  

 

 

2.1 Uma Escola do Mato: A Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck e sua gente 

 

Foto 1 – Fachada da escola 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador 

 

  No ano de 2012, ao ingressar na rede pública municipal de Paraíba do Sul-RJ12, 

escolhi a Escola Prefeito Rocha Werneck, dentre as opções apresentadas pela Secretaria de 

Educação, para lotação da minha matrícula. Essa escolha foi mobilizada, inicialmente, por ser 

a escola mais próxima geograficamente do bairro onde residia, o que facilitaria meu 

deslocamento de casa para escola e vice-versa.  Com o passar do tempo e a convivência  com 

a comunidade de Vieira Cortêz, com as crianças, suas famílias e as professoras, no cotidiano 

da instituição, senti-me integrado à escola, às suas dinâmicas e rotinas. 

  A Escola Rocha Werneck é uma das 29 unidades de ensino da rede municipal de 

Paraíba do Sul e uma das seis escolas localizadas em área rural no município. Em geral, essas 

                                                           
12Parahyba do Sul é o município pioneiro da Serra Fluminense, disseminadora de civilização no que se chamava 

no século XVIII Sertão da Parahyba. Localizado a 306 m de altitude, Paraíba do Sul fica na latitude 22º09'43" 

sul e na longitude 43º17'34" oeste. Possui área de 582,21 km² e população estimada em 41.088 habitantes pelo 

censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Tem atividade econômica diversa, desde 

agricultura e pecuária, passando pelo ecoturismo, turismo religioso e histórico. Ver mapa na página 214. 
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escolas oferecem Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Nesse grupo, 

apenas duas oferecem os Anos Finais do Ensino Fundamental em razão do número de pessoas 

na comunidade  que procuram essas escolas e também pela distância dessas comunidades ao 

centro da cidade. 

  Apesar de ser classificada como escola urbana, atende exclusivamente a crianças do 

bairro de Vieira Côrtez e das fazendas do seu entorno. O bairro localiza-se no primeiro 

distrito do município e está distante do centro da cidade cerca de 30 minutos de ônibus. É 

cortado pela rodovia BR 393 e pelo Rio Paraíba do Sul, sendo circundado por fazendas de 

gado leiteiro e por uma cerâmica – lugar onde se produzem tijolos e telhas para a construção 

civil. 

  As crianças matriculadas na escola são de famílias de trabalhadores rurais assalariados 

ou de funcionários da cerâmica. Nas casas do entorno da escola, é comum o cultivo de hortas 

e árvores frutíferas, sendo essa produção destinada para a subsistência. O poder aquisitivo das 

famílias é baixo, sendo pertencentes às classes populares. O nível de escolaridade dos mais 

velhos é baixo. O grupo na faixa dos 20-30 anos conseguiu chegar ao Ensino Médio, a 

maioria no período noturno e na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essa experiência faz 

com que deem grande valor à escola da comunidade, vendo-a como o início de uma jornada 

que pode mudar a própria vida. 

  A Escola Rocha Werneck funciona em prédio próprio que passou por uma reforma no 

ano de 2015. Até 2017, estava legalmente vinculada ao governo do estado do Rio de Janeiro e 

cedida ao município. As reformas e manutenções periódicas faziam parte do acordo de cessão 

entre os dois entes da federação.  

  Ocupa um amplo espaço, com três salas de aula, uma delas destinada à Educação 

Infantil, com mobiliários próprios para crianças de 3 a 5 anos de idade, as outras duas 

destinadas às turmas do primeiro segmento do Ensino Fundamental. Possui uma ampla sala de 

informática educativa, equipada com 10 computadores recebidos do Programa Nacional de 

Tecnologia Educacional (ProInfo13) do Governo Federal, uma cozinha, uma dispensa, 

refeitório para as refeições das crianças e uma sala de direção acoplada com a secretaria da 

escola. Possui uma varanda coberta na saída das salas e pátio com uma parte gramada e outra 

cimentada. 

                                                           
13 É um programa educacional lançado no ano de 1997 com o objetivo de promover o uso pedagógico da 

informática na rede pública de Educação Básica. O programa leva às escolas computadores, recursos digitais e 

conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a estrutura 

adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias. Portal 

MEC. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-a-distancia-sp-2090341739/programas-e-

acoes?id=244 Acesso em: 08 jun. 2018.   
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                        Foto 2 – Pátio e varanda 

 

                    

                                                         Fonte: Arquivo do pesquisador                    

     

 Foto 3 – Pátio e varanda 

 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador 
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Foto 4 - Parquinho 

 

                                                                   Fonte: Arquivo do pesquisador 

   

  As crianças estudam em classes multisseriadas agrupando dois ou três anos de 

escolaridade diferentes. Porém, como a SEDUC não considera as turmas como uma classe 

única, o professor ou professora é orientado/a e cobrado/a a oferecer simultaneamente aulas e 

conteúdos diferentes às crianças, de acordo com seu ano de escolaridade e prescrição 

curricular para tal. Quando questionei sobre essa forma de organizar as turmas, fui informado 

de que isso ocorria  pela necessidade de mantê-las o mais próximo possível de suas 

residências e, também, pela necessidade de reduzir os gastos com o pagamento de 

professores, posto que o número de crianças matriculadas na escola, em comparação a outras 

da área urbana do município, é menor.  

  Em 2012, tínhamos cerca de 60 crianças matriculadas, com aulas ocorrendo  

exclusivamente no turno vespertino. No noturno, adultos da comunidade cursavam a 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), numa parceria do governo municipal, que cedia o 

prédio, com o Serviço Social da Indústria (Sesi), que mantinha os professores, e com a 

cerâmica local, que enviava seus funcionários que necessitavam prosseguir nos estudos para 

lidar com as inovações tecnológicas e desafios cotidianos de seu trabalho.  

  Com o atendimento da necessidade da cerâmica de elevar a escolaridade de seus 

funcionários pelo menos até o segundo segmento do Ensino Fundamental, a EJA deixou de 
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ser oferecida pela parceria firmada entre o governo municipal, Sesi e a cerâmica. Sendo 

assim, em meados de 2013, a última turma concluiu os estudos na escola. 

  A comunidade do entorno da escola é formada pelas famílias que residem no bairro de 

Vieira Cortêz e, também, por outras famílias que moram nas fazendas e sítios das redondezas 

e que utilizam o posto de saúde do bairro e matriculam seus filhos e filhas nessa escola. As 

famílias apresentam diferentes formas de se relacionarem entre si e com a escola e apresentam 

configurações diversas de acordo com as possibilidades da vida.  

  Muitas dessas famílias possuem relação de parentesco por serem parte da mesma 

família de origem ou recompostas por casamentos. A maior parte das famílias são extensas, 

ou seja, são compostas por avós, tias, tios, primos, primas, além dos pais e seus filhos e filhas. 

De caráter matrifocal, cuja centralidade está na figura materna, sendo a responsável por 

provimento, manutenção e cuidados com os membros da família.  Contudo, encontramos, em 

menor número, famílias que são constituídas apenas pelos pais e seus filhos e filhas. 

  A dinâmica entre as famílias é um dos elementos que realçam o sentido de 

comunidade do local. Há, em certa medida, um olhar e cuidado coletivo com as crianças e 

adolescentes, cujas famílias trocam produtos que cultivam em suas hortas e as frutas do seu 

pomar. Além disso, criaram o hábito de se reunir na praça para discutir algumas questões 

coletivas, como as dificuldades passadas com a escassez de água no ano de 2013, que levou o 

poder público, no ano seguinte, a instalar na praça caixas d’água para servir de reservatório 

para atender à comunidade e às questões relativas ao fechamento da unidade escolar vivida 

em 2014. 

  Quanto às ofertas de trabalho disponíveis na localidade, temos duas fontes principais: 

o primeiro relacionado à terra, produção e criação do gado leiteiro, que ocupa grande parte do 

território do bairro de Vieira Cortêz, e a um laticínio – homens e mulheres da comunidade 

trabalham como retirantes ou na produção de laticínios. O segundo é uma cerâmica, presente 

no bairro há quase 100 anos, que atualmente produz tijolos, empregando grande parte dos 

moradores da comunidade e de outros bairros do município. 

  Grande parte das pessoas moram de favor nas casinhas construídas pelas terras das 

fazendas ou na parte central de Vieira Cortêz, esses últimos, nas casas pertencentes ao dono 

da cerâmica.  O que os colocam numa posição bastante delicada e, muitas vezes de 

subalternização, posto que a moradia está atrelada ao fato de exercerem determinado tipo de 

trabalho com tempo e remuneração determinada de forma unilateral.  

  O espaço reservado ao lazer e à convivência é uma praça, situada na rua principal do 

bairro, que possui algumas jaqueiras, amendoeiras e uma quadra onde os funcionários da 
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cerâmica e as crianças se reúnem para jogar as famosas “peladas” e brincar, respectivamente. 

É ali que as mulheres e outras pessoas da comunidade se encontram para esperar o transporte 

público, conversar, esperar as crianças no horário de saída da escola. 

  A infância das crianças nessa comunidade não é homogênea, algumas começam a ter 

responsabilidades em casa cuidando da própria residência e de irmãos menores, outras 

começam a fazer pequenos trabalhos, como o cuidado da horta e dos animais. Já aquelas que 

moram nas fazendas iniciam uma rotina de trabalho desde cedo, pois têm suas funções junto 

com os demais membros da família, como cuidar do celeiro, galinheiro, curral, alimentar os 

animais, cuidar da horta. 

  Essas crianças, oriundas das classes populares, aprendem, desde muito pequenas, a 

equilibrar o desejo de brincar com o tempo destinado ao trabalho, ao cuidado com os/as 

irmãos/ãs menores, com a escola. Certa vez, ao tentar chamar a atenção de um grupo de 

crianças com relação ao horário do recreio que já havia terminado, uma delas me responde: 

“Ah, professor, deixa a gente ser criança mais um pouquinho!” 

  Essa fala me impactou e possibilitou algumas reflexões importantes sobre o lugar da 

escola como espaçotempo de ser criança, espaçotempo das infâncias. Longe de ser uma fala 

queixosa, aquela criança me mostrava o que é equilibrar cotidianamente a responsabilidade 

com a possibilidade de fazer algumas artimanhas, com a possibilidade de viver um devir-

criança de grande intensidade, sendo criança na escola. 

  Nesse contexto, entendi também que a escola pública municipal se constitui, naquela 

comunidade e para aquelas crianças, como esse espaçotempo de alargamento das experiências 

em contato com outras crianças e infâncias, como possibilidade concreta de experimentar e 

conhecer outros mundos, a partir do seu lugar no mundo. 

  A despeito da ideia do trabalho com um princípio formativo e um eixo articulador 

entre os membros das famílias e comunidade, dada a necessidade de subsistência, é preciso 

levar em consideração que a escola se constituía como possibilidade de alargar essa 

compreensão. Talvez seja essa uma das diferenças mais significativas entre as crianças e suas 

famílias, encontradas na Escola Rocha Werneck, das de outras escolas dessa mesma rede de 

ensino. 

  A instituição família, presente em todas as sociedades do mundo moderno, sendo o 

primeiro ambiente de socialização da criança, atua como mediadora principal dos padrões, 

modelos e influências culturais. No Brasil, diferentes concepções vigoraram ao longo dos 

tempos e, ainda hoje, provocam muitas discussões com a dificuldade de reconhecer 

agrupamentos que divergem do que se convencionou chamar de famílias legítimas. 
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 Durante muito tempo, os estudos sobre as famílias no Brasil foram fortemente 

influenciados pela pesquisa do historiador francês Phillipe Ariès que demonstrou como o 

sentimento de infância foi sendo construído no século XVIII, na Europa. Para tal, ele fez uma 

análise crítica tendo a perspectiva sócio-histórica e a interpretação da sociedade europeia que, 

até a Idade Média, não distinguia crianças e adolescentes dos adultos. 

 Com relação às famílias, Ariès (2006) destaca que, embora houvesse amor, a função 

afetiva não era central, pois a relação social principal era de sobrevivência e trabalho. As 

crianças eram socializadas longe do ambiente familiar, porque eram treinadas em tarefas 

adultas. O aparecimento do tema família atrelado ao sentimento de infância significou uma 

mudança de perspectiva na forma de ver as crianças. Essa mudança ocasionou o surgimento 

de tratados práticos de educação cujo objetivo era formular conselhos aos pais sobre como 

educar seus filhos. Influenciados por essa nova maneira de ver as crianças, tais tratados 

defendiam que elas deveriam frequentar uma escola e aprender um ofício. 

 O estudo iconográfico realizado por Ariès teve a intenção de mostrar em que momento 

da história da Europa Ocidental as crianças passaram a ocupar um lugar de destaque na 

família, ou seja, deixaram de ser vistas como adulto em miniatura e passaram a integrar as 

famílias como indivíduos que delas necessitavam receber cuidados e orientações para seu 

desenvolvimento.  

Cabe ressaltar que tal estudo parte da realidade de uma determinada classe social 

francesa – a burguesia em ascensão – e, por seu aspecto generalizante, dá a impressão de que 

todas as famílias passaram pelo mesmo movimento de deixarem de ser extensas e de se 

tornarem nucleares. Essa leitura, em verdade, serviu, na estruturação do mundo 

moderno/colonial, para subalternizar e apagar outros arranjos familiares, como, por exemplo, 

o dos indígenas que aqui viviam antes da chegada dos europeus e dos negros escravizados 

trazidos para cá. Pouco ou quase nada se fala/sabe sobre suas formas de organizar e 

compreender suas famílias. 

Nesse contexto, é de suma importância compreender a descoberta do historiador 

acerca do que ele denominou como sentimento de infância e como esse sentimento auxiliou 

nos processos de nucleação das famílias e ainda diminuiu as disputas em torno da herança, do 

patrimônio e da propriedade privada das famílias burguesas em ascensão. Contudo, cabe 

refletir sobre tal estudo e pensarmos no quanto a família burguesa serviu e serve ao padrão 

moderno/colonial de poder. 

De acordo com Quijano (2005), a família burguesa, um dos pilares de sustentação e 

exercício do padrão moderno/colonial de poder, tem servido para subjugar outras formas de 
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organizar as famílias no planeta, criando a ideia de que existe um modelo ideal de família e, 

portanto, deve ser desejável. Nesse contexto, o estudo de Ariès (2006) é difundido no 

Ocidente trazendo legitimação às famílias nucleares e à marginalização dos outros arranjos 

familiares. 

A família nuclear burguesa, como um dos sustentáculos da colonialidade do poder, 

criou lugares sociais para os homens – pais, chefes de família, provedores, com trabalho fora 

da residência; para as mulheres – mães, do lar, obedientes, responsáveis pelo cuidado e 

acompanhamento dos/as filhos/as e também para as crianças que são criadas com intuito de 

formar novas famílias seguindo tal “modelo”. Como mecanismo de controle, a família 

burguesa é utilizada na negação de direitos básicos de outras composições familiares e, 

também, no controle da reprodução, posto que, nesse modelo familiar, o número de filhos 

diminui drasticamente em comparação às famílias extensas, por exemplo. 

Porém, na realidade em que se insere a Escola Rocha Werneck, as famílias destoam 

desse padrão estruturante, ou seja, nuclear e burguesa, sendo organizadas de maneiras 

diversas. Podemos encontrar famílias extensas com a presença do pai, mãe, filhos e outros 

parentes como avós, tias e até mesmo conviventes. E um predomínio de famílias matrifocais 

recompostas – aquelas cujas mães e/ou avós lideram o grupo familiar, sendo as principais 

responsáveis pelo sustento, manutenção da casa e criação das crianças – e que se originaram a 

partir de uma nova união dessas mulheres, após o término de outra união conjugal 

(SYMANSKI, 2001). 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD (2019), 

constatou-se que o número de famílias nas quais a mulher é a chefe vem subindo na última 

década, sobretudo nos últimos três anos. Conforme o relatório, das 71 milhões de residências 

existentes no Brasil, 55% eram chefiadas por homens e 45% por mulheres. Para as mulheres, 

ocorreu um aumento de 1,8 milhões de casas entre 2017 e 2018, passando de 30,3 milhões 

para 32,1 milhões em 2019. 

Quando se observa longitudinalmente, percebemos que a diferença é ainda maior. De 

acordo com a PNAD (2009), grande parte dessas famílias era composta por mulheres sem 

cônjuge, constituindo 17,3% do total das famílias brasileiras. Em 2012, os homens 

comandavam 63% dos lares, enquanto as mulheres eram responsáveis por 37%.  Em 2019, 

elas já são responsáveis por 45% dos lares brasileiros (PNAD, 2019). 

Diante disso, vemos a força da mulher brasileira, na articulação e luta pela própria 

sobrevivência e de seu grupo familiar. Em Vieira Cortêz, não é diferente. As mulheres 

tomaram a dianteira na busca pela manutenção da escola na comunidade que tem servido 
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como um espaço de afetos, resistência, sobrevivência e elaboração das subjetividades, além de 

lócus privilegiado de escolarização das crianças. 

  Compreender a comunidade de Vieira Cortêz é fundamental para este estudo, uma vez 

que conjuga famílias, escola e outros atores da localidade. Ao longo deste trabalho, utilizo a 

palavra comunidade e/ou comunidade rural para me referir a esses sujeitos que estabelecem 

relações entre si e com a escola no intuito de lograrem êxito em suas estratégias de 

sobrevivência e modos de vida. 

  Em diferentes partes, podem aparecer os termos famílias e/ou comunidade, de acordo 

com a discussão que tiver sendo realizada e que possa ajudar a explicitar melhor as ideias em 

desenvolvimento. Discutir os conceitos de comunidade e de comunidade rural são 

importantes, pois nos ajuda a compreender as redes intersubjetivas tecidas e compartilhadas 

entre esses sujeitos.  

  As comunidades são compreendidas “como um fenômeno histórico e social, que 

assume diferentes significados no tempo e no espaço, [...] pautados em referências como 

territorialidade, interesses, organização social e política, valores comuns, sentimento 

comunitário, entre outros” (SILVA; HESPANHOL, 2016, p. 362). Nesse sentido, pode-se 

identificar, dentro de um município, diversas comunidades que são constituídas de acordo 

com as necessidades de seus integrantes, seja para subsistência, articulação em torno de um 

interesse comum, pertencimento a uma causa, localidade etc. 

  Constituídas a partir de relações recíprocas, partilham condições básicas de vida, 

fundadas nas relações de parentesco, amizade e vizinhança. Sendo assim, a família é 

considerada a origem das comunidades, sendo o parentesco relacionado aos laços de sangue e 

a vizinhança caracterizada pela partilha da vida em uma dada localidade (SILVA; 

HESPANHOL, 2016). 

  Contudo, Bauman (2003), ao fazer crítica à homogeneidade do conceito anterior de 

comunidade, nos mostra que, na atualidade, as novas tecnologias têm contribuído para a 

formação de comunidades estéticas e éticas, que convivem com um trânsito entre as relações 

de dentro e de fora do espaço comunitário. Ou seja, nos nossos dias, as comunidades não 

estão isoladas ou fechadas, mas seus membros relacionam-se com outros grupos e 

comunidades, bem como com a sociedade e o Estado, precisando participar das regulações 

políticas e sociais deste último. 

   As comunidades estéticas, cujos laços assumidos entre seus participantes são de 

natureza transitória, não se propõem a assumir compromissos éticos e responsabilidades a 

longo prazo. Já as comunidades éticas são tecidas pelos compromissos que assumem a longo 
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prazo, pelos direitos inalienáveis, sendo comunidades institucionalmente garantida 

(BAUMAN, 2003) 

  Pensar em comunidades estéticas e éticas, ou seja, em comunidades transitórias e 

duradouras, respectivamente, é potente para este contexto de pesquisa, uma vez que nos 

permite colocar a realidade que circunscreve a localidade e, a partir dela, pensar as relações 

com o mundo exterior, ou seja, a sociedade sul-paraibana. A comunidade rural de Vieira 

Cortez, composta por famílias de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que defendem um 

modo de vida ligado ao uso e manejo da terra, pessoas em sua maioria com baixa 

escolarização e que vêm empreendendo uma luta em torno da permanência da escola na 

comunidade/localidade em função do direito à educação de seus filhos e filhas, constitui-se 

politicamente em comunidade ética e solidária. 

  Desse modo, buscam a liberdade de se expressar e combater as opressões que os 

afligem através da participação e representação de seus membros frente ao poder constituído 

na sociedade. Sendo assim, a constituição de comunidades mostra-se fundamental para 

garantir a subsistência de um determinado grupo, a preservação de sua cultura e tradições, 

para resguardar seu modo de vida e também para conseguir alcançar algum tipo de 

representação frente ao Estado-nação. 

 

O princípio do Estado consiste na obrigação política vertical entre cidadãos e 

Estado. O princípio do mercado consiste na obrigação política horizontal 

individualista e antagônica entre os parceiros de mercado. O princípio da 

comunidade consiste na obrigação política horizontal solidária entre 

membros da comunidade e entre associações (SANTOS, 2011, p. 50). 

  

  Assim, o Estado-nação engendra uma troca sensível e complexa entre o curso da 

individualização e a segurança e a liberdade. Ao operar no campo político, transmuta a 

soberania do povo para a soberania do Estado-nação que funciona dentro de um sistema 

interestatal. Sendo assim, a vontade de todos, ou seja, do povo, transforma-se na regra da 

maioria, obtida e controlada pelas elites governantes (SANTOS, 2007). 

  Nesse contexto, compreende-se que as comunidades atuais estão cada vez mais 

interligadas com o mundo exterior, pois a própria construção da Modernidade/Colonialidade 

obrigou-nos a interagir com outras comunidades, estabelecendo-se o Estado-nação, como o 

regulador das obrigações políticas entre os cidadãos e como o garantidor da ordem 

estabelecida. 

  Essas relações neocoloniais, que nos possibilitam perceber uma variedade de 

interações comunitárias dentro de um Estado-nação, são produção direta dos modos de 
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resistência dos povos subalternizados à “colonialidade do poder” (QUIJANO, 2005). Nesse 

sentido, ocorre um aprofundamento da colonialidade do poder nas relações políticas, 

econômicas e sociais de todos os povos subalternizados e oprimidos que vivem ou não uma 

experiência diaspórica. No caso brasileiro, isso se reflete mais intensamente na opressão e 

subalternização das comunidades de povos do campo, quilombolas, indígenas, entre outros, 

que se constituíram à margem ou como o Outro da Modernidade/Colonialidade. 

  A Colonialidade do poder tem papel preponderante no aprofundamento da capacidade 

de gerenciar as pessoas, de comandá-las, de estabelecer regras de conduta, obter obediências a 

essas regras e substituir a tradição da comunidade por uma rotina artificial, padronizada e 

genérica da sociedade urbano-industrial que demanda mão de obra perto das fábricas e 

indústrias. O gerenciamento e o controle das pessoas apontados aqui se estabelecem através 

do controle do trabalho, seus produtos e recursos, o que “subjaz a ideia que de algum modo as 

relações entre os componentes de uma estrutura societal são dadas, a-históricas, ou seja, o 

produto da atuação de algum agente anterior à história das relações entre as gentes” 

(QUIJANO, 2010, p. 89).  

  O controle do trabalho, seus recursos e produtos, atrelados à opressão e à dominação 

derivativas disso, travestidas por um discurso de liberdade e individualização, ajudam a 

engendrar nas pessoas o desejo de ter a sociedade como sua rede primária de sociabilidades. 

Mas como ficam, nos dias atuais, as comunidades? Elas resistem? Deixaram de existir? 

  A resposta a essas questões surge quando olhamos para Vieira Cortêz. Um grupo 

diverso e plural que se articula em torno das seguintes questões: a subsistência na localidade, 

através do acesso e uso efetivo da terra; os impactos ocasionados pelas mudanças na oferta de 

trabalho que ocorreram nas últimas três décadas e a relação das famílias com a Escola Rocha 

Werneck, espaço da escolarização das crianças da comunidade. Daí, temos uma ideia inicial 

do contexto de pertencimento dessa escola e da necessidade de discuti-lo para melhor 

compreender as dinâmicas político-sociais que se dão em seu cotidiano. 

  Conquanto Vieira Cortêz seja designado pela administração municipal como um 

bairro, constitui-se como uma comunidade rural, cujos membros estão relacionados por 

parentesco, amizade e vizinhança, com intenções comuns e sentimento de pertencimento, 

mesmo quando, por algum motivo, precisam ir embora para outro ponto da cidade ou outro 

município. Como observamos com Margareth, que já não reside mais em Vieira Cortêz, mas 

volta constantemente para discutir as questões da comunidade articuladas à escola e de 

Charlene que, quando retorna para Paraíba do Sul, procura a escola e comunidade para 

estabelecer suas relações sociais, afetivas e de convivência.  
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  A comunidade de Vieira Cortêz é constituída por uma minoria. Homens, mulheres, 

crianças do campo que, ao se vincularem à terra e ao trabalho rural, têm nos mostrado como 

muitos modos de sobreviver estão presentes no tempo e no espaço. Isso nos faz refletir que, 

mesmo com as regulações administrativas, jurídicas, políticas e econômicas do Estado-nação, 

buscam preservar seu modo de vida, não fechados em si, mas com uma possibilidade de 

diálogo, de exprimir a sua voz e lutar por seu modo de vida. 

  Bhabha (2013), ao refletir sobre a formação de comunidades pelas minorias – muitas 

vezes sujeitos que viveram a diáspora – nos ajuda na argumentação, ao destacar que 

 

o povo não mais estará contido naquele discurso nacional da teleologia do 

progresso, do anonimato de indivíduos, da horizontalidade espacial da 

comunidade, do tempo homogêneo das narrativas sociais, da visibilidade 

historicista da modernidade, em que “o presente de todos os outros, de forma 

que o presente é uma parte essencial que torna a essência visível”. A finitude 

da nação enfatiza a impossibilidade de tal totalidade expressiva com sua 

aliança entre um presente pleno e a visibilidade eterna de um passado. A 

liminaridade do povo – sua inscrição-dupla como objeto pedagógico e 

sujeito performático – demanda um “tempo” de narrativa que é recusado no 

discurso do historicismo, no qual a narrativa é somente a agência do 

acontecimento ou o meio de uma continuidade naturalista da Comunidade ou 

da Tradição. (BHABHA, 2013, p. 245 [grifos do autor]). 

  

  Bhabha (2013) nos mostra que a desagregação das comunidades e a constituição das 

sociedades na consolidação do Estado-nação moderno/colonial foram fundamentais para 

solapar o povo da condição de agente, grupo pensante e instância de decisões dos rumos da 

vida de seus membros. No contexto de privação da vivência comunitária, o povo foi sendo 

narrado e enredado pelo dominador, ao ser levado a acreditar que só através da aceitação da 

cosmogonia cristã europeia teria vida com liberdade. Porém, o que aconteceu foi uma maciça 

exploração e alienação dos povos não brancos, sobretudo por se articular discurso religioso 

como instrumento de dominação e aculturação dos dominados. 

  A comunidade como resistência política e social perturba a grande narrativa 

globalizadora do capital, vaza pelos interstícios da estrutura objetivamente construída e 

contratualmente regulada da sociedade civil. Por não ficar apreendida e responder as 

regulações do Estado-nação, as comunidades se constituem como movimentos instituintes de 

uma dinâmica social outra, em que os oprimidos/subalternos se recusam a aceitar serem 

membros de uma sociedade de súditos e, com isso, criam um território cultural com as marcas 

de sua cosmogonia, lutas e reivindicações (BHABHA, 2013). 
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  Para o autor, a comunidade é o suplemento antagônico da Modernidade/Colonialidade. 

No espaço metropolitano, ela é o território da minoria, ou seja, espaço de resistência e 

resgaste dos modos de vida e cultura da minoria. Em Vieira Cortêz, a comunidade é um 

espaço de resistência às regulações impostas pelos processos de industrialização do país que 

visava a um maciço êxodo rural e à construção de uma sociedade cada vez mais urbana. Nessa 

altura, fica claro que comunidade e sociedade não são a mesma coisa, sendo, não raro, 

construções antagônicas e de disputas dos espaços de enunciação dos sujeitos dentro do 

Estado-nação. 

  Sendo assim, compreendo que alguns pontos diferem comunidade de sociedade. Esta 

última é instituída de fora para dentro, como uma forma de controlar os indivíduos e as 

subjetividades, seus modos de participar na vida política e social, sobretudo, através da 

democracia representativa, o que nos submete à monocultura do sistema político-econômico-

jurídico-social do Estado-nação. Apesar de a comunidade fazer parte da mesma estruturação 

moderno/colonial, ela se origina das necessidades de seus membros (sobrevivência, proteção, 

afeto), ou seja, dos movimentos de um grupo oprimido e/ou subalternizado e atende aos seus 

interesses comuns, é fruto de negociações dialógicas e que tem por objetivo conseguir outros 

modos de estabelecer diálogos com o Estado, via participação direta dos sujeitos. 

  Entendo que há muitas comunidades resistindo dentro da sociedade brasileira, 

disputando o acesso ao poder político para que possa colocar suas questões a partir da lógica 

de quem vive nas margens, na periferia de um dado território e apresentando maneiras de se 

relacionar entre si e com a terra seus recursos e produtos. Essas comunidades forjadas na 

experiência de resistência às opressões e de perspectiva intersticial são fundamentais para a 

desagregação das colonialidades e da busca por representação dos diferentes sujeitos nas 

esferas políticas e sociais. 

    

2.2 Entre o rural e o urbano: a Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck e seu contexto 

de pertencimento  

Partindo da realidade concreta da escola e seus sujeitos – uma comunidade rural –, 

senti necessidade de compreender seu contexto de pertencimento. Para isso, foi necessário 

recuperar parte da história que se articula ao contexto macro e entender os caminhos 

percorridos para a efetivação do direito à educação das comunidades rurais. Esse movimento 

foi realizado para que pudesse entender o cotidiano escolar e sua organização político-

pedagógica atual. 
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Retomo a década de 1920, mais precisamente, a pedagogia ruralista que apresentava 

um forte caráter instrumental/utilitarista, com o objetivo de manter os camponeses nas zonas 

rurais do país. Contudo, esse modelo de educação estava fadado ao fracasso, uma vez que não 

apresentava nenhuma preocupação com a realidade concreta do camponês, ou seja, com sua 

saúde, trabalho, lazer, condições de habitação, entre outras. Foi nesse contexto que surgiram 

as primeiras classes isoladas nas fazendas dos rincões do Brasil para atender à população rural 

na perspectiva do ruralismo pedagógico. Em Paraíba do Sul, podemos citar as escolas/classes 

isoladas na Fazenda da Colônia e da Fazenda São Geraldo, entre outras. 

Contudo, em meio à efervescência política das décadas de 1950-1960, marcadas pelo 

surgimento dos movimentos de cultura e educação popular que ajudaram na aproximação da 

Igreja Católica com os problemas reais do mundo atual e, por outro lado, pela oposição dos 

setores mais conservadores do Brasil, como militares, empresários, proprietários rurais e 

segmentos da classe média, levando a uma polarização na política brasileira (FARIAS, 2017), 

é que surge o Movimento de Educação de Base (MEB).   

Esse movimento tinha por objetivo ministrar educação de base às populações das áreas 

subdesenvolvidas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país. Por educação de base era 

entendido o conjunto de ensinamentos destinados a promover a valorização do homem e o 

soerguimento das comunidades. Com esse objetivo, ficava claro seu lócus de atuação: as áreas 

rurais do país, carentes de escolas e professores qualificados para atender satisfatoriamente à 

população (FARIAS, 2017) 

Vale destacar o pioneirismo e o importante trabalho realizado pelos movimentos de 

base da educação e seu importante papel na disseminação de educação pelos rincões do 

Brasil. A proposta inicial se configurou numa síntese do então chamado sistema de escolas 

radiofônicas que contavam com: a) equipe local ou central – constituída junto a uma emissora, 

em geral de propriedade da Igreja e sob responsabilidade do bispo diocesano; b) monitores – 

elementos da comunidade que desenvolviam o trabalho voluntário e gratuito, na instalação da 

escola, matrícula de alunos, controle de frequência e auxílio dos alunos; c) escolas 

radiofônicas – que funcionavam em escolas isoladas, salas paroquiais, sede de fazendas, 

barracões construídos para esse fim e, sobretudo, nas casas dos próprios monitores, de acordo 

com a tradição das escolas de professores leigos (FÁVERO, 2004). 

Assim, montavam campanhas, cujo objetivo era atender às necessidades de 

escolarização das classes populares, sobretudo da população adulta que vivia no meio rural. 

Nesse sentido, compreendo a importância do MEB nas bases da transformação da educação 

destinada às classes populares que residiam no campo do Brasil. Na esteira desse movimento, 
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posteriormente, são criadas a Educação para Pessoas Jovens e Adultas e também uma 

Educação do Campo ligada aos movimentos sociais e à Educação Popular. Isso ocorreu no 

bojo de uma Educação Popular voltada aos sujeitos do campo, historicamente excluídos de 

um processo educativo que os instrumentalizasse a se colocarem como seres produtores de 

cultura e conhecimentos. 

Na década de 1980, o Brasil passou por significativas mudanças políticas e sociais. 

Com o processo de redemocratização, houve a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

conhecida como Constituição Cidadã. Na esteira dessas transformações, nasce o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST), em 1984, fruto da luta pela terra e que irá propiciar a 

construção coletiva, junto a outros movimentos sociais e sindicais do campo, de uma proposta 

de educação que se contrapunha à Educação Rural (CALDART, 2001). 

Daí surge a reivindicação, por parte dos movimentos sociais, especialmente dos 

ligados à Educação Popular, como MST e o Movimento dos Trabalhadores atingidos por 

barragens (MAB), de uma educação que contemplasse as peculiaridades culturais, locais, da 

vida no campo. Nesse sentido, buscava-se e ainda se busca  

 

[...] um olhar que projeta o campo como espaço de democratização da 

sociedade brasileira e de inclusão social, e que proteja seus sujeitos como 

sujeitos de história e de direitos; como sujeitos coletivos de sua formação 

enquanto sujeitos sociais, culturais, éticos e políticos [...] esta é uma lição 

importantíssima para o pensamento pedagógico: não esquecer dos sujeitos da 

ação educativa, dos seus processos formadores. Não vê-los com destinatários 

passivos de propostas. (ARROYO; CALDART; MOLINA, 2011, p. 12). 

 

Diferentemente do desejado pelo ruralismo pedagógico do início do século XX, a 

fixação do camponês no meio rural através da educação, o que se busca, com a Educação do 

Campo, é o direito de permanecer no campo com integridade, educação e condições de vida e 

de trabalho pautadas na realidade de cada grupo social do campo.  Essa reivindicação tornou-

se possível pela articulação e luta dos diferentes sujeitos do campo, bem como de uma 

proposta de educação para e com o povo. 

Nessa perspectiva, compreendo a Educação do Campo, desde seu processo de criação, 

como uma arena de lutas históricas e disputas entre diferentes sujeitos do campo e também 

com os órgãos centrais debatedores e promotores de políticas públicas de educação. Assim, 

essa Educação do Campo, herdeira da Educação Popular, que se baseia na cultura popular 

para a assunção dos povos historicamente marginalizados do direito à educação escolar, não 
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deve se fechar em um único conceito, em um conjunto de palavras, porque isso poderia matar 

a ideia de movimento da realidade que ele quer apreender, abstrair.  

Dessa forma, precisamos compreendê-la dentro de um contexto em que, muitas vezes, 

apresentam-se   vozes em disputa. Nesse sentido, é preciso ter clareza de que não se trata de 

um conceito aleatório, arbitrário, inventado por alguém, por um grupo, instituição ou governo. 

A compreensão do conceito de Educação do Campo nos convoca a buscá-lo em sua raiz de 

materialidade de origem e no movimento histórico da realidade a que se refere. Trata-se de 

um conceito em movimento, como todos os outros conceitos. Por se tratar de uma disputa de 

território imaterial, pode se tornar força material na luta política por territórios concretos, 

como o destino de uma comunidade camponesa, como a manutenção de uma escola em uma 

comunidade camponesa. 

 

A Educação do Campo nasceu como crítica à realidade educacional da 

população que vive do trabalho do campo e tomando posição no confronto 

de projetos de educação: contra uma visão instrumentalizadora da educação, 

colocada a serviço das demandas de um determinado modelo de 

desenvolvimento do campo (que sempre dominou a chamada “educação 

rural”), a afirmação da educação como formação humana, omnilateral e de 

perspectiva emancipatória, vinculada a projetos históricos, de longo prazo 

(CALDART, 2008b, p. 25-26). 

 

Para a autora, a Educação do Campo se estrutura e é fundamentada pelos seguintes 

princípios: a) função da escola: possibilitar o acesso aos conhecimentos historicamente 

sistematizados tomando como base as experiências da vida cotidiana, como essenciais para 

pensar as relações e contradições da produção humana; b) vínculo com as lutas sociais: sendo 

esta sua materialidade de origem, pois são marcadas, desde o Brasil Colônia, pelo 

enfrentamento e mobilização coletiva. A escola, como agência formativa, insere-se nesse 

processo; c) matriz ampliada de formação: pressupõe que os trabalhadores do campo têm 

direito ao acesso às manifestações artísticas e culturais; d) possibilidade de organização de 

diferentes tempos e espaços educativos: gestão coletiva e participativa, auto-organização de 

estudantes, coletivo de educadores, organização da comunidade e famílias (CALDART, 

2008a). 

O movimento da Educação do Campo se constitui de três momentos distintos, mas 

simultâneos e que se complementam na configuração de seu conceito. A Educação do Campo 

é negatividade – denúncia/resistência da sujeição dos povos do campo vistos e tratados como 

inferiores, atrasados, pessoas de segunda categoria; a Educação do Campo é positividade – 

combina práticas e propostas concretas do que e do como fazer: a educação, políticas 
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públicas, produção, organização comunitária, escola; e a Educação do campo é superação – 

projeto/utopia na projeção de construção de outra concepção de campo, de sociedade, de 

relações, ou seja, de transformação social e emancipação humana (CALDART, 2008a). 

Nessa perspectiva, a escola torna-se um lugar privilegiado de formação, de difusão e 

de produção do conhecimento, da cultura, valores e identidades das crianças, jovens e adultos, 

abrindo-lhes ao mundo desde o campo, do chão onde pisam (ARROYO; CALDART; 

MOLINA, 2011). Eis a principal diferença da Educação do Campo para a Educação Rural, a 

possibilidade de participação do mundo a partir de suas vivências, identidade, valores e 

cultura, pois o sujeito do campo é livre para transitar entre os diferentes espaços e interferir no 

mundo para sua transformação.  

A Educação do Campo é também o acúmulo da luta dos trabalhadores do campo que 

percebem a importância e a necessidade de ampliar suas reivindicações para além do acesso e 

permanência na terra, entendendo que são necessárias mudanças mais radicais na estrutura da 

sociedade e na educação, para que as transformações possam ocorrer, começando nas 

comunidades. Nesse contexto, para reagir aos processos de exclusão vividos desde a 

perspectiva da Educação Rural, algumas iniciativas foram desenvolvidas pelas próprias 

organizações e movimentos sociais do campo.  Com isso, poder-se-iam reivindicar novas 

políticas públicas com o objetivo de garantir a construção de uma educação com identidade 

própria para as escolas do campo. 

Diante do exposto e das experiências vividas na Escola Rocha Werneck, acredito que, 

em suas práticas cotidianas, ocorreu a superação da educação rural e do ruralismo pedagógico. 

Contudo, a escola está no meio do caminho para a efetivação de uma Educação do Campo. A 

ideia de meio do caminho não é a melhor referência para discutirmos os processos entre o 

rural e o urbano vivenciados pela escola. 

Nesse sentido, busco o conceito de “entre-lugar” (BHABHA, 2013) para discutir a 

dupla moldura percebida na Escola Rocha Werneck. Localizada em uma comunidade rural, 

porém, criada e reconhecida pelo poder público como urbana. Na referida discussão, não cabe 

uma resposta simplista, pois a escola é, ao mesmo tempo, rural e urbana, contudo, não é nem 

rural e nem urbana. 

Como isso? De acordo com Bhabha (2013), o entre-lugar das culturas é, ao mesmo 

tempo, desconcertantemente semelhante e diverso, gera simpatias e choques culturais. Está 

relacionado ao modo como os sujeitos subalternizados se posicionam frente ao poder e como 

realizam uma série de ações que visam ao empoderamento e a uma compreensão alargada das 

situações vividas. São essas compreensões/posicionamentos que geram entre-lugares que 
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inscrevem, a partir dos sujeitos subalternizados, as questões de âmbito comunitário, social e 

político. 

 Pensando a realidade da escola por esse conceito, percebo-a circunscrita num discurso 

de uma unidade escolar da rede municipal de Paraíba do Sul – cadastrada como escola urbana 

– e, portanto, obrigatoriamente inscrita nas políticas e programas para as escolas urbanas do 

referido município, ou seja, semelhante. Contudo, está localizada em uma comunidade rural, 

atendendo a crianças e famílias de trabalhadores rurais, que demandam escolarização para 

suas crianças próximo de suas residências, possibilitando uma educação a partir da realidade 

vivenciada, ou seja, diverso.  

Nesse contexto, ao pensar pedagogicamente as ações da “escola do mato”, nós o 

fazemos (professores, famílias e crianças) em sua constituição como entre-lugar. Nesse 

sentido, faz-se necessário olhar para o campo como espaço de produção de conhecimentos e 

subjetividades e, a partir disso, reelaborar as orientações recebidas da SEDUC, a fim de 

atender às reais necessidades da comunidade de Vieira Cortêz, como várias vezes afirmaram 

Margareth e Edna em nossas conversas, o que precisa ser feito em diálogo com os objetivos 

propostos para uma educação integral. 

Além disso, a experiência de viver o cotidiano da Escola Rocha Werneck gera 

simpatias pelas gestoras que ali passaram, por professoras e outros/as profissionais.  Nesse 

processo de mergulho no cotidiano, aprendendo muito sobre a cultura da comunidade rural, 

seus membros, seus modos de ser e estar no mundo, ocorreram também muitos choques. 

Nesse sentido, a escola também é território das produções de subjetividades dos 

sujeitos encarnados da comunidade rural e, com isso, se constitui em um campo de disputas. 

Disputas muitas vezes entre a SEDUC, que a reconhece como urbana – por estar em uma 

comunidade que conta com posto de saúde, que possui atendimento médico semanal; tem 

transporte público mais de duas vezes por dia e ainda tem relativa acessibilidade, por estar 

próxima de uma rodovia. Em contrapartida, a realidade concreta e a materialidade de origem 

da escola – se localiza em uma comunidade rural e se destina quase que exclusivamente 

aos/às filhos/as de trabalhadores/as rurais. 

São esses fatores e o trabalho pedagógico desenvolvido na escola que, nos últimos 

anos, visa atender tanto aos programas destinados às escolas urbanas quanto às escolas do 

campo, que levam à compreensão dessa escola como um entre-lugar de culturas e político-

pedagógico. Entre-lugar de culturas, pois sua existência tensiona as relações tecidas entre a 

unidade escolar e Secretaria de Educação, inscrevendo a diferença como outra moldura que 

vem sendo apresentada cindida no discurso das políticas municipais para as escolas. Entre-
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lugar político-pedagógico, pois, ao assumir sua presença, mesmo que parcial, das margens, 

consegue-se perturbar a ideia de ordem e de funcionamento estável instaurada por um 

conhecimento de regulação às escolas públicas municipais. Das margens – do campo – a 

escola explicita o desenvolvimento dos desiguais e perturba o autorreconhecimento de uma 

cultura [escolar] nacional. 

A impossibilidade de separar a dimensão política da pedagógica vem das 

aprendizagens com Freire (2005, 2011a, 2011b), ao nos apresentar uma educação que não é 

neutra e, portanto, está intimamente implicada com os sujeitos que a protagonizam. Uma 

educação que se constitui a partir da pronúncia do mundo dos sujeitos oprimidos e se revela 

como prática da liberdade. Essa prática insurgente, anticolonial, periférica e marginal assola, 

incomoda e desestabiliza a ideia de uma educação nacional, ideia calcada num conhecimento-

regulação, numa educação bancária, unitarista e em larga escala para todos os sujeitos, escolas 

e redes de ensino. 

Nesse sentido, o entre-lugar político-pedagógico vem insinuar, revelar, explicitar a 

singularidade de uma educação escolar comprometida com a realidade de seus protagonistas – 

crianças, adolescentes, jovens e adultos do campo –, com o rompimento da cultura do silêncio 

e a construção de uma gestão democrática da escola pública pautada na real participação 

político-pedagógica desses sujeitos. 

O entre-lugar se revela como potência criadora e instituinte para a escola, ao não 

permitir que se apreenda nisso (urbana) ou naquilo (rural), sendo isso e aquilo e, ao mesmo 

tempo, mais que isso e aquilo (uma escola do campo). Assim, busca-se compreender essas 

minúcias, deslocamentos e a fala das participantes da pesquisa, quando revelam que a escola 

deve oferecer as mesmas oportunidades de outras escolas, sem perder de vista o “lugar em 

que estamos, a terra que pisamos”. 

É mister compreendê-la como uma escola diferente das localizadas na área urbana, 

como a diretora dizia, uma “escola do mato”. A Escola Rocha Werneck tem resistido e 

oscilado entre seu reconhecimento como uma escola do campo, inscrita nas lutas dos 

trabalhadores rurais pela possibilidade de educar seus filhos e filhas próximas de suas 

residências, levando em consideração, nesse processo, seus modos de vida, as políticas e as 

diretrizes recebidas da SEDUC, os quais tentam nos desviar da construção de uma efetiva 

relação com a comunidade na qual estamos inseridos. 

Como não existe um campo único, a Educação do Campo é concebida numa 

perspectiva dialógica e plural, pois, ao trabalhar com esse termo, não pretendemos encarcerar 

a educação de tantos sujeitos distintos em um mesmo formato. O projeto moderno de escola já 
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pretendeu isso e não é o que queremos. Na verdade, interessa-nos a educação como prática da 

liberdade, ‘pensadasentida’ pelos sujeitos coletivos do campo articulados aos seus modos de 

vida e relação com o território. 

Recuperando parte da história da educação do município de Paraíba do Sul, 

conferimos que sua atuação e oferta de matrículas destinava-se, principalmente, para as 

populações do campo, que viviam nas fazendas de todo o território municipal, ou seja, em 

comunidades rurais. A Lei nº 1.510, de 06 de dezembro de 1990, que instituía as normas 

organizacionais da Secretaria Municipal de Educação e cultura, classificava as unidades 

escolares e creches existentes no município de acordo com o número de turmas.  

 

 

Tabela 1 – Classificação das unidades escolares 

Número de turmas Classificação das Unidades Escolares 

Até 02 turmas D 

De 03 a 05 turmas C 

De 05 a 10 turmas B 

De 11 a 20 turmas A 

Fonte: Lei nº 1.510, de 06/12/1990 – Anexo 1.  

 

 

A referida classificação era utilizada para determinar o número de funcionários – 

diretor, professor, servente, merendeira, secretário, auxiliar de secretaria, coordenador de 

turno e coordenador pedagógico – alocados em cada unidade escolar.  Quanto menor o 

número de turmas, menos funcionários e mais acumulação das atividades administrativas e 

pedagógicas. Tanto na Educação Infantil, quanto no Ensino Básico de 1º grau, designação na 

época para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, naquele período, eram previstas classes 

multisseriadas, com, no máximo, 20 alunos em cada nível de ensino. 

Em 1993, o município de Paraíba do Sul contava com as seguintes unidades escolares: 
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Quadro 1 – Escolas municipais em 1993 

Ordem ESCOLA LOCALIZAÇÃO SITUAÇÃO ATUAL 

01 Dr. Nilo Peçanha Rural Extinta 

02 Joaquim Elpídio Moreira Rural Extinta 

03 Alfredo Augusto Costa Rural Extinta 

04 Lucílio Ribeiro Torres Urbana Extinta 

05 Serafim Andrade Rural Extinta 

06 Profº Rubens S. de Carvalho Urbana Extinta e encampada pelo 

CIEP Municipalizado Haroldo 

Machado de Barros 

07 Ribeirão Rural Extinta e encampada pela E. 

M. Prefeito Rocha Werneck. 

08 Barão Guaraciaba Rural  Extinta 

09 Conceição Rural Extinta 

10 Beatriz de B. Carvalho Rural Extinta 

11 Monte Cristo Rural Extinta 

12 Pedro de Souza Carvalho Rural Extinta 

13 Padre Luiz Raymondo Rural Extinta 

14 Januário M. de Barros Urbana Extinta e encampada E. M. 

Manoel Gonçalves 

D’Ascenção. 

15 Miná M. Guedes Rural Extinta e encampada pela E. 

M. Paulo Lacerda 

16 Santa Isabel Rural Extinta e encampada pela E. 

M. Irmã Montedônio. 

17 Manoel Vaz Urbana Renomeada para E. M. 

Jornalista Arcanjo Antonino 

Lopes. 

18 Presidente Kennedy Rural Extinta 

19 Cruz das Piteiras Rural Extinta 

20 São Lourenço Rural Extinta e encampada pela E. 

M. Prefeito Rocha Werneck. 

21 Dr. Rubem S. Moreira Rural Extinta 

22 Antônio Amaral Rural Extinta 

23 Dentinho de Leite Urbana Renomeada para Creche M. 

Profª. Maria de Assis Capella. 

24 Roque Rodrigues dos Santos Urbana Em funcionamento e 

transformada em Creche 

Municipal com o mesmo 

nome. 

25 Creche M. Consuelo Rios C. 

Souza 

Urbana Em funcionamento 

Fonte:  Lei nº 1.510, de 06/12/1990, conforme anexo 1 e atualizado pelo autor com a colaboração da 

Supervisora Educacional Rosângela Fonseca14  

 

 

                                                           
14 Servidora pública da rede municipal de educação de Paraíba do Sul há mais de 30 anos. 
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Nesse sentido, com a redemocratização política no início da década de 1980 e o 

advento da municipalização do ensino, com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB), em 1996, a educação municipal passa por transformações 

significativas, como a criação de uma rede municipal de ensino e, posteriormente, um sistema 

de ensino próprio, a política de nucleação e fechamento de escolas compostas de classes 

multisseriadas nas fazendas e a ampliação do quantitativo de escolas municipais na área 

urbana do município. 

O processo de fechamento de escolas rurais não é novo. Em meados da década de 

1980 e 1990, adotando uma orientação política neoliberal, vários estados brasileiros 

conduziram processos de nucleação dessas escolas. Assim, procedeu-se ao fechamento das 

escolas rurais com o deslocamento das crianças para escolas urbanas, que seriam núcleos ou 

escolas-polo para atender às crianças que outrora pertenciam a escolas rurais (BASSO, 2013; 

FARIAS, 2015). 

A política neoliberal que sustentou o fechamento dessas escolas se articula ao contexto 

mais amplo da defesa da redução do Estado e à minimização de sua intervenção na economia. 

Tal política, ao defender o desaparelhamento do Estado, por considerá-la onerosa, coloca em 

risco uma série de políticas públicas voltadas para as populações mais pobres, pois defende 

que “qualquer limitação de mercado por parte do Estado, é uma ameaça letal à liberdade, não 

somente econômica, mas também política” (ANDERSON, 1995, p. 9). 

A ideia defendida pelos neoliberais é que um Estado forte limita as ações comerciais e 

prejudica a liberdade econômica. Nesse sentido, parte-se da crença de que a economia é capaz 

de se autorregular e garantir o crescimento econômico e a estabilidade do país, ao mesmo 

tempo que combate o Estado de bem-estar social e os investimentos em políticas sociais. 

No Brasil, inicialmente, o neoliberalismo gerou a abertura de mercados e certo 

crescimento econômico, porém, levou à derrocada dos movimentos sindicais, à diminuição 

das greves nos anos de 1980, ao aumento do desemprego, sendo esses fatores tidos como 

necessários e naturais para a economia de mercado. Nessa perspectiva, defendia-se a 

concentração de lucros e riqueza nas mãos dos ricos, o que, supostamente, permitiria um 

reinvestimento na economia. Contudo, como isso não se confirmou, houve, sim, um 

aprofundamento das desigualdades sociais (BASSO, 2013). 

A política neoliberal defende a diminuição do tamanho do Estado, o que, na prática, 

significa a redução e, até mesmo em alguns contextos, a suspensão de vários serviços 

essenciais oferecidos à população, como saúde, educação.  Países como o Brasil, de 

capitalismo dependente e ocupando um lugar na periferia do sistema-mundo global, por sua 
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história de colonização, acabam num lugar de dependência de outros países mais 

desenvolvidos econômica e tecnologicamente, fazendo com que não haja políticas públicas 

que visam à emancipação da população como prioridade. 

No entanto, ao adotar a política neoliberal, o estado brasileiro acaba por praticar um 

desinvestimento em áreas essenciais para o desenvolvimento, segurança e bem-estar da 

população. Isso porque as políticas públicas 

 

traduzem as formas de agir do Estado, mediante programas que objetivam 

dar materialidade aos direitos constitucionais. Entre os direitos 

constitucionais que se materializam por meio de políticas públicas, estão 

principalmente os direitos sociais, definidos no artigo 6º da Constituição 

Federal Brasileira de 1988: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, 

segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e 

assistência aos desamparados. Pelo fato de as políticas públicas serem 

formas de atuação do Estado para garantir os direitos sociais, elas também 

são denominadas, muitas vezes, políticas sociais (MOLINA, 2012, p. 588). 

 

 

 Entender o fechamento das escolas como parte do avanço das políticas neoliberais 

sobre a educação pública é importante e nos permite compreender que tais políticas não 

coadunam com a preocupação expressa na Constituição Federal de que as políticas públicas 

devam trabalhar em prol da garantia dos direitos sociais, configurando-se em políticas sociais 

para a população. Nesse sentido, essas políticas acabam por atender aos interesses do mercado 

financeiro internacional, que colocam o Brasil numa posição capitalista dependente que serve, 

essencialmente, para fornecer matéria-prima e outros produtos a serem utilizados por países 

mais desenvolvidos.  

Nesse bojo, o estado brasileiro apontou a necessidade de melhoria do ensino público, 

sobretudo nas escolas localizadas no meio rural. Tais escolas têm tido um histórico de 

precariedade da estrutura física, falta de condições adequadas de trabalho, baixa qualificação 

docente, intensa rotatividade de professores e sobrecarga de trabalho prejudicando sua 

atuação em sala de aula, pois muitos professores acumulavam as funções de docente e diretor 

da escola (FARIAS, 2017; OLIVEIRA, 2010, SILVA; MORAIS; BOF, 2006; 

VASCONCELOS, 1993). As crianças cujas escolas foram fechadas foram direcionadas para 

outras com mais alunos e em áreas mais próximas das cidades, o que implica deslocamento 

diário entre o campo e a cidade. 

 Com isso, ocorre um deslocamento da educação municipal do campo para a cidade e 

um alinhamento cada vez maior da educação municipal com a estadual e a federal. Os 

impactos decorrentes disso são vistos e sentidos no alinhamento (conhecimento-regulação) 
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das escolas a uma educação que se preocupa com o desenvolvimento e a produção de uma 

sociedade urbano-industrial, mesmo em municípios como Paraíba do Sul, que guardam uma 

íntima relação com o campo e sua produção e, consequentemente, o trabalho rural. 

É toda essa regulação sob a educação, que atropela os interesses e as necessidades de 

pequenas escolas, que tem nos mobilizado a nos mantermos em luta para que nossas vozes 

sejam ouvidas pelos gestores municipais. E, assim, outras políticas, sobretudo pautadas na 

realidade das escolas públicas do campo, sejam produzidas em diálogo e cooperação entre os 

representantes do Estado e as comunidades rurais que as reivindicam. 

 

2.3 Cotidiano escolar: políticas e programas para escolas no campo com classes 

multisseriadas15 

 

Mais uma vez, trago ao texto meu encontro com a escola, a fim de problematizar os 

desafios presentes no trabalho com classes multisseriadas. Ao chegar à Escola Rocha 

Werneck, fui designado para uma classe multisseriada, composta pelas turmas de 4º e 5º anos, 

com 16 estudantes no total. Na turma de 4º ano, havia nove crianças e, na de 5º ano, sete, 

sendo que três já eram adolescentes e que haviam repetido, pelo menos uma ou duas vezes, 

outras séries. As orientações recebidas foram que, a despeito de as duas turmas estarem na 

mesma sala, deveria tratá-las diferentes, ou seja, oferecer simultaneamente duas aulas, de 

modo que as crianças das diferentes turmas fossem contempladas. Essa exigência feita pela 

diretora era conferida pela orientadora pedagógica e pela supervisora sempre que apareciam 

na escola. Para tal, faziam controle do meu caderno de planejamento e do caderno das 

crianças. 

No cotidiano da sala de aula, fui aprendendo que não era possível seguir as orientações 

dadas à risca, pois não podia controlar a audição das crianças. Mesmo que a explicação não 

fosse destinada ao conteúdo abordado para seu ano de escolaridade, todas ficavam paradas me 

ouvindo. No início, isso me incomodou bastante, mas depois fui criando táticas (CERTEAU, 

2009) que me ajudavam a integrá-las e permitir sua cooperação.  

As transgressões das crianças ao que estava estabelecido me levaram a elaborar aulas a 

partir de temas e, com isso, trabalhar com as diferenças (de ano de escolaridade, de 

                                                           
15 Assumo, neste texto, a ideia de que as políticas públicas foram elaboradas para as escolas localizadas no 

campo, uma vez que compreendo que o “Paradigma da Educação do Campo” (ARROYO; CALDART; 

MOLINA; 2011, FERNANDES; MOLINA, 2004) não está inteiramente assumido pelo Estado Brasileiro, o que 

provoca tensões e nos impele a luta e militância por uma “educação do/no campo” (CALDART, 2008b). 
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experiências de vida, de fase de desenvolvimento humano) como um dos elementos 

estruturantes do trabalho pedagógico. Nesse contexto, fui elaborando uma proposta de 

trabalho que valorizasse a multi-idade com suas multiexperiências no primeiro segmento do 

Ensino Fundamental.  

Trabalhava a mesma disciplina com as duas turmas. Ao montar as aulas, trazia 

elementos dos conteúdos que deveriam ser apreendidos por cada ano de escolaridade, 

ampliando-os para os temas de interesses das crianças e pré-adolescentes presentes na classe. 

Nesse primeiro momento, ofereci um alargamento dos conteúdos das disciplinas para as duas 

turmas. Todavia, ao elaborar as provas, passíveis do controle da orientadora pedagógica, 

buscava atender as exigências da rede municipal de ensino.  

Fazia as mesmas coisas com as duas turmas? Não, pois entendia que, apesar de duas 

turmas, tínhamos, naquele momento, vários níveis de desenvolvimento e muitas formas de 

aprender. Assim, fui apostando na diversificação das formas de ensinar e, com isso, à medida 

em que as crianças questionavam, ia refletindo e reorientando minha prática pedagógica.  

Naquele momento, mesmo que intuitivamente, comecei a trabalhar com a “avaliação 

como uma prática de investigação” (ESTEBAN, 2002), pois lançava mão de vários momentos 

de falas, reflexões e avaliações formais das crianças para conhecer mais sobre elas e ir 

reorientando os percursos e caminhos de aprendizagens. Nessa perspectiva, a avaliação 

passou a ser um importante instrumento de investigação e diálogo, pois me sinalizou o quanto 

a vida das crianças precisa estar na sala de aula, o que estimulou o trabalho com pesquisas e 

reflexões sobre a realidade que nos cercava. 

  Nos anos subsequentes, fui burilando minha prática pedagógica com as crianças e 

convidando as outras professoras para o diálogo, uma vez que sentia a necessidade de uma 

prática dialógica naquela escola do campo. Isso porque uma escola do mato, como dizia Ana 

Paula, exigia uma metodologia nascida no mato também e que buscasse focar numa educação 

de qualidade e libertadora para nossas crianças. 

Esse desafio não é só meu, mas de todos professores e professoras que se dispõem a 

trabalhar em escolas do campo. De acordo com os dados da Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECADI), em 2013, o Brasil contava com 

cerca de 50 mil escolas do campo com classes multisseriadas. Essas escolas atendem a 

diversas populações do campo, como pequenos agricultores, povos das águas, povos das 

florestas, os quilombolas, entre outros. 

Para atender às reivindicações dessas populações e dos movimentos sociais do campo, 

a política que vem sendo adotada nessas escolas é a organização das turmas em classes 
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multisseriadas, sobretudo por apresentarem um pequeno número de matrículas. Vale ressaltar 

que essa ideia quantitativa de matrículas se dá em comparação às escolas que compõem uma 

mesma rede de ensino e as diretrizes para formulação do número de estudantes por turma. 

O termo ‘multissérie’ é identificado por uma justaposição que se estabelece entre multi 

e seriado (OLIVEIRA, FRANÇA, SANTOS, 2011). Essas conotações expressam um olhar 

quantitativo frente às várias séries presentes em uma única sala de aula. Essa organização 

tensiona e fragmenta a organização da escola em séries ou ciclos de aprendizagem, ao trazer 

para o centro do trabalho pedagógico a necessidade de pensar no desenvolvimento de crianças 

de diferentes idades e anos de escolaridade em uma mesma classe. 

As classes multisseriadas, geralmente de escolas localizadas em áreas rurais dos 

municípios, têm constituído sua identidade referenciada na precarização do modelo urbano 

seriado de ensino. Para que essa realidade se modifique, é necessário tomar a materialidade de 

origem dos sujeitos atendidos pela escola e, a partir disso, transgredir o padrão de organização 

do ensino: fragmentação em séries anuais, currículo prescrito a partir da realidade urbana, 

lógica transmissiva e reguladora do tempo e trabalho pedagógico de professores e estudantes 

(HAGE, 2005). 

É preciso lembrar que essa forma de organizar as turmas no Brasil não é recente, 

estando presente desde o período imperial, quando a Coroa portuguesa organizava o ensino 

através da aplicação do método mútuo ou de ensino por meio de monitoria, na instrução 

elementar, modelo importado da Inglaterra (HAGE, 2010). As críticas a esse modelo, que 

também não são novas, vão do desempenho insatisfatório das crianças à alta rotatividade de 

professores nas escolas de comunidade e às consequentes rupturas na escolarização das 

crianças. 

Essa forma de organizar as turmas se configurou, ao longo dos anos, como uma 

política pública oficial – precarizada – de oferta e acesso à educação escolar em comunidades 

rurais, ou seja, próximas ao local onde vivem, mas acaba por se constituir numa precarização, 

por não levar em consideração as identidades culturais das populações do campo e, sim, a 

padronização e a regulação destinada a todas as escolas pertencentes a uma mesma rede de 

ensino e, mais recentemente, ao um sistema de educação cada vez mais globalizado e com 

objetivos afinados aos organismos internacionais para educação. 

Desse modo, existe um vácuo na constituição de políticas públicas efetivas para as 

escolas que escapam dos padrões pré-definidos ou esperados em uma dada rede de ensino. As 

classes multisseriadas, espaços marcados pela heterogeneidade, ao reunirem grupos com 

diferentes idades e séries, interesses, de domínio de conhecimentos e níveis de 
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aproveitamento (HAGE, 2005) e com uma diversidade de histórias de vida e experiências 

biopsicossociais, acabam por não tomarem esses fatores como preponderantes para a 

realização do trabalho com as crianças, mas por ficarem presas à lógica da seriação e 

padronização curricular. 

Diante de uma realidade tão complexa, afinal de contas, é preciso oferecer educação 

escolar a todos/as, preferencialmente mais próxima de suas residências, como determina a 

LDB.  Então, o que fazer para atender à demanda imposta pela realidade dos sujeitos do 

campo? Um meio para tentar resolver esse problema complexo foi a instituição de políticas 

públicas voltadas para as escolas e povos do campo. Aqui, vamos tratar de dois programas 

propostos pelo Governo Federal, o primeiro na década de 2000 – o Programa Escola Ativa 

(PEA) - e outro na década seguinte, 2010 – o Pronacampo -  e sua ação mais contundente para 

as escolas do campo – o Programa Escola da Terra. Esses programas têm articulação direta 

com o município de Paraíba do Sul e a Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck. 

 

2.3.1 O Programa Escola Ativa 

 

Em 1997, o Governo Federal instituiu o Programa Escola Ativa (PEA) como 

alternativa às escolas do campo, para tentar resolver os alardeados problemas que persistiam 

na educação das classes multisseriadas, como a ineficiência do ensino e a baixa qualidade da 

educação. Esse programa, específico para as escolas com classes multisseriadas, que utiliza 

uma metodologia adaptada da experiência colombiana da Escuela Nueva16, foi implantado 

inicialmente nos estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através do Fundescola17 

do Ministério da Educação. 

                                                           
16 O programa Escuela Nueva, pensado para classes isoladas ou multisseriadas, buscava a escolarização da 

população mais pobre da Colômbia que vivia em contexto de muita violência. A experiência colombiana 

inspirou muitos outros países da América Latina pela difusão de índices muito favoráveis aos resultados obtidos 

pelo programa Escuela Nova que tinha suas bases no Programa Escola Unitária, promovido pela UNESCO-

OREALC, na década de 1960 e adotado pela Colômbia, entre outros países latino-americanos, como Argentina, 

Chile e Uruguai. “O método baseava-se em guias auto-intrutivos (cartões de aprendizagem) e nos princípios da 

Escola Ativa proposta por Freinet. Suas principais características eram: instrução individualizada, aprendizagem 

ativa, uso de guias, escola primária completa, ensino multisseriado, e promoção automática” (SCHIEFELBEIN 

et al, 1992 apud GONÇALVES, 2009, p.30). 

 
17Fundo de Fortalecimento da Escola (FUNDESCOLA) é um programa oriundo de um acordo de financiamento 

entre o Banco Mundial (BM) e o MEC, desenvolvido em parceria com as secretarias estaduais e municipais de 

Educação dos estados envolvidos. A missão do programa é o desenvolvimento da gestão escolar, com vistas à 

melhoria da qualidade das escolas do Ensino Fundamental e à permanência das crianças nas escolas públicas, nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste”. (OLIVEIRA, FONSECA, TOSCHI, 2005, p.207) 
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Com a promoção automática ou flexível, buscava-se fluxo escolar para as crianças a 

fim de estimulá-las a terminar a escolarização primária. Outro aspecto que é preciso ser 

ressaltado é a previsão de uma estreita relação com a comunidade, tanto no trabalho 

pedagógico, quando os alunos participariam de atividades curriculares relacionadas à vida 

diária e seu ambiente natural e social, como no estabelecimento de vínculos necessários e 

significativos entre a escola e a comunidade. 

Naquele momento, conquanto nada soubesse ainda sobre o PEA, fiquei bastante 

contente com a possibilidade de ter materiais diversos à minha disposição para realização do 

trabalho pedagógico com as crianças. Lembro que, nos dias de muito calor, saíamos da sala, 

espalhávamo-nos em pequenos grupos pela varanda e realizávamos várias atividades 

utilizando materiais concretos para auxiliar a construção de novos conhecimentos. 

Havia muitos materiais para auxiliar o trabalho com os alunos, como caixas de 

material dourado em madeira, jogos pedagógicos diversos (dominós das operações, trilha de 

frases, alfabeto móvel, jogo dos antônimos e sinônimos, jogos para auxiliar na alfabetização, 

entre outros), jogo de xadrez, jogo de dama, livros paradidáticos oriundos do Programa 

Nacional Biblioteca na Escola18 (PNBE).  

Todas as aulas eram planejadas e executadas levando em consideração o material 

disponível, o espaço e o tempo de trabalho com as crianças. Com isso, ao trabalhar com 

contagem, agrupamentos e adição, era possível utilizar o material dourado. No trabalho com a 

língua portuguesa, contávamos com diversos jogos, desde a formação de frases e palavras à 

elaboração de pequenos textos.  

Por dispor de uma diversidade considerável de materiais, era possível trabalhar com a 

turma organizada em grupos de interesse, levando em consideração o nível de 

desenvolvimento em determinada área do saber e em grupos seriados. Essa dinâmica passou a 

integrar o planejamento e as ações da sala de aula, o que possibilitou a construção de parceria 

                                                           
18

O Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), desenvolvido desde 1997, tem o objetivo de promover o 

acesso à cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição de acervos de obras de 

literatura, de pesquisa e de referência. O atendimento é feito de forma alternada: ou são contempladas as escolas 

de Educação Infantil, de Ensino Fundamental (anos iniciais) e de Educação de Jovens e Adultos, ou são 

atendidas as escolas de Ensino Fundamental (anos finais) e de Ensino Médio. Hoje, o programa atende, de forma 

universal e gratuita, a todas as escolas públicas de Educação Básica cadastradas no Censo Escolar. O programa 

divide-se em três ações: PNBE Literário, que avalia e distribui as obras literárias, cujos acervos literários são 

compostos por textos em prosa (novelas, contos, crônica, memórias, biografias e teatro), em verso (poemas, 

cantigas, parlendas, adivinhas), livros de imagens e livros de história em quadrinhos; o PNBE Periódicos, que 

avalia e distribui periódicos de conteúdo didático e metodológico para as escolas da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio e o PNBE do Professor, que tem por objetivo  apoiar  a prática pedagógica dos professores 

da Educação Básica e também da Educação de Jovens e Adultos, por meio da avaliação e distribuição de obras 

de cunho teórico e metodológico. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/programa-nacional-biblioteca-da-

escola. Acesso: 02 fev. 2018. 
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e cooperação entre as crianças para a resolução dos problemas colocados tanto na sala de aula 

como pelo cotidiano. 

Essa “fartura” de materiais, os quais ofereciam possibilidades de realização de 

trabalhos diferenciados em pequenos grupos, com as turmas e até mesmo com a classe 

integrada, me fez questionar a diretora sobre sua origem. Na época, Ana Paula assim me 

explicou:  

Por estar inscrita no Programa Escola Ativa, sendo reconhecida como uma escola de 

“zona rural”, a escola recebe uma série de materiais para auxiliar o trabalho 

pedagógico diário e possui algumas obrigações, como cuidar e manter os cantinhos: da 

leitura, da matemática, das ciências, levando os alunos a ler e compreender a realidade 

deles. Além disso, parte da verba recebida do Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) é destinada à compra de jogos e materiais pedagógicos selecionados pelas 

professoras e agora por você também, professor da nossa escola. 

 

 

 O PEA absorveu as metodologias e a organização do trabalho pedagógico previsto no 

Programa Escuela Nueva (PEN). Contudo, com o passar do tempo, a expansão do programa 

da região Norte do país para todo o território nacional provocou mudanças significativas. 

Além disso, ele passou a ser administrado diretamente por estados e municípios que 

participaram do convênio com o MEC. De acordo com Gonçalves (2009), em alguns casos, o 

convênio significou apenas uma possibilidade de captação de recursos do governo federal e 

não necessariamente uma mudança na educação oferecida nas escolas do campo. 

 O que o PEA previa era uma reorganização das escolas do campo e, sobretudo, da 

prática pedagógica das professoras que deveriam estar preparadas para lidar com a gestão e a 

coordenação do trabalho pedagógico nas escolas rurais, o que vai além da docência para 

classes multisseriadas. Estava prevista a presença de um supervisor da Secretaria Municipal 

ou Estadual de Educação que tinha a função de “controlar” o trabalho realizado nas salas e 

conduzir os encontros de formação com as professoras para garantir que as metodologias do 

programa fossem implementadas sem desvios. 

 O método do PEA possuía vários materiais e instrumentos, como o guia de 

aprendizagem – material didático com ficha de controle de progresso do aluno, o que permitia 

uma aprendizagem individualizada e o controle da professora sobre ela;  o livro de 

confidências – material didático a ser utilizado como agenda; a caixa de sugestões – espaço 

para participação das crianças dando sugestões à professora; o croqui da comunidade – mapa 

elaborado com as crianças sobre a comunidade, calendário agrícola, maquete; a ficha familiar 

– instrumento para o levantamento das informações das famílias das crianças, perfil, 

escolaridade, saúde, moradia; a monografia da comunidade – trabalho que visa conhecer, 
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recuperar e valorizar a vida cultural da população; e o calendário agrícola – instrumento que 

registra a época do plantio, colheitas na comunidade e serve para o planejamento das 

atividades na escola, levando em consideração aqueles alunos que precisarão se ausentar 

(FUNDESCOLA/MEC, 2005). 

 Gonçalves (2009), ao analisar os impactos do PEA, tece críticas ao extremo controle 

imposto por parte do Banco Mundial (BM) e do governo federal às escolas participantes do 

programa. Porém, reconhece que, de certa maneira, o programa permitiu a circulação nas 

escolas de material pedagógico diverso e que, apesar de rígido, tinha uma proposta 

pedagógica que visava à maior articulação entre a escola e a comunidade. Com relação à 

formação das professoras, esta não deixava espaço para a criatividade docente, uma vez que 

as tratava como meras executoras dos materiais e instrumentos dos guias de aprendizagens 

que sustentam o programa. 

 Dez anos depois de sua implantação, o PEA atingia todo o território nacional como 

política pública do governo federal para as escolas do campo. Apesar de não ir ao encontro 

dos anseios das comunidades rurais, o referido programa serviu para a sistematização das 

reivindicações dos movimentos sociais do campo em uma política pública para suas escolas. 

Porém, essa política trouxe uma forte regulação para o trabalho docente nas escolas do campo 

(KNIJNIK; WANDERER, 2013). 

Minha experiência com o PEA na Escola Rocha Werneck foi bem pontual. A despeito 

de toda organização dos cantinhos de aprendizagem, dos materiais recebidos, a supervisão só 

se preocupava se as turmas estavam recebendo aulas diferenciadas a fim de que pudessem 

classificá-las como 4º e 5º anos. Dessa maneira, o caráter individualizado do ensino 

preconizado pelo PEA não era seguido e nem estimulado. Também não havia encontros de 

formação entre os professores das classes multisseriadas. 

Devido aos encaminhamentos das políticas educacionais municipais, em acordo com a 

mudança na diretriz do governo federal dos programas destinados às escolas multisseriadas, a 

escola foi descadastrada e inserida no rol de escolas urbanas do município. Anunciava-se um 

novo programa que substituiria o PEA.  

 

2.3.2 O PRONACAMPO e a Escola da Terra 

 

No ano de 2013, fomos informados de que a rede municipal adotaria outro programa 

para as escolas com classes multisseriadas – o Programa Escola da Terra (PET), que, na 
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verdade, é uma ação do Programa Nacional do Campo – PRONACAMPO, instituído em 20 

de março de 2012, por meio da portaria nº 86, de 1º de fevereiro de 2013. 

 O PRONACAMPO se constituiu num conjunto de ações específicas para a efetivação 

do direito à educação dos povos do campo e quilombolas, considerando as reivindicações 

históricas dessas populações, dos movimentos sociais e sindicais do campo (BRASIL, 2012). 

Com esse programa, visava-se cumprir a LDB no atendimento às populações do campo em 

suas localidades e, ainda, buscar superar algumas dificuldades que persistiam na educação 

oferecida por escolas com classes multisseriadas. 

 Para tal, o gestor municipal e estadual deveria aderir ao programa através do Sistema 

de Informações Integradas de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC (SIMEC). Cabia 

a ele informar o número de escolas com classes multisseriadas e quilombolas de sua rede e o 

respectivo número de professores. A partir do cadastro das redes municipais e estaduais no 

PRONACAMPO, as escolas adeririam ao PET. 

 O PET tem por objetivo principal a promoção da melhoria das condições de acesso, 

permanência e aprendizagem dos estudantes do campo e quilombolas em suas comunidades, 

por meio do apoio à formação de professores e professoras que atuam nas turmas dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental compostas por estudantes de variadas idades – classe 

multisseriada, e em escolas de comunidades quilombolas, fortalecendo a escola como espaço 

de vivência social e cultural. Para isso, se constitui em quatro ações: a) formação continuada e 

acompanhada de professores que trabalham com estudantes dos anos iniciais do ensino 

fundamental em escolas multisseriadas no campo e em escolas quilombolas, além dos 

assessores pedagógicos que terão a função de tutores; b) oferta de materiais didáticos e 

pedagógicos; c) monitoramento e avaliação; d) gestão, controle e mobilização social 

(BRASIL, 2012). 

 As ações pontuais do programa no cotidiano escolar consistem em oferecer os 

seguintes recursos: livros do PNLD Campo e kit pedagógico que atendam às especificidades 

formativas das populações do campo e quilombolas; apoio técnico e financeiro aos estados, 

Distrito Federal e municípios para a ampliação e a qualificação da oferta de Educação Básica 

às populações do campo e quilombolas em seus respectivos sistemas de ensino. 

 Com o PET, a SECADI esperava alcançar cerca de 50 mil escolas com classes 

multisseriadas em áreas rurais e quilombolas e 7,5 mil professores. Em 2013, iniciou-se um 

plano piloto do programa em quatro das cinco regiões administrativas brasileiras com a 

participação das seguintes universidades: do Amazonas (UFAM), com 1.500 vagas, da Bahia 
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(UFBA), do Pará (UFPA), de Pernambuco (UFPE), do Rio Grande do Sul (UFRGS), de 

Minas Gerais (UFMG) e do Maranhão (UFMA), com mil vagas cada (BRASIL, 2013). 

 Em 2012, recebemos, na Escola Rocha Werneck, uma série de materiais pedagógicos 

– cadernos pedagógicos – para o desenvolvimento do trabalho com as crianças e algumas 

orientações iniciais que foram passadas pela gestora da época, Ana Paula. Contudo, nos anos 

seguintes, nada se falou sobre o programa, tampouco os livros didáticos do campo chegaram 

em número suficiente para as crianças matriculadas na escola. 

 Ao observarmos as propostas e diretrizes dos dois programas que, em certa medida, 

circularam no cotidiano da Escola Rocha Werneck, é difícil notar diferenças significativas 

entre eles. Primeiro, porque as ações mantinham a ideia da multisseriação como um trabalho 

pedagógico que não pudesse romper com os limites impostos pelo modelo seriado e, também, 

por, efetivamente, não termos recebido acompanhamento e formação em trabalho como 

previam tais programas para desenvolver um trabalho com a realidade da escola, ou seja, 

localizada em uma comunidade rural, com classes multisseriadas. 

 Nesse sentido, vale ressaltar que as secretarias estaduais e municipais tinham/têm 

papéis fundamentais na adesão do programa, posto que cabe a elas o reconhecimento e a    

classificação das escolas de suas redes de ensino. A negação da realidade da escola e o não 

reconhecimento de sua singularidade são um dos grandes problemas enfrentados em nossa 

realidade. 

 Como em nossa escola vivíamos, e ainda vivemos, a tensão entre ser uma escola do 

campo ou urbana, vai ficando evidente o desinteresse do poder público municipal em mantê-

la cadastrada em programas do governo federal que reconhecem sua condição de escola do 

campo e, em certa medida, pressionam para que seja tratada política e administrativamente de 

maneira diferente das demais. Nesse contexto, em 2014, por falta de inserção de dados 

referentes à escola no sistema do governo federal, fomos desvinculados do PRONACAMPO, 

apesar de termos recebido alguns materiais enviados pelo MEC referentes às ações da Escola 

da Terra. 

De lá para cá, cresceram as investidas pelo fechamento da unidade escolar e as 

orientações (regulação via Secretaria Municipal de Educação) para aproximar cada vez mais a 

educação oferecida e realizada em nossa escola à das outras escolas do meio urbano. 

Com minha atuação docente na Escola Rocha Werneck, pude perceber suas 

singularidades e como ela se constituiu, ao longo dos anos, em um importante espaço de 

encontros para socialização e construção do conhecimento entre as crianças, suas famílias e os 
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profissionais que nela trabalham. Experiências estas que tornam o cotidiano escolar como 

lócus privilegiado de afetos, reflexão, ação e transformação para a comunidade.  

Sendo espaço de encontros, de presença e, quiçá, de participação de diferentes sujeitos 

– professoras, crianças, famílias e outras pessoas da comunidade –, a escola deve estar aberta 

ao convívio com as diferenças, à pluralidade de saberes e modos de ser e estar no mundo. 

Contudo, não se pode perder de vista que vivemos numa sociedade desigual e que nossas 

escolas estão sujeitas às lógicas de hierarquização, segregação e competição que reforçam as 

desigualdades sociais, econômicas e educacionais no mundo moderno/colonial.  

   Aprendi com Giroux que as escolas são palcos onde as tensões sociais e de classes se 

manifestam. Como tal, não são apenas locais de reprodução da sociedade capitalista, mas 

também lugar de contestação, lutas e transformação das crianças, homens e mulheres para 

uma possível transformação social.  Nesse sentido, a instituição escolar é, sim, um local social 

contraditório, pois é marcado por diferentes sujeitos e suas lutas, atravessado pelo ensino, 

conhecimento e práticas sociais de emancipação. “A escola nem é um baluarte da dominação, 

nem lócus de revolução; ela contém espaços ideológicos e materiais para o desenvolvimento 

de pedagogias radicais, lócus para se criar um discurso crítico em torno das fórmulas que uma 

sociedade democrática poderia tomar” (GIROUX, 1983 apud ZUIN e PUCCI, 1999, p. 131). 

O desenvolvimento de pedagogias radicais se apoia na educação como prática da 

liberdade (FREIRE, 2011a), para que a educação transforme as ideias, as formas de ver e a 

mentalidade das pessoas, para que, assim, as pessoas possam transformar o mundo. Esse 

processo de transformação, muitas vezes, começa no local onde vivemos e a escola atua. Para 

que a educação cumpra seu papel com as crianças das classes populares, entendo que é 

fundamental o envolvimento de suas famílias que viverão o processo de educação e 

transformação social junto com as crianças e a escola. 

 

2.4 Cotidiano escolar – lugar da prática político-pedagógica dos sujeitos 

 

 O desenvolvimento de pedagogias comprometidas com as classes populares está 

presente no meu fazer de professorpesquisador, que assume o cotidiano escolar como fonte de 

interrogação e pesquisa. Nesse sentido, de posse dos materiais e recursos ofertados pela 

escola, parti para a construção de uma prática pedagógica que, ao mesmo tempo em que me 

permitisse conhecer as crianças, poderia me ajudar a pensar as intervenções a serem 

realizadas com elas, ao longo do ano letivo, com o trabalho pedagógico que 

desenvolveríamos. Estava há pouco tempo na escola, mas as novidades, para além da forma 
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de organizar as turmas, não paravam de me surpreender, como o estranhamento e o receio por 

parte das crianças e até de algumas mães de ter um homem atuando no Ensino Fundamental. 

Conquanto não fosse o primeiro professor da escola, como o último já havia saído de 

lá havia mais de seis anos, o grupo de crianças com o qual trabalhava nunca tinha tido um 

professor. Estava posto um desafio que, juntos e através do diálogo, precisaríamos resolver. 

Em contrapartida, o que me chamou atenção foi a defasagem idade/ano de escolaridade de 

alguns alunos e alunas da minha classe e a visão que eles e elas tinham sobre a escola e o 

próprio mundo. Lembro-me de um aluno que, em uma das atividades realizadas, partilhada 

com o grupo, ao falar de seus sonhos, dissera que pretendia parar de estudar aos 15 anos e 

continuar com a atividade que já realizava. Em suas palavras: “Meu sonho é carrinhar na 

cerâmica. Vou parar de estudar, vou carrinhar e ganhar dinheiro. Não preciso mais que isso. 

Tá bom! Estudar pra quê? Eu ganho dinheiro, pago minha conta na venda, compro umas 

coisas e vou vivendo”. 

Após ouvir as crianças que estavam inscritas para falar, começamos a discutir as falas 

e, consequentemente, seus sonhos. Uma polêmica se instalou quando uma das crianças, ao se 

referir ao sonho do menino, disse-nos que o bom seria sonhar com alguma coisa que não 

temos, para lutar para consegui-la. Aproveitei essa fala e fomos discutir acerca dos sonhos 

para o futuro e como a escola poderia ou não nos auxiliar na sua realização. 

 Ao final da atividade, percebi que alguns dos alunos haviam compreendido que, nessa 

vida, grande parte das atividades que realizamos ou realizaremos necessita de uma 

qualificação. Nesse sentido, a escola é o lugar pelo qual passamos em busca de 

conhecimentos que nos tornam qualificados a fazer outras escolhas, pois é nela que 

geralmente aprendemos a ler, escrever, conhecemos mais do mundo, as profissões e todo esse 

conhecimento deve ser utilizado como recurso para a transformação de nossas vidas. 

 É na escola que alargamos as nossas compreensões sobre o mundo e, também, vamos 

entendendo que nossas experiências refletem parte das experiências do nosso grupo social, ou 

seja, uma experiência de classe. Vamos entendendo os movimentos de subalternização e o 

porquê de não podermos fazer determinadas escolhas. Ao entender isso, damos um importante 

passo na compreensão da realidade que nos cerca e temos a possibilidade de nos colocar na 

luta por nossa libertação, que passa por uma educação pública, popular vivida como prática da 

liberdade. 

 Nesse momento, fundamentado em algumas leituras acerca da Educação do Campo, 

buscava propor um trabalho que fosse pautado na educação das crianças que, ao partirem do 

chão em que pisam, pudessem alcançar o mundo, descobrindo que existem muitas 
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possibilidades de sonhos. Todavia, esses sonhos de libertação precisariam ser sonhados 

juntos. Aquele estudante até poderia ter um trabalho na cerâmica e continuar “carrinhando”, 

mas descobriria outras possibilidades de ser e estar na sua comunidade, a fim de que pudesse 

questionar se uma criança com 14 anos deveria estar realizando aquele tipo de trabalho. Era 

nesse sentido que buscava, juntamente com as crianças, a ampliação das formas e modos de 

ver e compreender o mundo. 

 Uma experiência que tomo como importante para a construção da minha relação de 

professor com as famílias ocorreu em 2013, quando lecionava para o 2º e 3º anos de 

escolaridade. Estávamos, ainda, nos primeiros meses do ano e uma estudante vinha faltando 

às aulas. Comuniquei o fato à diretora e orientadora pedagógica que contactaram a mãe 

(Rosa19) e descobrimos o posicionamento dela com relação às faltas da filha. 

 

Ela [a menina] não precisa ir para a escola. Porque o que ela aprendeu no ano 

passado? Foi e resolveu o quê? Aqui, pelo menos, ela me ajuda a olhar os irmãos 

menores dela. Eu mesma quase não aprendi. Tenho a cabeça dura. Acho que ela 

também. 

  

Conversamos com Rosa, naquela tarde, e compreendi sua angústia, ao perceber que a 

filha não havia aprendido o tanto que ela esperava e o pior, acreditava que, por ter fracassado 

na escola, sua filha repetiria a mesma história. Atuando em escolas públicas destinadas às 

classes populares, já pudera observar que se tratava de um fato bastante recorrente:  os 

familiares relatarem que a criança era como um parente – o pai, o irmão, a mãe - que não 

conseguira aprender na escola por ter “a cabeça dura”. 

Essa questão me fez refletir o quanto a escola vem fracassando com as crianças e suas 

famílias. Todavia, ao discutirmos a questão do fracasso escolar da criança, com frequência, 

buscamos a responsabilização das famílias. Com a conversa, notei que era preciso tentar 

superar essa questão e tive a ideia de fazer um trato com Rosa. Ela mandaria a menina para a 

escola por três semanas seguidas e, no início da quarta semana, conversaríamos sobre os 

progressos dela.  

Lembro-me de ela me olhar incrédula e dizer: “Você tem certeza que ela vai 

aprender?!”. Respirei fundo e falei com ela que estava ali para pensar nas estratégias que 

favorecessem essa aprendizagem e que a menina teria minha atenção, como todas as outras 

crianças. A orientadora pedagógica aproveitou e explicou para Rosa que a menina tinha o 

                                                           
19 Mãe de três crianças matriculadas na escola, pertencente à comunidade de Vieira Cortêz, trabalhadora rural. 
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direito de estudar e aprender. Tendo uma escola próxima à sua residência, não poderia ficar 

em casa, já que ela – a mãe - poderia ser responsabilizada por isso e ser, inclusive, visitada 

pelo Conselho Tutelar. 

Na tarde seguinte, lá estávamos nós. Eu, a menina e seus outros 15 colegas. Nesse ano, 

a turma tinha 16 alunos/as. Reorganizei o trabalho para aquele dia e confirmei o que já 

suspeitava. A menina não apresentava dificuldade em apreender os conteúdos e questões que 

discutíamos, mas precisava de intervenção pontual para consolidar o nível ortográfico da 

língua e adquirir fluência na leitura. 

Nos dias que seguiram, continuei fazendo adaptações no planejamento de modo que a 

turma do 2º ano pudesse escrever convencionalmente e ler com fluência e sem atropelos. Em 

um desses dias, trabalhamos com listas de produtos que podemos comprar no mercado ou na 

venda, de produtos que encontramos no bar da localidade, dos nomes das pessoas da família, 

dos animais que víamos com frequência no bairro de Vieira Cortêz. Todos os dias fazíamos 

leitura compartilhada e de ajuste (prática comum no processo de alfabetização quando a 

professora trabalha com cantigas, poesias e parlendas conhecidas da criança e que permite que 

ela visualize a palavra ao recitar de cor o texto), para que eu pudesse fazer o acompanhamento 

e intervenção nas leituras de cada criança. 

Dois dias antes do prazo combinado para Rosa voltar, lá estava ela me esperando para 

conversarmos. Quando a vi, fiquei receoso, pois ainda não havíamos chegado à data 

combinada para nos encontramos. Ela me encontra e diz: 

 

Você não é fácil, heim! Não é que minha filha está escrevendo e lendo! E lendo! Ela 

fez uma lista das coisas que eu precisava buscar no mercado. Eu sempre esqueço 

alguma coisa, sabe. Aí ela disse: “vou escrever e você não vai esquecer e pode me 

levar junto, se precisar de alguém para ler”. 

 

 

 Respirei aliviado com o contentamento de Rosa e expliquei que a educação é um 

processo, marcado por avanços e retrocessos, mas que uma intervenção pedagógica pontual 

minimiza os retrocessos e auxilia que as crianças sigam aprendendo. Aproveitei para discutir 

a importância da escola como espaço de socialização e de construção de diferentes saberes, 

para além da leitura e da escrita. 

 Elegi essa situação, dentre tantas vividas, por ter me mostrado que as mães e os outros 

familiares não ignoram o que se faz na escola com seus filhos/as. Pelo contrário, têm anseios 

e expectativas que, quando não alcançados, muitas vezes, culpabilizam as crianças por não 

terem consigo “aprender” o que as professoras e professores tentaram “ensinar”. Questiono se 
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essa relação entre ensino e aprendizagem seria tão linear assim. Acredito que as 

aprendizagens são construídas pelas crianças com base nas interações e relações que 

estabelecem com os objetos cognoscentes e seus professores e professoras. 

 Contudo, algumas crianças nos desafiam a repensar estratégias e metodologias de 

ensino, pois, como não aprendem da mesma maneira, não podem ser ensinadas de igual 

modo. Nesse sentido, as crianças convocam que as salas de aula, sejam elas multisseriadas ou 

não, tornem-se um espaço com múltiplas possibilidades de pensar, refletir, falar, questionar, 

perguntar e, sobretudo, um espaço onde a curiosidade seja valorizada e utilizada como recurso 

em favor das novas descobertas sobre e com o mundo. 

 No momento em que a menina mostrou seu potencial em construir aprendizagens, sua 

mãe se aproxima mais da escola valorizando seu trabalho e sua presença em seu cotidiano. As 

faltas da criança escassearam e ela seguiu aprendendo com sua classe.  

 Aprender e ensinar assumem um papel importante no contexto vivido, pois permitem 

o reconhecimento de si e do outro, ou seja, como indivíduo e como coletivo, de que são 

sujeitos de direito, produtores de conhecimentos e de formas legítimas de viver. Assim, a 

alfabetização, bem como toda a escolarização, é dimensão política das classes populares que 

ajuda na superação do apagamento do outro presente no projeto moderno de escola. 

 Tal projeto materializado na seriação, no currículo propedêutico e etapista, em testes e 

provas que são utilizadas para determinar quem pode avançar e quem deve ficar retido, na 

hierarquização de sujeitos e conhecimentos, pouco tem ajudado nos processos de 

escolarização das crianças das classes populares. Elas, ao chegarem à escola, interrogam 

nossas práticas pedagógicas e a própria estruturação da escola, mostrando-nos que, muitas 

vezes, não estão representadas naquele espaço que dizemos ser feito para elas. 

 Nesse sentido, outro projeto de escola e escolarização é urgente e necessário. Um 

projeto que se funde no encontro com o outro, no diálogo, na negociação, na colaboração e 

solidariedade, a fim de que todos possam aprenderensinar juntos e, assim, possam transformar 

a escola, seus processos e dos sujeitos.  A referida transformação nos permitirá construir uma 

escola com e para as classes populares, onde crianças como a filha de Rosa possam realmente 

aprender e as famílias compreender o sentido da escola e seu papel ao lado da libertação dos 

subalternizados. 

 Essas duas experiências, entre outras tantas, me fizeram perceber a Escola Rocha 

Werneck como um espaço, ou seja, um “lugar praticado” (CERTEAU, 2009). Sendo apenas 

lugar, possui uma localização geográfica, um endereço que pode ser facilmente ou não 

encontrado pelas pessoas. Como lugar de educação para as crianças daquela comunidade, a 
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escola existe há muito tempo, mas são as operações, ações, estratégias da Secretaria de 

Educação e as táticas dos sujeitos que tecem seu cotidiano em resposta que a transformam em 

um lugar praticado. 

 Vale ressaltar que os conceitos de estratégias e táticas, assim como o de poder, não são 

fixos, mas se materializam nas relações dos sujeitos em suas práticas cotidianas. Então, em 

determinadas situações, podemos ser os sujeitos da estratégia, enquanto, em outras, podemos 

ser os da tática. 

 Espaço como um lugar praticado “é o efeito produzido pelas operações que o 

orientam, o circunstanciam, o temporalizam e o levam a funcionar em unidade polivalente de 

programas conflituais ou de proximidades contratuais” (CERTEAU, 2009, p. 184). São as 

relações estabelecidas a partir do encontro com tantos outros num determinado lugar que o 

transformam em espaço praticado. Esse lugar, no caso a Escola Rocha Werneck, tornou-se 

para mim um espaço praticado, porque já o era para as famílias.  

Nessa perspectiva, a unidade escolar se configura como ponto de encontros, afetos, 

reconhecimentos de tantos outros sujeitos diferentes de nós, mas que partilham conosco o 

convívio no espaço escolar. Encontro entre estudantes e seus sonhos, estudantes e docentes 

mediados pela realidade concreta e as questões que dela tomamos para aprender-reaprender, 

docentes e famílias e os múltiplos atravessamentos permitidos por tantas conversas, pelas 

questões que surgem na convivência e mobilizam conflitos e consensos entre os sujeitos.  

 A apropriação da escola como um lugar praticado pelas famílias ficou evidente para 

mim no primeiro encontro de conversas entre mim, Edna20 e Margareth21. 

  

Margareth: Eu já tenho uns 20 anos que eu conheço a escola, mas, quando meu filho 

Júnior estudou aqui, eu não tinha essa relação com a escola. Depois que o Leonardo 

[outro filho] veio estudar aqui é que aumentou a minha relação com a escola, com as 

diretoras, com as tias. Esse negócio de tia é pra sempre, né! O carinho é tanto que os 

meus filhos chamam a Edna de tia. Até a Paula que não estudou aqui, mas é Tia Edna. 

Então, o meu convívio com a escola é porque eu estou sempre lá dentro. Porque eu 

acho que a escola é da comunidade. Então o que acontece, a comunidade tem que está 

dentro da escola pra discutir as melhorias da escola e nada de fechar nossa escola. A 

gente tem que lutar, comunidade e escola são parceiras. 

 

Elder: Com certeza! Com relação ao fechamento da escola, que eu acho um assunto 

importante, gostaria de saber: como você percebeu a organização da comunidade pra 

                                                           
20  Ex-aluna da escola, avó de aluno da Educação Infantil e funcionária (auxiliar de serviços gerais). Estudou até 

concluir os Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 
21 Ex-aluna da casa, mãe e avó de ex-alunos. Participante do conselho escolar como representante da 

comunidade/bairro de Vieira Cortêz. Concluiu o Ensino Médio recentemente através da Educação para pessoas 

jovens e adultas. 
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não fechar a escola? Quais foram as ações da comunidade para não fechar a escola? 

Porque eu, do lugar de professor, me lembro da Edna, por exemplo, fazendo uma lista 

das crianças que poderiam ser matriculadas, isso foi uma ação, não é? Porque a 

justificativa era: tem pouco aluno, não faz sentido manter a escola aberta. Teve outras 

ações que vocês executaram para que a escola se mantivesse aberta? 

 

Margareth: Foi uma reunião que nós fizemos fora da escola para discutir e chegar 

num fator definitivo. Escola fechada é criança longe da gente. E um bairro, uma 

comunidade não pode deixar isso acontecer nunca. Porque a escola é, como disse uma 

diretora que teve aqui, uma diretora não, a Secretária da Secretaria de Educação: “É 

amor ao tijolo!” Não, é amor à escola. Porque os meus filhos passaram por ali, agora é 

o neto dela que está passando. (Fragmento da roda de conversa realizada em 

01/05/2017). 

 

Ao recorrer à fala de Margareth, evidencia-se como é carregada de afeto pela escola, 

por seus profissionais. Essa relação que foi se estabelecendo nos encontros e participações 

dentro da instituição, mas também na articulação com as outras mulheres fora da escola, 

mostra-nos a apropriação do lugar da escola em um espaço praticado. Para Margareth, 

constitui-se num espaço de produção humana de histórias, conhecimentos e saberes, devendo, 

portanto, continuar na comunidade. 

 Sua fala revela como o trabalho desenvolvido vai além da mera transmissão de 

conhecimentos, apostando no respeito, no encontro, na afetividade de crianças e adultos para 

a realização da função social da escola, que é a educação integral de todas as crianças a que 

atende, bem como de proporcionar satisfação às famílias com o trabalho desenvolvido.  Com 

isso, defende uma parceria entre escola e comunidade, por compreender que educação é um 

processo mais amplo e que não ocorre exclusivamente na instituição, mas em parceria entre as 

famílias e a escola. 

 Em outra conversa com Cátia22 e Charlene23, pude compreender o sentido da escola 

para Charlene quando me diz que: 

 

Charlene: A gente está sempre mudando. Minhas crianças já estudaram em Minas, 

Rio das Flores, outras escolinhas distante... Mas em nenhuma a gente foi tão ajudado 

como aqui. A diretora está preocupada com meu menino. Ela me chamou e falou que 

poderia pedir para a agente comunitária marcar o médico. Ele tem um probleminha e 

tem horas que é difícil cuidar do pequeno, levar ele no médico. Então, desde que 

chegamos aqui, ele não tem reclamado dos colegas. Eles [as crianças] brincam com 

ele. A professora ajuda. Por isso, sempre que estamos aqui, eu trago as crianças para 

cá. (Fala extraída de uma roda de conversa realizada em 03/07/2017). 

                                                           
22 Mãe de um estudante do primeiro ano e ex-aluna da escola. Concluiu o Ensino Médio e trabalha num pedágio 

instalado na rodovia que corta o bairro e dista 1km da escola. 

 
23 Mãe de um estudante do segundo ano e de dois ex-alunos da escola. Não conseguiu frequentar a escola quando 

era pequena, por ter necessidade de trabalhar e complementar a renda familiar. 
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 Charlene e seu esposo, juntamente com as crianças, mudam constantemente em busca 

de trabalho. Vivem do trabalho rural e seus filhos e filhas geralmente são matriculados em 

escolas do campo. Desde que estou na escola, essa é a segunda vez que eles voltam, mas, pelo 

que percebi, a história dela com nossa escola é mais antiga. 

 Em sua fala, revela o cuidado que a diretora, professora e crianças têm com seu filho e 

as dificuldades que ela, sendo pertencente às classes populares, encontra para equilibrar o 

trabalho com o cuidado e educação dos/as filhos/as. Desse modo, aponta que o interesse da 

escola por seu filho faz com que ela se sinta amparada e busque alternativas que o ajudem. 

 Ainda aponta a insuficiência do poder público no estabelecimento de políticas públicas 

que garantam uma vida digna para todos, como a necessidade do médico e a dificuldade desse 

acesso por todos. Expõe a desigualdade social como resultado desse projeto moderno/colonial 

que destitui o outro de sua condição humana. 

 Essa escola que se mundializou não fora pensada com e para os sujeitos 

subalternizados, mas como um meio de garantir a manutenção da ordem social vigente e a 

distribuição desigual dos saberes acumulados socialmente. Sendo, muitas vezes, espaço da 

negação e submetimento do outro, precisa ser transformada para cumprir seu papel com as 

classes populares, articulando a superação da colonialidade do saber.  

Maldonado-Torres (2007) alerta que, em um paradigma que se funda e expande-se a 

partir da ideia do “penso, logo existo”, ou seja, de natureza epistemológica, a desqualificação 

epistêmica é um instrumento de negação e subalternização de todos os outros que vivem fora 

da lógica de produção do conhecimento europeu. Nessa lógica, implica pensar como os 

europeus, seguindo os ditames e os caminhos propostos pela ciência moderna, e quem assim 

não faz, logo, não pensa e, se não pensa, também não existe. 

 Assim, a não existência é uma negação ontológica do ser, e que, portanto, pode e deve 

ser colonizado, para que, talvez, um dia, possa vir a existir. Não pensar se converte em não ser 

na Modernidade/Colonialidade. E aí se entende a importância da ótica do dominador de uma 

colonialidade do ser, pois é nessa dimensão que os oprimidos internalizam e constroem uma 

relação de amor e ódio com o opressor. Como nos alerta Freire (2005), quando a educação 

não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor.  

 Como aponta Charlene em sua fala, estar junto da escola é uma possibilidade de ser 

mais, pois, ao buscar conhecer cada criança e sua história de vida, a instituição se aproxima e 

mostra o quanto seus portões estão abertos para as famílias. A relação que ela estabelece com 

a escola vai além de sua presença e acompanhamento escolar da vida do seu filho, mas se 

firma no diálogo e na busca de ajudar a criança numa questão não escolar. 
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 A relação tecida entre a escola e Charlene passa pela criação de conhecimento sobre a 

realidade. Ao notar as dificuldades da criança na escola e chamá-la para conversar, a diretora 

percebe que não havia negligência por parte da mãe, mas que as condições materiais de vida e 

a falta de informação e isolamento da localidade anterior onde residia é que não permitiram 

que ela buscasse ajuda de um profissional para seu filho.  

 Nesse contexto, entendo que a função social da Educação do Campo vai muito além 

de educar as crianças e transmitir-lhes os saberes socialmente acumulados.  Deve-se ter 

clareza de que, ao se trabalhar com a educação como prática da liberdade, inserem-se as 

famílias em seu cotidiano, educando-as e sendo educadas por elas. Isso porque “o acúmulo de 

experiências nas lutas por direitos dos povos do campo vem demonstrando a importância 

estratégica do acesso à educação pública, na disputa contra-hegemônica pela formação 

intelectual, ideológica e moral dos povos do campo” (MOLINA, 2015, p. 381). 

  E a frase de Margareth ganha ainda mais sentido. “Não é amor ao tijolo, mas amor à 

escola!” Amor ao espaço construído pelas somas e possibilidades proporcionadas pelas 

relações estabelecidas ali. Relações de afeto, de aprendizagemensino, de alargamento das 

experiências, de entendimento e compreensão do outro como legítimo Outro, de assunção da 

identidade cultural das crianças e suas famílias. Amor na perspectiva freireana, quando nos 

diz que  

um dos papéis mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar as 

condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e de 

todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 

assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, 

comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva 

porque capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-

se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 

outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a 

radicalidade de meu eu (FREIRE, 1997, p. 46). 

 

 O processo de assumir-se como ser, sujeito pensante e praticante da escola, da 

comunidade é um ato político de amor que, no reconhecimento de suas origens e história, se 

aceita como ser humano capaz de intervir no e com o mundo. São operações que orientam e 

temporalizam o espaço circunscrevendo-nos na necessidade de juntos olharmos para nosso 

interlocutor como legítimo em suas colocações, mas como alguém que ainda precisa descobrir 

e conhecer muito do mundo. Nesse processo, deve compreender-se e assumir-se como um ser 

humano capaz de, a partir de seu lugar de origem e classe, transformar a sua realidade e o 

espaço de suas ações e práticas.  
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 Os sonhos de um futuro melhor, de uma escola capaz de alfabetizar todas as crianças, 

de uma educação feita com amor e respeito transformam a escola num espaço de práticas 

cotidianas de famílias e profissionais em prol de uma educação a favor das classes populares 

que, em comunhão, nos ajude a assumir nosso lugar na luta cotidiana pela transformação dos 

sujeitos e de nossas práticas. 

 Assumir nossa história de sujeitos do campo, inseridos na dinâmica da Educação do 

Campo numa perspectiva libertadora, nos permite compreender que a Educação do Campo é 

mais ampla que a educação escolar, por colocar em tensão a luta de classes e suas implicações 

nos processos educativos da classe trabalhadora. Nesse contexto, a educação escolar deve 

incidir sobre os modos que vai se constituindo a leitura de mundo dos educandos, tendo 

clareza das dinâmicas da sociedade excludente em que vivemos. 
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3  PERCURSOS TRILHADOS AO CAMINHAR 

 

 

A produção de um saber popular se dá, pois, em 

direção oposta àquela que muitos imaginam ser a 

verdadeira. Não existiu primeiro um saber 

científico, tecnológico, artístico ou religioso 

“sábio e erudito” que, levado a escravos, servos, 

camponeses e pequenos artesãos, tornou-se, 

empobrecido, um “saber do povo”. Houve 

primeiro um saber de todos que, separado e 

interdito, tornou-se “sábio e erudito”; o saber 

legítimo que pronuncia a verdade e que, por 

oposição, estabelece como “popular” o saber do 

consenso de onde se originou. A diferença 

fundamental entre um e outro não está tanto em 

graus de qualidade. Está no fato de que um, 

“erudito”, tornou-se uma forma própria, 

centralizada e legítima de conhecimento 

associado a diferentes instâncias de poder, 

enquanto o outro, “popular”, restou difuso — não 

centralizado em uma agência de especialistas ou 

em um pólo separado de poder — no interior da 

vida subalterna da sociedade. (Carlos Rodrigues 

Brandão) 

 

 

A ideia de fazer pesquisa, de pesquisar está diretamente ligada às noções de produção 

e elaboração de saberes e conhecimentos. Nesse processo, é importante refletirmos: para 

quem pesquisamos? Para quem escrevemos? A quem se destinam nossas pesquisas? Com 

quem e onde pesquisamos? Essas perguntas já foram propostas pela professora Doutora 

Regina Leite Garcia (2001), quando nos alertava sobre os desafios enfrentados pelos 

intelectuais brasileiros na proposição de suas pesquisas, sobretudo aquelas comprometidas 

com os sujeitos das classes populares. Nesse contexto, as pesquisas assumem uma dimensão 

político-educativa, ao se comprometerem com a reflexão e a possível transformação de uma 

dada realidade. 

Tomando por base a reflexão proposta por Garcia (2001) e a questão central desta 

pesquisa, percebi a necessidade de buscar, nos aportes da Educação Popular, os instrumentos 

necessários para a construção dos caminhos investigativos deste trabalho, pois entendi que se 

constituem na compreensão da dimensão política e social dos processos educativos que 

articulam famílias e escola pública do campo. 
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Sendo assim, inicio o processo investigativo com o mergulho no cotidiano da Escola 

Prefeito Rocha Werneck, ao mesmo tempo em que busco compreender os princípios teórico-

epistemológicos dos Estudos do Cotidiano da Educação Popular. Nos movimentos 

possibilitados pela pesquisa, sobretudo pelas ações engendradas pelas participantes, chegamos 

à pesquisa ação participativa, inspirada nas formulações de Orlando Fals Borda (1982), como 

mecanismo para reflexão do processo vivido, dos resultados alcançados e das transformações 

experienciadas por nós enquanto coletivo de investigação e de produção de conhecimentos.  

 

3.1 Educação Popular: compromisso ético-político com as classes populares 

 

 Retomo o MEB ocorrido nas décadas de 1950-1960 e sua ação educativa como 

componente político, ao tomar as populações marginalizadas dos rincões brasileiros, como 

sujeitos centrais de suas ações e práticas. Esse importante movimento de educação popular 

brasileiro nos permitiu compreender a necessidade de assumir a educação e sua própria 

negação para alguns grupos sociais como ato político. 

 Ao assumir isso e propor um movimento de educação que partia da realidade concreta 

dos sujeitos, o MEB nos possibilitou pensar outras bases para os processos educativos de 

camponeses e das pessoas jovens e adultas. Por isso, entendo ser fundamental trazer essa 

perspectiva decolonial de educação24 para uma pesquisa que se realiza numa escola pública do 

campo, tendo como sujeitos centrais mulheres, negras, oriundas das classes populares.  

 A Educação Popular pode ser entendida como uma prática de mediação frente a um 

projeto histórico de produção de poder do povo e pelo povo, com a realização de sucessivas 

transformações sociais a partir de tal conquista de poder (BRANDÃO, 1985). Nesse sentido, a 

Educação Popular se coloca como uma educação das classes populares, a serviço de um 

determinado grupo social marginalizado e, até mesmo, ignorado pelas políticas oficiais de 

governo. Em seu sentido mais amplo, pode ser compreendida em quatro diferentes sentidos e 

dimensões: “1) como educação da comunidade primitiva anterior à divisão social do saber; 2) 

como a educação do ensino público; 3) como educação das classes populares; 4) como a 

educação da sociedade igualitária” (BRANDÃO, 2006, p. 06 – grifos do autor).  

                                                           
24 Apesar de os estudiosos que fizeram parte do Movimento de Educação de Base, um movimento de Educação 

Popular brasileiro, não se autodeclararem decoloniais, entendo que agiam na esteira do que hoje chamamos de 

decolonialidade, ao buscarem a superação das mais distintas formas de opressão perpetradas pela 

Modernidade/Colonialidade. Eles faziam isso através de campanhas de alfabetização que visavam à 

possibilidade de emancipação intelectual, política do povo. 
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Com essas dimensões apresentadas por Brandão, percebe-se a articulação direta dos 

movimentos populares e de Educação Popular com os movimentos sociais do campo, para 

educação dessa população abarcando suas crianças e as pessoas jovens e adultas. Nessa 

perspectiva, Educação Popular é compromisso político com a educação das classes populares, 

seja ela realizada por estabelecimentos oficiais do Estado brasileiro ou por campanhas sociais 

que visam à transformação da realidade desses povos. 

Mas quais seriam os sentidos de uma Educação Popular nos dias atuais? De que 

maneira se materializa no cotidiano dos sujeitos das classes populares? 

Streck (2018)25 aponta três sentidos para o popular hoje: 1) educação de boa qualidade 

para todos; 2) assunção da perspectiva dos marginalizados/oprimidos; 3) educação que se 

coloca no movimento em busca da transformação e humanização. Entendo que esses 

apontamentos vêm a se somar com aqueles apontados por Brandão anteriormente, uma vez 

que precisamos estar atentos aos desafios atuais postos pela educação. 

Assim compreendo essas dimensões presentes na pesquisa, pois as famílias se movem 

com o objetivo de pronunciar sua palavra e o mundo e, ao fazê-lo, problematizam a 

verticalidade da decisão da Secretaria de Educação (de um possível fechamento da escola), 

trazendo sua perspectiva da importância da educação escolar em sua comunidade. Essa 

educação escolar, deve ser constituída numa perspectiva dialógica, para que os “problemas” 

possam ser resolvidos nas conversas entre os profissionais da escola, famílias e outros 

membros da comunidade.  

 Pensar o popular e uma escola pública com participação popular neste trabalho é dar 

visibilidade e problematizar as ações e as práticas dos sujeitos que constituem o cotidiano 

escolar, numa educação que busca a humanização, a assunção da relação sujeito-sujeito, o 

diálogo e a transformação da realidade, o que se contrapõe radicalmente ao projeto moderno 

de escola. Nesse contexto, as conquistas coletivas respaldam as possibilidades de ascensão e 

transformação de todos e de cada um. A perspectiva de Educação Popular à qual me vinculo é 

esta que se preocupa com os processos de libertação do povo, tendo, para isso, a educação 

como um dos seus instrumentos. Nesse sentido, essa prática se consubstanciaria como uma 

possibilidade de decolonização do poder nas relações cotidianas, ao buscar a superação da 

negação através da participação horizontal, do diálogo e da transformação dos sujeitos e da 

sociedade. 

                                                           
25 Conferência de abertura do III Seminário Temático do GT Educação Popular da Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (Anped) – 50 anos de Pedagogia do Oprimido: atualidades e desafios do 

pensamento freireano, realizado na Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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Compreendo essa perspectiva de Educação Popular como um movimento brasileiro 

que busca a decolonização do poder, na medida em que se faz no diálogo com o povo sobre a 

realidade que o cerca.  Desse modo, lança as bases de uma pedagogia da liberdade, da 

possibilidade, da transformação. “Uma pedagogia da liberdade pode ajudar uma política 

popular, pois a conscientização significa uma abertura à compreensão das estruturas sociais 

como modos da dominação e da violência” (FREIRE, 2011a, p. 24). 

Freire (2005; 2011a; 2011b), nas reflexões que tece em “Pedagogia do Oprimido”, 

“Educação como prática da Liberdade” e “Ação Cultural para a Liberdade”, é tomado como 

referencial teórico e metodológico para o desenvolvimento deste trabalho, uma vez que tem 

me ajudado a ‘refletirpensar’ sobre uma educação como prática de liberdade com e para o 

povo. Desse modo, ele é a base político-epistemológica do projeto de educação que vimos 

defendendo, balizado no diálogo, respeito aos sujeitos, na assunção da relação sujeito-sujeito 

que tem o mundo como mediador dos processos educativos e de liberdade. 

 

3.2 O mergulho necessário no cotidiano escolar  

 

A questão do método, entendido como caminho ou percurso, a ser seguido ou 

abandonado, com o intuito de buscar compreender a questão por nós elaborada em meio às 

vicissitudes do cotidiano escolar (ESTEBAN, 2003; GARCIA, 2003), é um dos aspectos 

fundamentais na tessitura da pesquisa e exige atenção do pesquisador, posto que está 

diretamente ligada com a produção da pesquisa em si e dos possíveis resultados alcançados 

com ela.  

As questões de pesquisa, em grande medida, são elaboradas no contato com o espectro 

que a envolve em nossas vivências e, com isso, somos instigados a pensar a realidade, a 

propor questões-problema, a nos lançar na investigação para melhor compreender o mundo e 

seus sujeitos. No meu caso, agarro-me à capacidade de observação e escuta de tantos outros 

sujeitos presentes no cotidiano escolar que me ajudaram a perceber as semelhanças e as 

diferenças presentes nas escolas em que atuei e a buscar compreendê-las cada vez mais e com 

mais profundidade. 

Essa busca constante por compreender as diferentes questões que iam se colocando 

em minha prática pedagógica e as investigações demandadas por ela foram me constituindo 

em professorpesquisador. Com o passar do tempo e com a necessidade de ir além, chego à 

Universidade e às formulações de pesquisas científicas com o cotidiano da Escola Rocha 

Werneck e os sujeitos que lá se encontram. 
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Nesse sentido, o campo de Estudos do Cotidiano da Educação Popular muito tem 

contribuído para que eu possa pensar as relações estabelecidas nos encaminhamentos da 

pesquisa assumida como um componente da prática educativa e, portanto, como uma 

dimensão ético-política de nosso fazer pedagógico. Imersos no trabalho pedagógico, 

professoras e professores, ao pesquisarem a própria prática, buscam soluções para os 

problemas e questões que se colocam em suas escolas e no seu fazer pedagógico.  

A pesquisa com o cotidiano privilegia o “mergulho com todos os sentidos” (ALVES, 

2001) no cotidiano da escola, a fim de desinvisibilizar as práticas que circulam, conformam 

ou transformam aquele espaço.  Interessam aos estudos com o cotidiano a complexidade da 

vida humana e suas múltiplas manifestações nos modos de viver, sentir, pensar, relacionar-se.  

A pesquisa é marcada pelo acolhimento das vozes dos sujeitos participantes que 

podem influenciar diretamente os caminhos a serem percorridos e a impossibilidade de 

enquadramento do vivido em prescrições que se propõem a traduzir a realidade. Pauta-se na 

assunção da relação sujeito-sujeito, no encontro e diálogo (FREIRE, 2005), como recursos 

epistemológicos e metodológicos para a partilha de diferentes saberes e construção coletiva de 

conhecimentos. 

 Os/As participantes não são objetificados/as, não são meros/as fornecedores/as de 

informações, mas são compreendidos/as e tratados/as como sujeitos que pronunciam o mundo 

e conosco partilham suas angústias, inquietações, modos de ver e perceber. Através de uma 

relação dialética e dialógica possibilitada pelos movimentos da pesquisa, vamos juntos 

desvelando as questões relacionadas à problemática da realidade concreta dos sujeitos, 

tomada como questão de estudo.  

 A pesquisa com o cotidiano, de caráter popular, é um movimento de 

“ação/reflexão/ação transformadora” (BRANDÃO, 2006), pois busca transformar a relação 

entre os sujeitos, o cotidiano escolar e a própria realidade social. Desse modo, não se presta a 

uma mera constatação dos fatos e da suposta realidade, mas se constitui em um processo 

investigativo que questiona o já sabido, vez que, ao estranhar o conhecido, mergulha nas 

relações estabelecidas na tentativa de “compreender o compreender” (GARCIA, 2003) dos 

diferentes sujeitos. 

Partindo desses princípios, fui tecendo a pesquisa articulando o cotidiano escolar e as 

reflexões propiciadas nos encontros com os sujeitos para a produção de um conhecimento que 

nos ajuda a melhor compreender a realidade na qual se insere a escola. Como nos ensina 

Garcia (2003b, p. 205), 
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nesse processo de pesquisa que, cumprindo o que deveria ser esperado de 

uma pesquisa que se prezasse, é mutante, gera insegurança e provoca 

incertezas, revela o insuspeitado, desconcerta com a revelação de acasos, 

algumas vezes confirma pistas, outras as destrói, nos incita a garimpar para 

então se mostrar, cobra humildade, coragem, perseverança, dedicação, mas 

devolve a alegria da descoberta, da aprendizagem, da co-aprendizagem. E já 

não podemos denominar esse processo de investigação de pesquisa do 

cotidiano, ou pesquisa no cotidiano, mas finalmente pesquisa com o 

cotidiano [...] lugar de encontro da arte e da ciência, das certezas e das 

dúvidas, das determinações e dos acasos, dos encontros e desencontros, mas, 

quando a alma não é pequena, como nos alerta o poeta, dá alegria de 

descobrir com, de pesquisar com, de criar com, de com-partilhar. 

 

  

 A pesquisa com o cotidiano é, também, uma preocupação ético-político-estética com 

os sujeitos e as escolas com as quais dialogamos. Ética, porque demanda pensarmos como 

entramos no cotidiano da escola partilhando com os outros sujeitos nossas dúvidas, 

indagações e questões, como os ouvimos quando explicitam suas angústias, dúvidas, medos, 

pesares. Isso possibilita a reconfiguração dos caminhos investigativos da pesquisa a partir do 

colocar-se de seus outros participantes.  

Política, pois, assim como não há educação neutra, sendo ela um ato político, essa 

forma de pesquisar demarca um posicionamento político-epistemológico que se contrapõe aos 

modos de pesquisar aprendidos com a ciência moderna/colonial. Isso porque rechaçamos a 

possibilidade de reduzir os sujeitos a objetos quantificáveis e analisáveis, ao invés disso, 

valorizamos seus movimentos, ações e práticas no cotidiano escolar, suas histórias de vida, 

suas maneiras de compreender o mundo. O que nos interessa são as ações político-

pedagógicas no micro, naquilo que é jogado ou já reside nas margens, como se fosse menor e 

sem importância, mas que geralmente está carregado de outras formas de produzir 

conhecimentos como os afetos, as emoções e as experiências. 

E, por fim, estética, uma vez que, ao valorizarmos as emoções, os modos de vida, os 

contextos sociais de pertencimento, fazem-se necessárias outras formas de produzir, escrever 

e socializar as pesquisas. Com relação a isso, Andrade, Alves e Caldas (2019) têm nos 

apontado para a necessidade de ir além do já sabido, questionando o aprendido, buscando ver 

além do que está visível e, ainda, aprender com a imprevisibilidade muito presente no 

cotidiano que se faz inapreensível a teorias explicativas que o tentam captá-lo como simplista 

e ensimesmado. 

Assumimos o cotidiano escolar como um espaço de possibilidades tecidas pela 

imprevisibilidade e a invisibilidade em que opostos se cruzam, se tecem, se aproximam e se 

distanciam, promovem encontros, rupturas (ESTEBAN, 2003). E, com isso, nos mostra uma 
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multiplicidade de possibilidades de perspectivas, informações, conexões, explicações 

diferentes da que percebemos. Isso é que torna o cotidiano tão rico e plural e tem nos 

encantado por pesquisá-lo, possibilitando processos de reflexão e transformação das escolas, 

da vida dos sujeitos e a sociedade. 

O processo de transformação possibilitado pela pesquisa com o cotidiano se refere ao 

fato de que, nas pesquisas, os diferentes sujeitos vão assumindo-se como capazes de 

pronunciar sua própria palavra. Ao se colocarem no exercício reflexivo demandado pela 

pesquisa, os sujeitos, aos poucos, vão transformando sua forma de ver, sentir, estar com os 

outros e o mundo. Esses caminhos insuspeitos, imprevisíveis, trilhados pelos/as participantes 

da pesquisa vão revelando o caráter processual e transformador da pesquisa que se propõe a 

ser feita com os sujeitos. 

 Entendo o “encontro” como o ponto de partida para a realização da pesquisa com as 

classes populares, pois, sem o encontro com as histórias de vida, angústias, modos de vida, 

compreensão e incompreensões do mundo, não é possível estabelecer o diálogo. É no 

encontro que homens e mulheres têm a possibilidade de superar a relação eu-tu e estabelecer 

uma relação coletiva mediatizada pelo mundo a fim de pronunciá-lo (FREIRE, 2005).   

Sem um verdadeiro encontro, em que possamos conhecer as intenções, a história de 

vida, os anseios e as expectativas do Outro, será bastante difícil, se não impossível, 

estabelecer uma relação horizontal, em que a conversa franca e a escuta sensível nos 

conduzam a uma possibilidade de construirmos conhecimentos sobre a realidade que nos 

cerca. Porque, 

 

se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto os outros, é 

que lhe falta ainda muito que caminhar, para chegar ao lugar de encontro 

com eles. Neste lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios 

absolutos: há homens que, em comunhão, buscam saber mais (FREIRE, 

2005, p. 93). 

 

 

É a constante busca por “ser mais” (FREIRE, 2005) que nos permite saber mais acerca 

da escola, de seus sujeitos, da comunidade, das histórias tidas como sem importância, mas que 

são verdadeiros pontos de encontros.  Ao serem contadas por diferentes sujeitos, vão sendo 

revelados atravessamentos, pontos de convergência, divergência e impactos dos 

acontecimentos na/da escola para as vidas das crianças e diferentes gerações das famílias da 

comunidade.  
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3.2.1 Aspectos teórico-epistemológicos da pesquisa com o cotidiano 

 

Sendo expressão de um anseio de transformar a realidade social, a pesquisa com o 

cotidiano se direciona na busca por percursos metodológicos que “retirem da invisibilidade, 

os sentidos dos fragmentos tornados desprezíveis e irrelevantes, fragmentos mediadores de 

articulações complexas, de modos de viver e pensar, da dinâmica dos processos sociais” 

(ESTEBAN, 2003, p.128).  Assim, constitui-se como uma pesquisa em que as metodologias e 

os referenciais teóricos vão se articulando na medida em que mergulhamos no cotidiano 

escolar.  

Longe de ser uma mera repetição de instrumentos, procedimentos, caminhos teóricos, 

metodológicos exaustivamente aplicados, a pesquisa com o cotidiano se inscreve nas 

investigações qualitativas como uma possibilidade de criação e reflexão oriunda da parceria 

dos sujeitos da pesquisa. Dessas parcerias resultam modos únicos de produzir conhecimento, 

buscar compreender o real, tendo clareza de que a imprevisibilidade compõe o processo da 

pesquisa e que o cotidiano escolar não se deixa apreender e traduzir-se, posto que é fundado 

na complexidade da existência e relações humanas. 

 

A pesquisa no cotidiano nos coloca indagações que exigem 

proposições metodológicas específicas, não bastando uma adaptação 

dos procedimentos instituídos, pois é uma pesquisa que não pretende 

apenas explicar os fenômenos encontrados, mas procura aprofundar a 

compreensão sobre a realidade numa perspectiva dialógica 

(ESTEBAN, 2003, p. 199-200). 

 

 

Pesquisar o cotidiano escolar é assumir o lugar de quem olha para as brechas, o miúdo, 

o marginalizado, sente os cheiros, os gostos, experimenta sabores, pois ele nos desafia a rever 

o que já sabemos, a desconfiar do já sabido e do que vemos. Coloca-nos diante da necessidade 

de uma reelaboração metodológica para que, junto com os sujeitos com os quais trabalhamos 

e convivemos, possamos deixar emergir novos saberes e conhecimentos, outros modos de ver, 

estar, sentir. Daí dizer que é necessário mergulhar com todos os sentidos no cotidiano da 

escola para que, completamente imersos, possamos senti-lo e perceber seus sutis movimentos 

de repetição, ação, criação, recriação, luta, resistência, transformação. 

 Ao assumir as famílias de uma escola pública do campo como participantes da 

pesquisa e as múltiplas relações que elas estabelecem com a escola, com funcionários/as, 

professoras e professores e gestão, buscava mergulhar no emaranhado de relações complexas 

presentes na escola. Isso porque compreendo o cotidiano escolar como o lugar onde “tudo se 
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entrecruza, tudo se entrelaça para formar a unidade da complexidade; porém, a unidade do 

‘complexus’ não destrói a variedade e a diversidade das complexidades que o teceram” 

(MORIN, 1996, p. 188).  

 Edgar Morin, em “Introdução ao Pensamento Complexo”, nos explica que a ciência 

moderna se funda apoiada no pensamento lógico racional. Desse modo, trabalha com a noção 

de ordem, separabilidade, uma lógica indutivo-dedutivo-identitária fundada na razão como 

lógica absoluta.  

 O paradigma científico moderno opera com os princípios da disjunção, de redução e 

de abstração, o que, na prática, é percebido como a simplificação, ou seja, a redução do 

complexo ao simples, uma hiperespecialização. Para compreender o fenômeno ou objeto 

estudado, a ciência moderna o esquadrinha, separa em pequenas partes para construir seu 

conhecimento sobre tal objeto o fenômeno, o que gerou a especialização das ciências e a visão 

fragmentária. 

 É nesse contexto que Morin (1996; 2007) tece sua crítica, pois o pensamento 

simplificador não permite a visão do uno e do múltiplo, ora anula ora justapõe, sem levar em 

consideração a diversidade e a variabilidade do múltiplo. Diante disso, ele propõe ligar tudo 

que está disjunto, ou seja, enfrentar a questão paradigmática compreendendo a necessidade de 

outra forma de pensar para superar a visão simplificadora. 

 Assim, o paradigma da complexidade se funda em outra razão, uma razão aberta, que 

o caracteriza por ser evolutiva, residual, complexa e dialógica (MORIN, 1996). Para tal, o 

autor parte da ideia de que o paradigma da complexidade se opõe ao paradigma da 

simplificação, ao reconhecer  

 

(...) a necessidade de pensar em conjunto na sua complementaridade, na sua 

coerência e no seu antagonismo as noções de ordem, de desordem e de 

organização obriga-nos a respeitar a complexidade física, biológica, humana. 

Pensar não é servir às idéias de ordem ou de desordem, é servir-se delas de 

forma organizadora, e por vezes desorganizadora, para conceber nossa 

realidade (...) A palavra complexidade é palavra que nos empurra para que 

exploremos tudo e o pensamento complexo é o pensamento que, armado dos 

princípios de ordem, leis, algorítimos, certezas, idéias claras, patrulha no 

nevoeiro o incerto, o confuso, o indizível (MORIN, 1996, p. 180). 

 

 O paradigma da complexidade nos coloca outro modo de olhar e compreender o 

cotidiano escolar como espaço da ordem, da desordem, da incerteza, organização, 

desorganização que congrega, ao mesmo tempo, o singular e o complexo, o individual e o 

múltiplo. Convoca-nos a olhar para cada um que conosco conversa, reconhecendo sua 
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individualidade, singularidade e percursos até o presente momento, entendendo que a vida se 

forja nas emoções e inter-relações cotidianas. Assim, é preciso abandonar as certezas com as 

quais fomos formados/as, para que possamos aprender com as pistas, vozes, gestos, gostos, 

sinais e caminhar na elaboração do percurso da pesquisa com os sujeitos. 

É no cotidiano escolar que observamos o encontro das políticas públicas nacionais 

com as micropolíticas de “aprendizagemensino”, da gestão escolar, das relações interpessoais, 

do uso do espaço e do tempo, dos (des)conhecimentos docentes, dos processos de formação, 

do conhecimento socialmente acumulado com os saberes da experiência dos sujeitos 

praticantes, das histórias de vida dos sujeitos ordinários com as múltiplas relações que as 

famílias estabelecem com a escola, com as redes da existência humana e com as redes de 

conversações que possibilitam encontros, partilhas e construção de novos conhecimentos. O 

cotidiano é espaço de reprodução e resistência, criação, transmissão, invenção, 

políticaspráticas afetivas, de assunção de novos saberes em relação com aqueles já 

estabelecidos. 

 

3.3 As participantes e a pronúncia do mundo 

 

Em março de 2017, aproveitando a primeira reunião geral do ano letivo com as 

famílias, retorno26 à escola para apresentar o projeto de pesquisa e fazer o convite formal para 

que elas pudessem participar da pesquisa. Naquela tarde, após receber autorização da gestora 

Norma27, expliquei minhas ideias iniciais sobre a pesquisa com as famílias da escola, 

explicitando como a questão surgira atravessada pela minha prática de professorpesquisador e 

que gostaria, caso concordassem, de trabalhar com elas por um período, para que pudesse 

realizar a pesquisa e compartilhar, no texto-tese, todo o percurso e processo vividos.  

Algumas mulheres presentes manifestaram-se dizendo que não sabiam se poderiam 

ajudar neste trabalho, por terem pouco estudo e não saberem o que dizer. Tranquilizei-as, 

dizendo que o cotidiano escolar é espaço de múltiplos atravessamentos da vida e que todos/as 

nós temos condições de contribuir de alguma forma, quando falamos sobre a Escola Rocha 

Werneck, seja nas histórias sobre a escola, as experiências vividas com ela, a militância por 

                                                           
26 Desde março de 2016, estava de licença sem vencimentos, inicialmente, para viver outra experiência de 

trabalho e, posteriormente, para a realização do curso de Doutorado em Educação. 

27 Funcionária contratada do município de Paraíba do Sul/RJ para atuar nas escolas públicas municipais. Foi 

gestora da Escola Municipal Prefeito Rocha Werneck de 2014 a 2017. 
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sua manutenção. Ou seja, cada pessoa, a partir das suas experiências – com e na escola, e de 

suas vidas, teriam algo para acrescentar e, juntos, construíamos a pesquisa. 

Foto 5 – Reunião com as famílias 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador 

Foto 6 – Reunião com as famílias 

 

Fonte: Arquivo do pesquisador 
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Ainda comentei que a constante presença das famílias na Escola Rocha Werneck não 

era comum em escolas de outros bairros da cidade, conforme havia percebido na pesquisa 

realizada anteriormente para o mestrado acadêmico. Percebendo seu esforço em estar 

presente, sempre participando, motivara-me a estudar esse processo. Afinal, o que motiva a 

participação? Como, de fato, ela se dá no dia a dia da escola?  Essa presença/participação28 

constante impacta os processos decisórios da escola? Ocasiona algum reflexo nas políticas 

implantadas e/ou geridas pela Secretaria de Educação para com a instituição? 

Por ter essas dúvidas e, também, por considerar a complexidade da realidade na qual a 

escola se circunscreve, é que propunha a pesquisa, a fim de obter algumas respostas. Juntos, 

buscaríamos compreender as dinâmicas do cotidiano daquela escola, daí a importância da 

participação delas no processo de pesquisa, no qual partilharíamos as descobertas e 

construiríamos coletivamente os conhecimentos acerca da escola e as relações com a 

realidade macrossocial.  

 Após o aceite das mulheres presentes na reunião que representavam as famílias e a 

comunidade, combinei com elas que prepararia a documentação para a realização do trabalho 

dentro das normas éticas da pesquisa e do respeito mútuo com cada participante, explicando-

lhes que todas tinham a liberdade de deixar de participar em qualquer momento, se assim o 

desejassem. Constituiu-se, então, um coletivo de mulheres da comunidade com diferentes 

idades, mas todas com alguma relação com a escola. 

 Esse coletivo de mulheres, em sua maioria negras, pertencentes às classes populares, 

trabalhadoras, as quais pronunciam suas próprias palavras, refletem e compartilham suas 

histórias, fazem proposições e buscam soluções para resolver os problemas cotidianos e para 

enfrentar a vida e as tantas mazelas vividas e percebidas.  Por isso, compreendo esta pesquisa 

como um processo educativo decolonial, que permitiu a circulação e a assunção de uma gama 

de conhecimentos sobre a escola e a comunidade que a circunda. 

No início eram 10 mulheres da comunidade/bairro de Vieira Cortêz, com idade entre 

18 e 50 anos de idade. Mães, avós, tias e irmãs mais velhas das crianças que frequentavam a 

escola no ano de 2017, matriculadas nas turmas de Ensino Fundamental, além de uma 

participante que, embora, à época, não tivesse ligação com nenhuma criança da família na 

escola, mantinha-se próxima em colaboração constante, dado o fato de toda sua história de 

vida se articular com a instituição. 

                                                           
28 As noções de presença e participação, por terem centralidade no estudo em questão, serão trabalhadas no 

quarto capítulo. 
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Por compreender que não podia limitar o número de participantes, já que as discussões 

sobre os rumos da escola interessavam em intensidade diferentes a todas, ao longo da 

realização da pesquisa, tive a presença de várias mulheres da comunidade. Esse movimento, 

que gerou angústia inicialmente, muito contribuiu para que eu aprendesse a me lançar em uma 

metodologia cada vez mais dialógica, aberta à participação popular e que atendesse aos 

anseios das participantes. 

 Algumas dessas mulheres, em suas infâncias, tinham sido alunas da escola e, em 2019, 

tinham filhos/as e netos/as matriculados/as na unidade escolar. Outras haviam chegado 

recentemente a Vieira Cortêz, após um período com suas famílias em outro município. Porém, 

o sentimento delas para com a escola era marcado pela afetividade, como lugar de encontro, 

de escolarização, portanto, um “espaço praticado” (CERTEAU, 2009). 

Ao longo do processo vivido e através das falas das participantes, compreendi que elas 

assumiram a pesquisa como uma possibilidade de pensar, discutir e resolver um problema que 

as angustiava, ou seja, a possibilidade de fechamento da unidade escolar e o fato de a escola 

não oferecer mais as turmas de quarto e quinto ano de escolaridade. Mas como realizar esta 

pesquisa? Sabia que o encontro e o diálogo preconizados por Freire (2005) para o trabalho na 

perspectiva libertadora é indispensável, ficava, entretanto, uma questão: Como encaminhar 

metodologicamente a pesquisa? 

 

3.4 Tomar a palavra para pronunciar a própria palavra 

 

Duas situações se conjugaram e me ajudaram a ver o que sozinho não era capaz, 

quanto aos encaminhamentos metodológicos da pesquisa. A primeira foi o próprio receio das 

participantes sobre como poderiam contribuir com a pesquisa e a segunda, minha experiência 

anterior com as entrevistas realizadas no mestrado.  

Naquele contexto de pesquisa, percebi que, ao serem entrevistadas, as participantes 

tinham a ideia de que havia uma resposta ‘correta’ para as perguntas que eu fazia. Isso se dera 

em parte, acredito que, por elas me verem como alguém pertencente à escola e, em certa 

medida, àquela realidade.  Ao vivermos o processo da entrevista, compreendiam que, como eu 

conhecia parte daquela realidade, deveriam me dar as respostas que eu gostaria de ouvir ou 

que melhor atendessem àquela proposta de trabalho. 

Essa experiência me fez compreender que, no trabalho com as classes populares, 

sobretudo, quando estamos diretamente implicados no processo, a entrevista não se constitui 

num bom instrumento para levantamento das questões relativas à realidade, a serem tratadas 



99 
 

no trabalho. Em meio a essas angústias, lembrei-me de uma experiência vivida no cotidiano 

da escola no ano de 2014. 

Lembro-me de que fora convidado pela gestora da escola – Norma, a participar de um 

curso realizado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) sobre a necessidade de descarte 

adequado do lixo29 (principalmente resíduos sólidos – os recicláveis e os não recicláveis). 

Nesse curso, também fomos informados da organização de um consórcio para a criação de um 

aterro sanitário na região (contando com os municípios de Paraíba do Sul, Três Rios, Areal, 

Sapucaia e Petrópolis) para que fossem eliminados os lixões existentes nesses municípios. 

 Cabia a mim, enquanto professor representante da escola, participar do curso e, depois, 

ser um multiplicador na unidade escolar, trabalhando com as crianças e as famílias a questão 

do lixo. Em comunidades rurais, o hábito de queimar o lixo é bastante comum. Precisaríamos 

modificar esse hábito e construir outro, que é o da separação do que não nos serve mais e, 

depois, proceder à classificação do que poderia ser reciclado e do que seria levado pelo 

caminhão do lixo. 

 Foi na primeira reunião para conversarmos sobre essa questão que experienciei uma 

roda de conversas. No decorrer da roda, as mulheres ali presentes – mães, tias, avós e irmãs 

mais velhas das crianças – tomaram a palavra, fizeram perguntas, responderam umas às outras 

e, literalmente, assumiram a roda a partir da questão apresentada – o lixo e seu descarte.  

Fiquei impressionado de ver como aquelas mulheres no grupo se expressavam, 

discutiam as questões que eu ia apresentando e colocavam outras, a partir do seu lugar de 

origem e pertencimento – o campo. Elas apresentaram para mim as dificuldades de quem 

morava nas fazendas, por exemplo, de participar do projeto e como no campo se havia/há 

outros modos de lidar com o lixo. Assim, mostravam-me os limites e as possibilidades de 

participar, com toda a cidade, dessa mudança de hábito tão necessária para a preservação do 

meio ambiente. 

 Ao rememorar essa experiência, fui tomado por um turbilhão de ideias e indagações. 

Começava a experimentar o exercício de fazer a pesquisa com o cotidiano, buscando 

encontrar, nesse cotidiano, sinalizações sobre os melhores meios para entrar em diálogo com 

o grupo. Seria a roda de conversa uma metodologia viável de pesquisa?  Como articular as 

rodas de conversas à pesquisa com o cotidiano? Quais autores/as poderiam me auxiliar nesse 

                                                           
29A partir da promulgação da Lei n° 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

regulamentada pelo Decreto n° 7.404/2010, o governo do Rio de Janeiro deu início a um processo de articulação 

política, técnica, institucional, legal e educacional para a reversão do cenário da gestão de resíduos sólidos 

urbanos dos municípios do nosso Estado. 
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processo? Uma coisa era certa: percebi a potência das conversas e das rodas de conversas para 

desenvolver um trabalho de pesquisa com as famílias na qual elas poderiam sentir-se à 

vontade para falar, apresentar suas questões, debater as questões pautadas por mim e por 

qualquer outro membro da roda. 

 Diante disso, resolvi assumir as conversas como recurso metodológico desta pesquisa. 

E, no processo de melhor conhecer experiências de pesquisa que utilizaram as rodas de 

conversas em trabalhos realizados no campo da Educação, encontrei Paulo Freire e seu 

trabalho nos círculos de cultura que substituíam a turma de alunos e a sala de aula, visando 

promover o processo de ensino e aprendizagem da leitura e da escrita, mediados pelo debate 

sobre as questões centrais do cotidiano, como trabalho, cidadania, alimentação, saúde, direitos 

sociais, cultura, relações sociais etc. Sentados em círculo, alfabetizandos e coordenador 

buscavam compreender o mundo, ter consciência dele, interpretá-lo. 

 A experiência dos círculos de cultura partia do encontro de educadores-alfabetizadores 

com educandos-alfabetizandos camponeses. Nesses encontros, os educadores buscavam 

levantar as palavras geradoras que seriam utilizadas no processo de alfabetização com o grupo 

de camponeses. Vale ressaltar que, em diferentes grupos, palavras geradoras diferentes eram 

levantadas, dada a relevância ou força especial daquela palavra para o referido grupo. 

 De posse das palavras geradoras, palavras do povo, no dizer de Freire (2011a), eram 

postas as situações problema (codificações) que exigiam a resposta dos alfabetizandos nas 

decodificações. Desse modo, o que se buscava era problematizar a palavra que viera do povo 

por meio da análise crítica da realidade. E, com isso, pouco a pouco os alfabetizandos iam se 

percebendo seres humanos capazes de dizerem as suas palavras. 

 Dizer a própria palavra, nessa concepção, é diferente de simplesmente falar, visto que 

se busca um rompimento com a “cultura do silêncio” (FREIRE, 2005) e com as opressões 

vividas pelos alfabetizandos. Para Freire (2005, 2011a), o rompimento com a cultura do 

silêncio é fundamental para o desenvolvimento radical da expressividade humana. Nesse 

processo, iam se alfabetizando tendo a realidade concreta, suas vidas como objeto de 

açãoreflexãoação. 

 No processo de se assumirem como homens e mulheres capazes de pronunciar a 

própria palavra, os camponeses deveriam redigir suas observações acerca das codificações – 

situação problematizada e, assim, começar a produzir seus textos que deveriam ser reunidos 

em antologias e circular entre os diferentes círculos de cultura. Esse processo crítico e 

reflexivo daria aos alfabetizandos textos de leitura produzidos por eles e que serviriam de 
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base para a análise e percepção deles mesmos e das relações às quais estiveram submetidos 

em sua experiência na “cultura do silêncio”. 

 Todo esse processo dialético e dialógico “ajudaria os alfabetizandos e alfabetizadores 

a ir superando o que costumo chamar de visão focalista da realidade e ir ganhando a 

compreensão da totalidade” (FREIRE, 2011b, p. 40). Nesse contexto, percebe-se que o 

trabalho realizado por alfabetizandos e alfabetizadores era uma via de mão dupla, pois todos 

os envolvidos no processo aprendiam sobre diferentes aspectos da realidade e, com isso, 

transformavam-se. 

 Nesse sentido, os círculos se consubstanciam, portanto, como acontecimentos que se 

efetivam na linguagem. A linguagem em si não produz transformação, contudo, ao se indagar, 

o ser humano desperta potencialidades e mobiliza sua capacidade de optar, de decidir, de 

escolher (FREIRE, 2011a). 

 No âmbito da educação popular, com sujeitos marginalizados no processo educativo, 

os círculos de cultura se revelaram importantes espaços de alfabetização e de mudança frente 

ao mundo social, pois, ao mesmo tempo em que alfabetizavam, instrumentalizavam os 

alfabetizandos através do exercício da linguagem, levando-os a perceber as relações de 

exploração e opressão presentes no mundo. Com esse processo de conscientização, era 

possível refletir, questionar e buscar mudar o mundo. 

 Dessa experiência vivida por Freire, tomei a possibilidade de, através das rodas de 

conversas, levantar as questões secundárias, nossos temas geradores, que se articulam à 

questão central da pesquisa, a fim de, no processo investigativo, ir constituindo, com as 

participantes, um processo de autoformação. Processo esse de caráter educativo, posto que, no 

contexto da pesquisa, ensinávamos e aprendíamos sobre a realidade que circunscreve a escola. 

 Outra experiência significativa para essa construção metodológica foi a de Cecília 

Warschauer cujo trabalho docente e de pesquisa estão disponíveis em dois livros: “A roda e o 

registro: uma parceria entre professor, alunos e conhecimentos” e “Rodas em rede: 

oportunidades formativas na escola e fora dela”, fruto de sua dissertação e tese de 

doutoramento, respectivamente. No primeiro, a autora trabalha com seus alunos utilizando a 

roda de conversas como estratégia formativa interdisciplinar entre alunos-alunos, alunos-

professores e outros educadores. Desse modo, ela criava oportunidade de crescimento e 

aprendizagem para alunos, introduzindo-os numa discussão coletiva em forma de roda e 

elaborando o registro dessa discussão no diário do professor, nos caderninhos de avaliação ou 

no caderninho da roda de forma coletiva. 
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 O objetivo da autora com as rodas de conversas era potencializar o aprendizado da 

convivência, ao mesmo tempo em que propiciava a construção dos conhecimentos de forma 

integrada e com sentido para os alunos das classes com as quais trabalhava. Desse modo, as 

rodas buscavam minimizar a hierarquização presente na relação professora-alunos, uma vez 

que se procurava organizar conjuntamente as atividades e os projetos de pesquisa, bem como 

lidar com os eventuais conflitos.  

 Já no segundo trabalho, ela analisa algumas condições que favorecem a formação 

docente, como a presença do humor, do lúdico e da alegria, a reflexão sistemática sobre as 

práticas, o desenvolvimento da capacidade de estar a sós, da sensibilidade estética e solidária, 

assim como a necessidade de uma outra postura educacional frente ao erro (WARSCHAUER, 

2001). Assim, ela desenvolve diferentes trabalhos tendo as rodas e o diálogo como 

possibilidade e princípio formativo. 

 Os trabalhos de Freire e Warschauer têm pontos de aproximação, ao usarem o diálogo 

como princípio epistemológico, ao defenderem a necessidade do encontro para a construção 

coletiva de conhecimentos, utilizando também o diálogo como recurso metodológico, ao se 

apropriarem dele para fazer levantamento de informações e construir um processo formativo 

com o grupo. O processo formativo proporcionado pelos trabalhos foi o que permitiu alcançar 

os objetivos propostos por cada um dos autores.  

 Essas experiências me ensinaram que os encontros para conversar funcionariam como 

dispositivo para açãoreflexãoação e para formação dos sujeitos envolvidos, relacionadas às 

temáticas levantadas por mim ou por elas. Além disso, o mais importante é que, ao assumir 

seu lugar na “roda”, seu lugar de sujeito que pronuncia o mundo, as mulheres, juntamente 

comigo, poderiam conversar sobre a escola, a presença e participação delas e, ao mesmo 

tempo, poderíamos construir e discutir essas possibilidades.  

 

3.5 Os movimentos da pesquisa e a pesquisa em movimento 

 

Na medida em que a pesquisa foi sendo realizada no cotidiano da escola, ia 

mergulhando nas leituras e encontrando os/as autores/as que comigo caminham e com os/as 

quais estabeleço uma conversa neste texto. Conversa esta que, muitas vezes, me tirava o sono, 

me angustiava, pois a escrita nos coloca diante da necessidade constante da vigilância, para 

que, ao nos apropriarmos das ideias dos sujeitos que conosco caminham e dos/as autores/as 

que nos auxiliam, as suas vozes estejam presentes e não absorvidas por nós.  
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 Após definir os encontros para conversas como recurso metodológico deste trabalho, 

entendo que esses encontros possibilitaram o levantamento das questões (temas geradores) 

que foram tornando significativos para o estudo e reflexão. Nesse sentido, tal como nos 

círculos de cultura de Freire e nas rodas de conversas organizadas por Warschauer, entendo 

que nossas conversas também possibilitariam um espaço de aprendizagem e formação para as 

mulheres participantes e para o pesquisador. 

Combinei com as participantes que os encontros seriam gravados para facilitar o 

retorno às falas e, assim, possibilitar outras conversas, retomar alguma questão em outra roda, 

e/ou em conversas individuais, perceber as questões trazidas com mais frequência pelas 

participantes e quais encaminhamentos individuais e coletivos daríamos a elas. A gravação foi 

feita com a finalidade de retomar as falas nas transcrições, a fim de que o pesquisador pudesse 

voltar e selecionar o que de mais significativo haveria das várias horas de conversas. 

Com relação às falas de nossas conversas, opto por não corrigi-las e nem retirar sua 

informalidade e tom coloquial. Faço isso por entender ser importante deixar registradas as 

marcas da oralidade presentes em nossas conversas e, também, por respeito às histórias de 

vida e escolarização dessas mulheres, oriundas das classes populares. 

No início, como achava que seria melhor trabalhar com pequenos grupos, marquei 

encontros com Edna e Margareth, que não tinham filhos na escola, para começarmos a 

conversar sobre os vários encontros que tiveram com a escola ao longo dos anos e, depois, 

com as mães das crianças do primeiro, segundo e terceiro anos. 

 A primeira conversa com Edna e Margarete ocorreu, na tarde do feriado de 1º de maio, 

na varanda da casa de Edna. Nessa ocasião, discutimos a importância da escola para a 

comunidade, o tempo que elas conheciam e tinham alguma relação com a instituição. A 

conversa foi marcada pelo sentimento de pertencimento à escola e pela necessidade de se 

articular com as outras famílias e a própria comunidade pela sua manutenção no bairro de 

Vieira Cortêz, pois, como bem disse Margarete naquela tarde: “Escola fechada é criança longe 

da gente!” 

 Com essa fala, Margarete denunciava a retirada de um direito fundamental de todas as 

crianças, que é estudar o mais próximo possível da sua comunidade e família. Se a escola 

viesse a ser fechada, como tantas outras situadas no campo, algumas crianças ficariam sem 

poder frequentar a escola, por não terem idade para irem sozinhas no transporte escolar, como 

outras deixariam de estudar, dada a distância que percorrem de suas casas, em fazendas, para 

chegar à escola. 
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Nos meses seguintes – junho e julho de 2017, realizei mais duas rodas de conversas: 

uma com duas mães de alunos do 3º ano de escolaridade: Ledir e Patrícia, e outra com duas 

mães de alunos do 2º ano de escolaridade: Cátia e Charlene. 

 Com o grupo responsável pelas crianças do 3º ano de escolaridade (Ledir e Patrícia), 

as conversas giraram em torno da escolarização das crianças, das insatisfações delas com a 

aprendizagem construída pelas crianças e da possibilidade de reorganizar as turmas (naquele 

ano, todo o ciclo de alfabetização estudava numa mesma sala, totalizando 16 crianças) e, 

ainda, se eu retornaria à escola naquele ano para completar o ano letivo com as crianças. 

 As mães das crianças do 2º ano de escolaridade (Cátia e Charlene) traziam uma grande 

preocupação com a ideia de ciclo de alfabetização, que era novidade para elas, já que, pela 

primeira vez, ouviam falar disso. Uma delas, Charlene, compartilhava a satisfação de ter os 

filhos nessa escola, pois, como costumava mudar bastante, em função da necessidade de 

trabalho, conhecia muitas escolas rurais. Segundo ela, a Rocha Werneck era diferente, abrindo 

as portas para as famílias. Relatou que, nas vezes em que precisara, fora atendida pela gestora 

e professoras, tendo suas dúvidas esclarecidas, como também era orientada a buscar ajuda de 

outros profissionais para tratar um dos seus filhos que apresentava problemas de saúde. A 

conversa seguiu, com a outra mãe tocando na questão da qualidade da educação oferecida, 

destacando que a escola precisava dar condições às crianças de seguirem seus estudos e 

comentando das mudanças que ocorreram na instituição desde a época em que fora aluna. 

Porém, numa tarde do mês de setembro, quando me preparava para encontrar três 

mães que não haviam podido comparecer às rodas anteriores, fui questionado por um grupo 

de quatro mães que tinham crianças na Educação Infantil e no 1º ano do Ensino Fundamental, 

sobre a possibilidade de elas participarem das rodas de conversas. 

 

Daiana: Oi, boa tarde! Tudo bem? Você está esperando as mães para mais um 

encontro da sua pesquisa? 

Elder: Boa tarde! Estou bem. Mas não sei se, com toda essa chuva, algumas poderão 

vir. 

Selma: Ah é! Para sair lá de cima [referência à Fazenda São Geraldo e à Fazenda da 

Madalena] é complicado mesmo. A kombi subiu? 

Elder: Subiu, mas estou desconfiado que não seja viável para Dalila e Vivi saírem de 

casa. 

Selma: A gente conversou com a Margarete e ela nos contou sobre a pesquisa. É só 

para as mães das crianças do segundo e terceiro ano? E nós? Podemos participar? 

Elder: A pesquisa inicialmente foi proposta às famílias das crianças do segundo e 

terceiro ano, mas ela é sobre a escola e todas as famílias que aqui têm crianças, então 

vocês podem e devem participar sim! 
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Priscila: Então, já podemos participar do encontro de hoje? 

Elder: Com certeza. (Conversa realizada em 18/09/2017) 

 

 

 Essa conversa mudou totalmente aquela tarde chuvosa, pois, a partir das colocações 

delas, realizamos uma roda de conversa com a participação de Daiana30, Priscila31, Selma32 e 

Angélica33 que compreendiam que precisavam participar conosco daquele movimento. Essa 

compreensão, segundo elas, viera de outra conversa que haviam tido com Margarete na qual 

se comentara sobre a “importância de todas fazerem algum movimento para mostrar como a 

escola ali de Vieira era importante para suas famílias”.  

 A conversa fluiu a partir da minha provocação acerca do movimento que elas fizeram 

de se apresentar e tomar um lugar na roda, para que, junto com o grupo, pensassem um pouco 

sobre a escola e os processos vividos. As questões suscitadas foram: classe multisseriada e 

garantia de aprendizagem para cada idade; constituição representativa do conselho escolar, 

mediados pelo debate do quantitativo de famílias na escola e como escolher um pequeno 

grupo é excludente, dado o contexto escolar; necessidade de pensar a educação para além da 

leitura e da escrita conectando-se ao mundo; organização das famílias em parceria com os/as 

funcionários/as da escola pela sua manutenção na comunidade. 

 Esse grupo de mães fez um movimento que alterou o esperado para aquela tarde.  Com 

isso, fizeram-me compreender o cotidiano escolar como lugar da complexidade e da 

imprevisibilidade, pois, ao indicarem o desejo de também participarem da pesquisa, 

convidaram-me a seguir para o não planejado, abrindo-me a outras possibilidades. Acreditava 

que a questão que vinha trabalhando deveria ser discutida diretamente com as famílias das 

crianças que acompanhava em minha sala de aula, mas essas mulheres me mostraram o 

quanto a problemática atingia todas as famílias da comunidade e que, portanto, todas 

poderiam contribuir de alguma forma no trabalho coletivo de pensar e discutir tal questão. 

 Por assumir a pesquisa com o cotidiano, entendi que esse grupo de mulheres, agora 

também participantes da pesquisa, poderia dar outras contribuições e trazer outros 

questionamentos que nos levariam para outros lugares, convocando-nos a fazer outras 

discussões ou a olhar a questão sob outros pontos de vista. Acatei a proposição delas pela 

participação e no mesmo dia realizamos um encontro para conversa. 

                                                           
30 Mãe de três crianças da escola, sendo duas autistas. 
31 Mãe de uma menina do primeiro ano. 
32 Mãe de ex-aluno, avó e mãe de duas crianças matriculadas na Educação Infantil. 
33 Recém-chegada ao bairro de Vieira Cortêz e mãe de uma aluna do segundo ano. 



106 
 

Essas novas participações enriqueceram muito o trabalho e me fizeram perceber o 

quanto aquelas mulheres desejavam pronunciar as suas palavras, por se sentirem pertencentes 

à escola e esta ser lugar praticado para a comunidade. Isso me permitiu entender que, como 

nos círculos de cultura, nossos encontros serviam de espaço para a produção coletiva de 

conhecimentos acerca da realidade e, nesse processo, ir mudando nossas maneiras de 

compreendê-la, assumindo uma perspectiva mais crítica e dialógica diante da realidade. 

 Nesse percurso, utilizei, como procedimentos metodológicos, os encontros em 

pequenos grupos para que a conversa não ficasse muito extensa e todas tivessem oportunidade 

de ouvir e falar. Sempre iniciava os encontros falando da pesquisa e das questões sobre as 

quais poderíamos conversar, aproveitava para sinalizar que o que elas sentissem necessidade 

de acrescentar seria bem-vindo. 

 Ao longo dessas três rodas, fiz alguns questionamentos, levantei questões, fiz 

perguntas, respondi dúvidas e indagações sobre a dinâmica escolar, para que pudéssemos ficar 

à vontade para explicitar as questões que trazíamos nas relações que estabelecemos com a 

escola. Ao refletir sobre as experiências proporcionadas por essas três rodas, pude 

compreendê-las como 

 

um método de participação coletiva de debate acerca de determinada 

temática em que é possível dialogar com os sujeitos, que se expressam e 

escutam seus pares e a si mesmos por meio do exercício reflexivo. Um dos 

objetivos é socializar saberes e implementar trocas de experiências, de 

conversas, de divulgação e de conhecimentos entre os envolvidos, na 

perspectiva de construir e reconstruir conhecimentos sobre a temática 

proposta (WARSCHAUER, 2002, p. 26). 

 

Como fora mencionado, a potência das rodas de conversas como recurso metodológico 

para levantamento das questões se conecta com a experiência anterior vivida por mim na 

própria escola, quando, em grupo, as mães, expressaram seus pontos de vista e opiniões sobre 

determinado tema. Assim, esse recurso se constitui em um meio para explorar e entender os 

significados que os indivíduos ou até mesmo o próprio grupo atribuem a uma questão ou 

problema social. 

 Foi no encaminhamento e debates das rodas de conversas que as questões de 

aprofundamento – questões secundárias ou nossos temas geradores –, foram explicitadas e me 

auxiliaram na compreensão das relações sociais macro e micro  no cotidiano da Escola Rocha 

Werneck: 

a) Organização das famílias e comunidade pela manutenção da escola na localidade; 
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b) Classes/turmas multisseriadas e a garantia de aprendizagem para cada criança; 

c)  Conselho escolar como órgão de representação e participação das famílias; 

d) Alternância entre presença e participação das famílias (mulheres) no cotidiano escolar; 

e) Educação oferecida pela escola (campo) e outras escolas (urbanas) da mesma rede;  

f) Garantia de escolarização das crianças, até pelo menos o quinto ano do Ensino 

Fundamental, na escola da comunidade. 

É importante dizer que as questões foram introduzidas nas conversas por diferentes 

participantes, abandonadas e retomadas sempre que se fazia necessário. Ora eu instigava as 

participantes a falar sobre um desses temas especificamente, ora elas me interpelavam para 

entendê-los melhor e, assim, compreender as dinâmicas assumidas e vividas na escola. 

No final do primeiro ano de pesquisa, 2017, havíamos realizado quatro rodas de 

conversas com participação diversa. Não nos interessava um número mínimo de participantes 

e nem que todas estivessem presentes a cada reunião, porém, ficavam evidentes os ecos das 

rodas pela comunidade e os rostos novos que vinham se somar ao trabalho educativo 

instaurado pela pesquisa. 

Nesse contexto, a participação na pesquisa foi se intensificando e modificando, 

quando as participantes apontaram para a necessidade de juntos fazermos mais pela escola. 

Surgiu aí a necessidade de ampliarmos a participação de nossos encontros para além dos 

muros da escola e dos limites geográficos da comunidade. 

Vale ressaltar que, no ano de 2018, poucas vezes fui à escola. Utilizei esse ano para 

trabalhar no material levantado nas rodas de conversas e, quando necessário, combinamos 

algumas conversas para esclarecer algum ponto ou atender a alguma demanda apresentada 

pelas participantes. 

 

3.6 Pesquisa ação-participante e cotidiano escolar 

 

 Apesar de minha relutância de voltar à escola com objetivo de retomar a pesquisa de 

campo, sobretudo por acreditar – mesmo que ingenuamente –, que já tinha realizado esse 

processo e que os achados eram suficientes para produzir a tese. Ouvi de todos os membros da 

banca de qualificação a necessidade de retorno ao campo. Essa   necessidade de uma 

reentrada no campo de pesquisa, algo que já fora sinalizado pelas participantes, com o 

objetivo de articular o diálogo para além dos muros da escola, era um movimento que exigia 

rever os percursos teórico-metodológicos e assumir alguns procedimentos da pesquisa ação 
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participante e, com isso, uma vez mais, mergulhar no cotidiano da escola, a fim de que as 

vozes dessas mulheres pudessem ecoar para além da comunidade rural de Vieira Cortêz. 

 Margareth, em uma conversa, havia me convidado a produzirmos um jornal da 

comunidade, a fim de que as vozes delas e sua organização pudessem ser conhecidas para 

além de Vieira Cortêz. 

 

Margareth: Ah, Elder, a gente precisa se organizar mais. Fazer mais alguma coisa. 

Elder: Fazer mais o quê? 

Margareth: Tem horas que todo mundo desanima. Isso não pode acontecer. Se não 

fecham a nossa escola. 

Elder: Desanimar faz parte do processo. É difícil manter a mesma implicação, 

dedicação, quando não vemos resultado. 

Margareth: Então. Para não desanimar, vamos fazer um jornal.  

Elder: Nesse momento, não tenho pernas para isso. Preciso organizar todo material 

que coletei nas rodas. Em outro momento, quando terminar esse trabalho, 

conversamos sobre isso. 

Margareth: Tudo bem então, se você não tem tempo... (Conversa realizada na escola 

no horário de entrada das crianças em 16/10/2017) 

 

 Havia decidido que a pesquisa de campo estava encerrada e que trabalharia com o 

material que já tinha coletado nas cinco rodas de conversa realizadas em 2017. Porém, ao 

retornar à escola para compartilhar o material trabalhado para o texto de qualificação, sou 

surpreendido com a seguinte interpelação.  

 

Elder: Esse é o trabalho que construí a partir das conversas que tivemos.  

Elaine: Nossa! Você escreveu isso tudo? 

Elder: Sim. Escrever dá um certo trabalho, mas é possível. 

Edna: Ah! Mas tem que se dedicar muito, né? Você gosta de estudar, aí fica mais 

fácil. 

Adriele: Mas, tudo bem, tudo legal. E quando vamos resolver o nosso problema? 

Elder: Qual problema? 

Edna: O que ela e nós queremos saber é quando resolveremos a situação da escola? 

Elaine: É. Porque o tempo está passando e a escola pode ser fechada. 

Gisele: As crianças ainda precisam sair daqui e ir estudar lá fora [cidade], com salas 

aqui. 

Adriele: A gente precisa fazer alguma coisa! 

Elder: Tudo bem então. Vamos retomar a pesquisa e o trabalho. O que vocês 

acreditam que podemos fazer? 
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Edna: Temos que conversar com o pessoal lá de fora [referindo-se à Secretária de 

Educação e sua equipe]. 

Elder: Margareth, há um tempo atrás, havia sugerido fazermos um jornal. 

Elaine: Isso! Um jornal sobre a escola seria ótimo. 

Priscila: Podemos dar o nome de Memórias Rocha Werneck, já que vamos contar 

coisas da escola para que todas as pessoas possam ficar sabendo. 

Elder: Então, vamos recomeçar ou continuar o trabalho... 

Adriele: Isso. Agora que eu voltei pra cá, essa escola não pode fechar. Eu estudei aqui 

e minhas filhas vão estudar também! 

Elaine: Agora, precisamos falar com Margareth e continuar. (Fragmento da roda de 

conversa realizada 26/06/2019). 

 

 

Diante delas, da firmeza de suas colocações, precisei reavaliar meu lugar naquele 

coletivo. Professorpesquisador com laços sólidos com aquela comunidade. Tanto que havia 

proposto uma pesquisa que elas assumiram comigo, mas suas palavras sinalizavam que a 

pesquisa tinha um horizonte mais amplo que eu vislumbrara. Era necessário voltar a campo e 

dar outra consequência ao trabalho. 

Desse modo, a pesquisa com o cotidiano que vinha realizando foi alargada, assumindo 

alguns princípios da pesquisa ação participante (BRANDÃO, 1985; BONILA; GONZALO 

CASTILLO; FALS BORDA; LIBREROS, 1985, FALS BORDA, 1981, GAJARDO, 1985). 

Isso porque, ao se integrarem ao trabalho de pesquisa, as participantes colocaram os 

problemas da comunidade para se juntarem à questão inicial de pesquisa. 

Retornei à escola com um misto de preocupação e esperança. Preocupação com os 

encaminhamentos dessa nova etapa da pesquisa de campo, sobretudo produção, confecção e 

sistematização de materiais para o trabalho de compartilhar as experiências e memórias da 

escola e estabelecimento de um diálogo com os gestores municipais da educação. Logo o 

receio foi se transformando em esperança, por ser reconhecido como professor-intelectual 

capaz de integrar aquela comunidade no encaminhamento de suas questões e, assim, poder 

realizar um trabalho significativo não só para mim, mas, principalmente, para aquele coletivo 

de mulheres que comigo vinha dialogando proficuamente.  

Assumir a pesquisa ação participante para mim foi compreender a necessidade de estar 

aberto ao novo, respeitando os princípios da Educação Popular latino-americana, ou seja, 

calcada na decolonização dos corpos, mentes e almas. A participação ganhou novos contornos 

e dimensões, pois aquele coletivo, a cada encontro, ia me mostrando como partir-para-a-ação. 

As participantes rompiam com a cultura do silêncio e pronunciavam a própria palavra, repleta 

de desejos e anseios a partir de uma análise crítica da própria realidade, o que contribui para a 
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assunção de inéditos viáveis e da construção de uma realidade outra (STRECK; ADAMS, 

2012). 

 A pesquisa ação participante, herdeira de dois grandes intelectuais latino-americanos: 

Orlando Fals Borda e Paulo Freire, visa, a partir do trabalho e da realidade concreta dos 

grupos populares, efetivar a vinculação da pesquisa com as ações sociais e políticas 

desenvolvidas por grupos marginalizados e, com isso, dar visibilidade a um saber 

marginalizado, a um conhecimento fronteiriço, que se coloca na perspectiva de problematizar 

e transformar a realidade concreta. 

 A proposta de pesquisa ação participante formulada por Orlando Fals Borda (1981) foi 

definida como uma metodologia inserida num processo vivencial para os grupos de base, que 

inclui, simultaneamente, educação de adultos, pesquisa científica e ação política. Brandão e 

Streck (2006, p.13) defendem que, em sua vertente educativa, a pesquisa ação participante é 

“uma pesquisa que também é uma pedagogia que entrelaça atores-autores e que é um 

aprendizado no qual, mesmo quando haja diferenças essenciais de saberes, todos aprendem 

uns com os outros e através dos outros”. 

 Por se constituir como uma ação educativa, mas também como uma vertente 

sociológica, a pesquisa ação participante se coloca como uma práxis perante os problemas 

derivados da Modernidade/Colonialidade, ou seja, processos de opressão e subalternização 

dos grupos sociais dominados. Nesse sentido, exige envolvimento do pesquisador como 

agente do processo que estuda, ou seja, é preciso que ele esteja envolvido, imbricado nas 

questões que vão sendo levantadas para que possa tomar parte nas ações do coletivo. 

 Encontra-se epistemologicamente com o trabalho de alfabetização realizado por Freire 

(2011a), ao compartilhar um trabalho horizontal feito em parceria com o povo, com o 

rompimento da cultura do silêncio e na busca incessante pela transformação da realidade 

social. Desse modo, compreendo a pesquisa ação participante como uma metodologia de 

Educação Popular na pesquisa científica que busca romper com os encarceramentos da 

ciência moderno/colonial, ao reconhecer que o povo produz conhecimentos e que este deve 

ser utilizado em prol da sua libertação. 

 Fals Borda (1981) aponta seis princípios metodológicos a serem seguidos na pesquisa 

ação participante: a) autenticidade e compromisso, com comprometimento de todos os 

participantes  com a transformação social proposta; b) antidogmatismo, que é a garantia que o 

grupo tem liberdade religiosa, política, social e organizacional; c) restituição sistemática, 

devolução do conhecimento construído para o grupo em linguagem acessível e com respeito a 

sua história, cultura e tradições; d) feedback aos intelectuais orgânicos para que o trabalho 
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gere contribuições que possam ser expressas com clareza na exposição teórica e observações 

sobre sua aplicabilidade em situações similares; e) ritmo e equilíbrio de ação e reflexão, com 

garantia de  articulação do conhecimento concreto geral indo do local ao nacional e da 

formação social ao modo de produção; f) ciência modesta e técnicas dialogais, baseadas em 

duas ideias: a ciência deve ser realizada mesmo em situações insatisfatórias e primitivas e o 

pesquisador deve aprender a ouvir discursos em diferentes contextos, romper com a assimetria 

das relações sociais e incorporar as pessoas, por mais simples que sejam, como sujeitos 

pensantes e participantes da pesquisa. 

 Compreendo a pesquisa ação participante como um movimento de decolonização do 

poder na pesquisa científica por três motivos: primeiro, por partir da realidade concreta do 

povo a fim de através das ações da pesquisa que ele vá tomando consciência de si, do mundo 

e de como pode transformá-lo. Segundo, por apostar no diálogo como um dos mecanismos da 

transformação e, por fim, por se construir ao mesmo tempo como um processo de pesquisa e 

um processo educativo de transformação pessoal, coletivo e social. 

 Nesse sentido, ela é um instrumento de aproximação do pesquisador e dos sujeitos que 

com ele dialogam, pois também aposta na relação sujeito-sujeito no processo de pesquisa. 

Pesquisador e participantes buscam formas de resolver os problemas presentes na realidade, 

por compreenderem que ele – o pesquisador – tem possibilidade de ajudar o grupo a alargar 

suas experiências por meio da ação organizada e sistemática. Assim, ao se assumirem como 

participantes da pesquisa e se colocarem o desafio de resolver um determinado problema, 

ocorre a produção coletiva de conhecimentos que concorrem para os processos de 

conscientização e libertação defendidos por Freire. 

 Essa produção de conhecimentos se dá em três eixos, como apontado por Marcela 

Gajardo (1986 apud STRECK; ADAMS, 2012, p. 246): 

  
1) rompimento do monopólio do saber e da informação pelos intelectuais e 

pesquisadores através da produção coletiva dos conhecimentos e apropriação 

dos mesmos pelos “grupos marginalizados” em suas lutas, (2) análise crítica 

coletiva dos dados produzidos nos processos de investigação, buscando as 

causas dos problemas e às alternativas de solução; (3) compreensão da 

relação entre problemas individuais e coletivos, estruturais e funcionais. 

 

Sendo assim, cabe à pesquisa a produção de compreensões da realidade concreta e 

alternativas de solução para os problemas levantados pelos participantes, a fim de contribuir 

para os processos educativos vividos por eles. Estar no movimento de pesquisa é processo e 
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ação educativos, uma vez que esse movimento opera transformações individuais, coletivas, 

buscando o mesmo para a realidade dos sujeitos.  

Retornando à escola, a produção do jornal que já tinha sido proposta por Margareth 

aparece como instrumento de sistematização e registro das memórias individuais e coletivas 

com a escola e, mais, com o objetivo de circular para além da comunidade de Vieira Cortêz. 

Retomamos as rodas de conversas, agora com intuito de produzir o primeiro jornal. 

Produzido e distribuído, abriu caminho para o próximo passo: convidar a Secretária Municipal 

de Educação para participar de uma roda de conversa, a fim de que ouvisse as mulheres da 

comunidade rural de Vieira Cortêz. Para tal, elaboramos, no coletivo, uma carta-convite, 

dando sugestões de datas para que ela fosse à escola e pudesse conversar conosco. Nesse 

momento, indiquei a importância de convidar a representante do Conselho Municipal de 

Educação para que se juntasse a nós nessa roda de conversa, uma vez que sua função é 

acompanhar e fiscalizar a oferta de educação no município. 

As rodas de conversas tinham encaminhamentos diversos, dependendo sempre da 

finalidade do encontro. Nas primeiras, quando discutíamos sobre a situação da escola e a 

relação que cada uma das participantes estabelecera com ela ao longo dos anos, eu começava 

com uma pergunta-provocação que mobilizava o diálogo. Assim, as participantes iam 

tomando a palavra e encaminhando a conversa de acordo com seus anseios e reflexões sobre a 

escola. 

Para a produção dos jornais, as rodas de conversas tinham um caráter mais 

deliberativo.  Discutíamos os temas das seções, quais memórias entrariam na edição e o 

porquê, como seria sua divulgação e de que maneira ele seria utilizado para que pudéssemos 

conversar com as representantes do poder público. 

Entre as rodas, ocorreram muitas conversas que serviram para deixar mais claros 

alguns posicionamentos, avaliar os caminhos seguidos e reorientar o percurso da pesquisa em 

diálogo com as participantes. Dessa forma, as conversas se estabeleceram como espaço de 

deliberação e construção metodológica do grupo em pesquisa, ação e participação na busca 

pela resolução dos problemas que afligiam a comunidade. 

Nesse contexto, foram elaboradas duas cartas-convite: uma para a Secretária de 

Educação e outra para a Presidenta do Conselho Municipal de Educação. Convite feito. 

Convite aceito! As duas estiveram na escola em julho de 2019. Ouviram, falaram e, ao 

tomarem nota das reivindicações, prometeram um estudo para ver as reais possibilidades de 

atender àquele coletivo de mulheres. Em dezembro do mesmo ano, elas retornaram para uma 
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nova roda de conversa, em que explicitaram suas respostas às solicitações feitas pelas 

mulheres da comunidade. 

Olhando para todo esse percurso investigativo, noto que a pesquisa se constituiu 

estruturalmente das seguintes fases: 

1. Problematização: a partir do meu lugar de professorpesquisador, fui elaborando 

a questão a ser investigada.  

2. Articulação: autorização e convite para que as mulheres da comunidade se 

tornassem participantes da pesquisa e consentissem que a realidade da qual 

elas são parte fosse problematizada e discutida. 

3. Investigação: mergulho, com todos os sentidos, na questão, a partir da ótica dos 

Estudos do Cotidiano da Educação Popular. Elaboração das primeiras rodas de 

conversas (ano de 2017) e realinhamento das questões central e secundárias de 

pesquisa.  

a) Levantamento das questões: roda de conversas como metodologia da 

pesquisa. Os registros: diário de campo, fotografias, gravações, 

transcrições.  

b) Relação prática-teoria-prática: relação dialética e dialógica com a teoria, a 

fim de melhor compreender o cotidiano da escola. 

4. Tematização: a partir dos temas levantados nas conversas, a busca pelo 

aprofundamento e discussão das questões (classes/turmas multisseriadas; 

Educação rural e do campo; escola como espaço de encontros, afetos e 

herança; processos de presença e participação das famílias no cotidiano da 

escola). 

5. Sabedoria-conhecimento: produção coletiva do conhecimento através das 

discussões e elaborações da realidade; busca por caminhos para a resolução 

dos problemas indicados 

6.  Ação-participação: busca por compreender o compreender das participantes. A 

realidade concreta e a necessidade de propor ações a partir das reflexões 

proporcionadas pela pesquisa. 

7. Programa de ações: produção do jornal, carta-convite e roda de conversas com 

a Secretária de Educação e com a Presidenta do Conselho Municipal de 

Educação (ano de 2019). 
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8. Sistematização: experiências e aprendizagens do processo investigativo, 

aprendizagens, compartilhamento e resultados – individuais e coletivos e a 

participação popular na gestão democrática da escola pública. 

É importante ressaltar que cada etapa/fase que indico dos processos vividos nesta 

pesquisa, em muitas situações, ocorreu concomitantemente e articulada uma ou outra. Assim, 

embora seja impossível dizer exatamente o tempo de duração de cada uma, sem essas rotas, 

pequenas/grandes bifurcações no caminho, seria inexequível chegar ao final desta pesquisa, 

com os resultados que foram alcançados que passo a compartilhar a partir dos dois jornais 

produzidos e das discussões e reflexões proporcionadas por todo processo investigativo. 
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4 PRESENÇA, PERTENCIMENTO E PARTICIPAÇÃO COMO ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS DAS RELAÇÕES TECIDAS NA COMUNIDADE E NA ESCOLA 

 

[...] está sobejamente comprovado que o maior 

erro das ditaduras é pensar que toda a população 

se sente aliviada por não ter de tomar decisões, 

preferindo transferi-las ao governo. 

Pode haver gente assim. Mas, a maioria prefere a 

democracia. E para um crescente número de 

pessoas, democracia não é apenas um método de 

governo onde existem eleições. Para elas 

democracia é um estado de espírito e um modo de 

relacionamento entre as pessoas. Democracia é 

um estado de participação. [...] (Juan E. Diaz 

Bordenave) 

  

Pensar a democracia como um estado de participação nos exige compreender o 

contexto sócio-histórico em que ela se desenvolve. O Brasil é um país marcado pela 

colonização portuguesa e por muitos processos de subalternização dos diferentes povos, 

sobretudo indígenas e negros escravizados, que deram origem à população atual. Além disso, 

vivemos uma forte ruptura em nossa construção democrática com a ditadura militar que durou 

21 anos.  

A Constituição Federal de 1988 – conhecida como Constituição cidadã – foi elaborada 

com o anseio de ampliar os processos de participação da população em geral nas engrenagens 

do Estado. Nesse contexto, a perspectiva representativa ganha centralidade, ao propor 

conselhos para a participação da sociedade civil. Nesse sentido, a palavra participação tem 

sido utilizada, recorrentemente, para exprimir a necessidade crescente de o processo 

democrático ser visto, percebido e praticado no seio da nossa sociedade, espraiando-se para 

todas as instituições públicas, como as escolas, por exemplo. Assim, criou-se uma série de 

mecanismos (oficiais e colaborativos) a fim de que a participação ocorresse no cotidiano da 

escola entre os seus profissionais – gestoras, professoras e demais funcionárias, famílias – na 

maioria dos casos mães e avós e de outros membros da comunidade escolar, sobretudo os que 

estão no entorno da escola.  

Porém, em um país de passado colonial, capitalismo dependente e construído na 

opressão e subalternização dos povos não brancos, vimos muitos processos de resistência e 

luta pela liberdade, bem como tentativas de construção de um país/nação justa, sobretudo para 

os grupos que foram marginalizados. Nesse sentido, diversas lutas ocorreram, como as dos 
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negros escravizados que sempre contestaram contra a dominação e sujeição a que foram 

submetidos nas Américas. Suicidavam para se livrar da escravidão e dar prejuízo ao seu 

senhor. No plano cultural, buscavam manter vivas suas danças e rituais praticados nos 

terreiros, canaviais e senzalas e formaram os quilombos (habitação em ioruba), cuja 

organização comunitária visava auxiliar os negros fugitivos a construírem uma vida em 

liberdade. Organizavam irmandades com o intuito de ajudar seus malungos (irmãos) e 

participavam de revoltas, como a Revolta dos Malês, na cidade de Salvador, e a Revolta 

liderada por Manoel Congo e Mariana Crioulla, no município de Paty do Alferes-RJ. 

Esses movimentos são exemplos que o povo sempre seguiu/segue lutando por sua 

liberdade e pela construção de um país justo. Contudo, nesse modelo democrático que 

privilegia a representação ao invés da participação direta, muitas vezes, os espaços de poder 

são cerceados, garantindo, com isso, que sejam redutos de um pequeno grupo que se reveza 

na tomada de decisão em nível nacional, estadual e municipal, garantindo, dessa forma, seu 

status quo. Isso nos permite questionar, à luz da teoria decolonial, o projeto hegemônico de 

democracia calcado na representação. 

Desse modo, a participação ocorre dentro dos delineamentos do Estado-nação e os 

movimentos insurgentes que contestam a situação de opressão são invisibilizados. Por isso, 

neste trabalho, buscamos uma ruptura com essa tendência, assumindo a escola e seus sujeitos 

como espaço de produção de conhecimentos (GARCIA, 2001) e também como um  

espaçotempo em que se aprendem e se exercitam os processos participativos.   

Sendo assim, na escola, esses processos participativos, que ocorrem geralmente nos 

Conselhos Escolares, Associações de Pais e Mestres, Associação de Apoio ao Educando, 

constituem uma tentativa de trazer as famílias e a comunidade para o seu cotidiano, de 

construir processos de com-partilhamento das decisões e gestão dos recursos destinados às 

unidades por suas mantenedoras, além de atualizar a própria gestão escolar, tornando-a mais 

democrática. Mas, como trazer as famílias para participar do cotidiano escolar? Que membro 

das famílias é responsável pela criança e, que, portanto, participa dessas ações propostas pela 

escola? O que é participar nesse contexto?  

Pensar todas essas questões, no âmbito da Escola Rocha Werneck, atravessadas por 

sua materialidade de origem, uma escola pública localizada em uma comunidade rural, nos 

levou por caminhos insuspeitos, não previsíveis, pois exigiu a ampliação de nosso campo de 

visão para além do que acontecia no espaço institucional da escola, para que pudéssemos 

buscar compreender as dinâmicas vividas pelas mulheres na comunidade e como, a partir 

desses eventos, elas se relacionam com a escola. Assim, compreender a organização feminina 
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na comunidade de Vieira Cortêz é essencial para visualizar seus movimentos de luta e 

reivindicação frente ao poder público municipal. 

Nesse bojo, percebi a participação como um conceito dinâmico, plural e que não se 

aplica linearmente a todas as comunidades e pessoas. Assim, é necessário entender e articular 

as macro e micropolíticas e, sobretudo, compreender as pessoas como sujeitos políticos 

individuais e coletivos. 

Com isso, explorei a participação como uma ideia, em seguida, como política pública 

para/da educação e, por fim, como conquista das famílias no cotidiano da Escola Rocha 

Werneck. Nesse contexto, à medida em que íamos conversando sobre o lugar da escola e das 

famílias na comunidade e na escola, foram ficando mais evidentes as nuances e as diferenças 

entre a presença, o pertencimento e a própria participação que se institui a partir dos 

movimentos engendrados pelas famílias em torno de um compromisso ético-político-

educativo com a escola. 

 

4.1 Mulheres e organização comunitária 

 

 Balneário de Cortêz é a forma carinhosa que geralmente utilizo para me referir à 

comunidade de Vieira Cortêz, por ser, na minha concepção, um lugar de calmaria ímpar, 

recepção calorosa e bastante afetuosa por parte das crianças e suas famílias, que me faz ter a 

sensação de que o tempo (chronos) passa diferente do de outros lugares. Relaciono isso ao 

prazer que sinto em estar no cotidiano da Escola Rocha Werneck, tendo liberdade para 

desenvolver um trabalho pedagógico articulado à realidade local e aos anseios das famílias, 

que se traduzem, principalmente, no desejo de um processo de escolarização exitoso para suas 

crianças e adolescentes.  

Mergulhar nesse “espaço praticado” (CERTEAU, 2009) permitiu que as vendas nos 

meus olhos fossem retiradas com relação à construção de uma escola única, presente nos 

cursos de formação de professores e professoras, ao tratar abstratamente a escola e, também, 

na constituição das políticas públicas educacionais que trabalham no singular com a realidade 

que é sempre plural e complexa. Assim, comecei a perceber a realidade concreta das famílias, 

comunidade e, consequentemente, da Escola Rocha Werneck, articulada ao seu contexto de 

pertencimento – uma escola pública municipal do/no campo. 

Na comunidade de Vieira Cortêz, como em muitas outras, há uma praça e uma quadra 

poliesportiva contígua. Aqui, vamos explicitar os usos que as mulheres da comunidade fazem 

da praça. É comum encontrar as mulheres sentadas nessa praça, à sombra de jaqueiras e 
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amendoeiras, enquanto aguardam o ônibus circular, a entrada e a saída das crianças na escola, 

ou mesmo quando sentam lá para conversar sobre a vida. Esse espaço cotidiano, corriqueiro e 

que, muitas vezes, passa despercebido, é também um local de encontros (alguns combinados e 

outros ao acaso), conversas, troca de informações e possibilidade de articulação de uma 

organização feminina e comunitária. 

 Esse movimento é marcado por encontros, discussões e deliberações, como fica 

explícito na fala de Margareth. 

 

Foi uma reunião que nós fizemos fora da escola para discutir e chegar num fator 

definitivo. Escola fechada é criança longe da gente. E um bairro, uma comunidade não 

pode deixar isso acontecer nunca. (Fragmento de uma das falas da roda de conversa 

realizada em 01/05/2017) 

 

 

 Essa fala se remete ao posicionamento coletivo e necessário das mulheres da 

comunidade frente à representante da SEDUC, contrapondo-se ao fechamento da unidade 

escolar. Além disso, ainda revela um movimento realizado por elas, para chegar a um 

consenso e fator definitivo – uma reunião. Com a fala, ficou explícito que, pelo menos uma 

vez, as mulheres se reuniram para discutir a situação da escola e os impactos que aquela 

política traria para a escolarização de seus/suas filhos/as e, consequentemente, para a vida na 

comunidade. 

 Ao ouvir isso, fiquei pensando em como é interessante ver uma comunidade, onde a 

maior parte dos seus membros adultos tem histórias de interdições no percurso escolar e que, 

por isso, não raro, na produção dos discursos34 oficiais, da própria escola e da Secretaria de 

Educação, são vistos como aqueles que não compreendem os atravessamentos da 

macropolítica no cotidiano. Isso gera, por parte do poder público, uma ideia de 

incompreensão das famílias das classes populares e, até mesmo, omissão nos processos 

participativos e de acompanhamento da vida escolar das crianças.   

A ideia de omissão das famílias nas dinâmicas escolares é um mito (LAHIRE, 1997), 

porque elas costumam ‘participar’ quando são chamadas, tentando atender às expectativas da 

escola e, desse modo, contribuir para um processo de escolarização exitoso das crianças 

                                                           
34 Discurso é entendido, na perspectiva foucaultiana, não como um conjunto de signos (elementos significantes 

que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de 

que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para 

designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse "mais" que é preciso fazer 

aparecer e que é preciso descrever (FOUCAULT, 1986). Assim, o discurso é uma produção de saber e poder que 

constitui e é constituído pelas práticas sociais dos sujeitos. 
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(MALAVASI, 2000; MALAVASI, ALMEIDA, FERRAROTO, RODRIGUES e TUSCHI, 

2017). Nesse sentido, para garantir participação nas dinâmicas escolares e constituir uma 

relação com a escola, as famílias compreendem que é preciso estar perto. 

 

Elder: Tá. Aí uma outra questão que apareceu, né, que eu fui percebendo do meu 

lugar de professor, é que vocês estavam sempre presentes. Eu já tinha trabalhado em 

outras escolas e não via essa presença tão intensa igual a gente tem aqui. E aí, vocês 

acham que a presença de vocês na escola é mais intensa por quê? Vocês conseguiriam 

me dar um fator? 

Adriele – Mora tudo perto. Não precisa pegar ônibus.  

Elaine – É aqui é mais perto, né, se for lá, não vai dar pra estar sempre lá fora. 

Gisele – Ano que vem, por mim, a Jamili continuava aqui. Mas não tem jeito, vai ter 

que ir lá pra fora. Já não vai ter minha presença lá fora, igual tem aqui. Não tem como. 

Priscila – Só mesmo em reunião e essas coisas assim. 

Cristina – É. Eu trago na hora de entrar, pra buscar. Lá fora vai ficar difícil. 

Adriele – Colégio pequeno também, a gente consegue ter mais intimidade com o 

professor, né? Ter mais união.  

Edna – Até mesmo pra dar atenção. 

Gisele – É. 

Adriele – Pra gente conversar, dar atenção. Mas colégio grande... 

Priscila – É... Não tem como. 

Edna – Igual minha sobrinha. Ela quis conversar com a professora do meu sobrinho 

no colégio, lá no CIEP, e não teve como. Porque ela não teve como dar atenção pra 

ela, porque ela tava dando prova, não tinha como. E aí, a Tatiane tinha que ir 

trabalhar, ela não tinha como voltar à tarde, porque aí a professora foi pro outro 

colégio, não teve como dar atenção a ela. E aqui já tem como dar mais atenção. Se 

você for conversar com a professora, tem como ela sair um pouquinho. Até mesmo a 

diretora ficar um pouquinho ou até outra pessoa, pra dar aquela atenção à mãe que tá 

precisando. É mais corrido. Aqui parece ser mais calmo. Por ser até menas criança. 

[...] 

Elder: [...] Porque lá em 2014, vocês acharam que era importante se organizar, né, pra 

manter essa escola aberta? E aí, eu vou de novo numa fala, até da Margarete. Que ela 

vira e fala assim: “Escola fechada é criança longe da gente”. Nesse momento, ela tá 

colocando que, se fecha essa escola, quem podia estudar, vai estudar distante de casa 

mesmo. Tá? A gente sabe que criança que já vem da fazenda, já anda de kombi aí, o 

quê? 40 minutos, 1 hora, pra chegar aqui? Dependendo de onde mora. Então, imagina 

se vai lá pro Centro. Ou seja, ia dar aí uma média de umas 3 horas por dia, na kombi. 

Porque até que desce da fazenda, que vai pra escola e que volta, realmente fica muito 

distante. Mas também ia significar, pra algumas crianças, não poder estudar. Por 

exemplo, as crianças da Educação Infantil, não pode andar de kombi. Porque elas são 

muito pequenas. Entendeu? Então, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco, 

desse movimento e da importância que vocês veem nessa escola, aqui, na comunidade. 

 Edna– Além de ele ser pequeno, o perigo que tem de ele pegar a BR [...]   

Priscila – E com toda a estrutura aqui. 
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Edna – [...] sem necessidade. 

Priscila – Isso aí. É mais perto da gente. Qualquer coisa é só dar uma chamadinha e 

pronto, a gente tá aqui.  

Gisele – É. 

Cristina – Chega aqui rapidinho, né! (Fragmento da roda de conversas realizada em 

26/06/2019). 

 

Evidencia-se, nas falas de Edna, Priscila, Gisele e demais mulheres, que ter uma 

escola na própria comunidade possibilita uma relação mais direta com as famílias, que podem 

estar presentes no dia a dia. A proximidade é apontada por elas como um importante fator que 

ajuda na constituição de um processo escolar mais participativo, uma vez que as famílias 

(mães e demais responsáveis) podem se reunir mais vezes, além das reuniões que são 

marcadas pela gestão da escola. 

O número de crianças matriculadas na escola, referido como tamanho da escola, é 

tomado como um fator positivo. Segundo elas, dá para ter ‘mais intimidade’ com o 

professor/professora e, com isso, acredita-se que as crianças são melhor assistidas no processo 

pedagógico, por frequentarem uma escola e turma com menor número de crianças, como 

deixou claro Edna, ao apontar as dificuldades de sua sobrinha, na tentativa de conversar com a 

professora de sua filha em uma escola maior. Nesse contexto, entendi que ter um 

relacionamento mais íntimo com a professora é se tornar parceiro na tarefa de educar, é ser 

co-responsável, sendo possível, com a parceria, influir na escolarização das crianças e auxiliá-

las a ter êxito escolar.   

Baseado nessas falas, entendi que o movimento de organização das mulheres é mais 

intenso e vem acontecendo em variados momentos, dentro e fora da escola. Isso se dá pelo 

fato de elas terem percebido que chegar a um fator definitivo é também produzir um discurso 

com e para os outros (externos à comunidade), sem ruídos, não se restringindo às questões 

escolares, mas também às suas afirmações como mulheres e sujeitos sociais. Desse modo, 

buscam produzir um discurso coerente e responsável, baseado nas suas compreensões do 

mundo, atravessadas pela realidade concreta. Daí a busca e defesa de um processo educativo 

para as crianças na e com a comunidade.  

Essa formulação educativa vai se dando no “encontro” e “diálogo” (FREIRE, 2005) 

pois, ao debater, elas vão compreendendo melhor a realidade que as cerca e, para tal, utilizam 

suas experiências e saberes, articulando-os na busca de outros/as parceiros/as que possam 

ajudá-las em sua luta/militância de combate às desigualdades educacionais. 
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Assim, elas vêm se organizando para que todas as crianças continuem estudando perto 

de suas casas, visto que, no caso de as crianças terem de viajar para o centro da cidade e 

estudar em outra unidade escolar, algumas terão que acordar muito cedo e outras ficarão fora 

da escola, por não terem idade para viajar no transporte escolar sozinhas com o motorista, 

como fora justificado, na época, pela SEDUC.  

Essa questão gerou bastante celeuma no início e me impeliu a compreender a 

organização e a estruturação do transporte escolar no município. Ao recuperar a legislação 

federal sobre o transporte escolar, constatei que ele fora criado para subsidiar o deslocamento 

(moradia-escola-moradia) das crianças e adolescentes de áreas rurais que frequentam a escola. 

Nesse contexto, existem dois programas cruciais para a efetivação dessa política pública:  o 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) e o Programa Caminhos da 

Escola. 

O Pnate é um programa de transferência de recursos do governo federal, para estados e 

municípios, a fim de ajudar a custear os gastos com combustível e manutenção dos transportes 

escolares. A referida transferência ocorre em 10 parcelas mensais, de fevereiro a novembro de 

cada ano. O Caminhos da Escola, gerido e financiado pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Social (BNDES), é um programa de empréstimos para que os municípios 

possam comprar automóveis, embarcações e bicicletas para serem utilizados no transporte 

escolar da Educação Básica brasileira, contemplando seus níveis e modalidades (BRASIL, 

2008). 

Em Vieira Cortêz, no que tange ao transporte escolar, algumas crianças são assistidas 

pela kombi, no trajeto entre as fazendas/moradia e a escola. Esse transporte, vinculado ao 

Pnate, conta apenas com o motorista que é o responsável pela condução das crianças nesse 

deslocamento. Outras utilizam o ônibus escolar, que cobre o trajeto do bairro até a cidade, 

geralmente crianças maiores, que estão no segundo segmento do Ensino Fundamental, têm 

acesso a esse meio de transporte. O ônibus escolar faz uma rota entre diversos pontos da área 

rural com a cidade e conta, geralmente, com um motorista e um monitor de transporte escolar.  

Quando verificado na legislação vigente acerca da idade mínima para que as crianças 

possam se deslocar acompanhadas somente com o motorista, não encontramos referências 

explícitas com relação a isso, mas apenas algumas orientações de segurança ao transportar 

menores de dez anos de idade. Como se vê na orientação da Resolução do Conselho Nacional 

de Trânsito (CONTRAM) nº 277, de 28 de maio de 2008, artigo 1º e parágrafo 3º: 
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Art.1° Para transitar em veículos automotores, os menores de dez anos 

deverão ser transportados nos bancos traseiros usando individualmente cinto 

de segurança ou sistema de retenção equivalente, na forma prevista no 

Anexo desta Resolução. 

... 

§ 3º As exigências relativas ao sistema de retenção, no transporte de crianças 

com até sete anos e meio de idade, não se aplicam aos veículos de transporte 

coletivo, aos de aluguel, aos de transporte autônomo de passageiro (táxi), aos 

veículos escolares e aos demais veículos com peso bruto total superior a 3,5t.   

... 

 

 Tomando por base essa resolução e toda legislação do Guia do Transporte Escolar 

(BRASIL, 2008), percebemos que o transporte escolar existe para atender a todas as crianças 

e adolescentes matriculados na Educação Básica, ou seja, Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, nas redes estaduais e municipais de ensino. Desse modo, seria 

um contrassenso que essa legislação restringisse o acesso de uma criança ao transporte 

escolar, pois seria o mesmo que negar um direito fundamental a um cidadão, que é a educação 

escolar. 

 Pensando no episódio que iniciou essa discussão – a organização das mulheres da 

comunidade em torno da escola pública municipal na localidade – a fim de garantir que o 

processo de escolarização das crianças se dê próximo de suas residências, compreendi que a 

solicitação não era nova.  É notório que se trata de uma luta histórica empreendida pelos 

movimentos sociais do campo (MST, MAB, quilombolas, entre outros), que apresentam a 

mesma reivindicação e, nesse bojo, acabam disputando um projeto de escola e de educação 

com o Estado Brasileiro.  

 A própria LDB já prevê, em seu artigo 4º, caput X, “vaga na escola pública de 

educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a 

partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade” (BRASIL, 1996), que percebemos 

estar em consonância com os desejos e as falas das mulheres, ao defenderem a estrutura 

escolar presente na comunidade e que atende às crianças. 

 Diante disso, percebi a necessidade de ficar alerta à condução das políticas públicas 

nacionais pela SEDUC no território municipal. Nesse contexto, comecei a perceber a 

possibilidade da existência de um “vácuo” na condução da política pública. Esse episódio, 

embora não fosse muito robusto, me oferecia pistas de que poderia haver algum problema por 

parte da dirigente municipal de educação, quanto à formulação e desenvolvimento de políticas 

públicas locais articuladas às nacionais, mostrando a necessidade de que eu ficasse mais 

atento às políticas públicas presentes no cotidiano da Escola Rocha Werneck. 
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Nesse contexto, entendo os pequenos atos cotidianos dessas mulheres – encontrar-se 

na praça, a conversa – como atos políticos, nos quais se produzem conhecimentos.  Isso deixa 

explícito que a organização das mulheres está intimamente articulada a três fatores: suas vidas 

e histórias, a comunidade e, em última instância, a própria escola, que atravessa e se articula 

com os dois fatores anteriores. É nessa organização comunitária, de cunho ético e solidário, 

pautada na resistência política e social, que elas vão reescrevendo suas histórias, afirmando-se 

como mulheres pertencentes ao campo e que, em diálogo, sonham com libertação para si 

mesmas e seus/suas filhos/as. 

  

4.2 Confraria feminina e comunitária 

 

 À medida em que o trabalha avançava, percebia como aquele grupo de mulheres abria 

para mim mais possibilidades de “compreender o compreender” (GARCIA, 2003a) delas 

sobre a realidade concreta, ou seja, suas lutas, opressões, anseios, necessidades individuais e 

coletivas, enfim, me ajudavam a desvelar as hierarquizações que as colonialidades trouxeram 

para nossas vidas. Quanto mais avançávamos com o trabalho, mais compreendia suas falas e 

questões. 

Chamo de confraria o movimento de mulheres presente na comunidade de Vieira 

Cortêz. Essa organização é um espaço de união das mulheres que conversam, debatem sobre 

diversos assuntos que atravessam sua existência individual (subjetividade, condições objetivas 

e materiais de vida) e coletiva (comunitária) em Vieira Cortêz. As experiências vividas por 

elas, dentro e fora da comunidade, são vitais, para que tomem consciência do mundo e, com 

isso, possam se pronunciar frente à vida, tomando decisões e fazendo escolhas. 

 Foi nesse movimento que entendi a necessidade de esse grupo social organizar-se 

numa confraria feminina e comunitária, por viver, cotidianamente, as opressões de gênero, 

classe e raça. Olhando a partir do lugar da escola, entendíamos que essa opressão se 

manifestava na interdição da escolarização, sobretudo por elas e seus/suas filhos/as serem 

sujeitos das classes populares e do campo. Sujeitos que historicamente foram relegados à 

invisibilidade por ocuparem lugar subalternizado na hierarquia social. Entretanto, 

mulheres/sujeitos políticos, que, a partir do seu lugar, das margens, enunciam-se 

coletivamente sobre a vida, produzindo discursos através de suas falas que ecoam no próprio 

grupo, na escola e comunidade. 
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 Esse movimento político-pedagógico instituinte se traduziu na produção do Jornal 

Memórias Rocha Werneck, como um dispositivo que fala de si, em um processo coletivo, que 

vai ao encontro dos outros e também fala de si como parte constitutiva de uma relação 

dialógica, a partir das próprias memórias, e, ao fazê-lo, articula passado e presente, com vias a 

possibilitar outro futuro. Esse futuro diferente, para elas e suas crianças, que não viverão as 

mesmas interdições escolares e terão outras e até mais oportunidades. Contudo, compreendem 

que a mudança se faz na ação-reflexão-ação, no diálogo e na ousadia de luta pela escola, 

ancorada, porém em outro projeto – quiçá popular e democrático. 

 Do lugar de professorpesquisador, sabia que o movimento existia, mas até então não 

havia se aberto para mim. Penso que isso ocorreu pelo menos por dois motivos. Primeiro, pelo 

fato de eu ser homem e o referido movimento ter a força feminina como motriz. Segundo, por 

eu ainda não estar preparado para viver os deslocamentos necessários e, assim, passar a ver a 

comunidade a partir da perspectiva delas. Hoje, compreendo que, nesse caso, havia uma dupla 

ou mais profunda “crise de compreensão” (VALLA, 1996). Apesar de eu ser professor na 

escola, não pertencia àquela comunidade e, por isso, minha visão era parcial e/ou limitada, se 

levarmos em consideração que eu podia ver partes daquela realidade complexa e 

multifacetada. 

 Acredito que a virada se deu, à medida em que fomos avançando nos encontros e 

rodas de conversas. Enquanto elas foram me compreendendo de outra forma, fui efetivamente 

ouvindo suas vozes, fazendo-me ouvir por elas, entre os ditos e interditos. Mas, então, qual 

seria o meu papel e lugar nessas lutas empreendidas por essas mulheres? Como o processo da 

pesquisa se articulava a isso? O que eu representava/represento para elas?  

 Para discutir essas questões, recorro a uma de nossas rodas de conversa, numa tarde 

chuvosa de novembro, na qual travávamos um intenso diálogo, quando nos deparamos com as 

seguintes questões: 

 

Elder: [...] A gente tem que pensar que o nosso ensino, ele tem que possibilitar isso 

que você falou mesmo, de dar continuidade aos estudos, né? E com qualidade. Para 

essas crianças poderem ir e escolherem o que elas querem fazer. Tá? Então, assim, eu 

acho que, de alguma forma, essa escola e vocês já quebraram o ciclo vicioso que era: 

“Ah não. Só estudou pra poder aprender a escrever o nome”. Acho que ninguém aqui 

colocou o filho só para aprender a escrever o nome, né? Quando vocês colocam uma 

criança numa escola, qual é o objetivo? Tá, eles estão na escola por quê? Para quê? 

Priscila – Para aprender, primeiro. Depois pra... chamar um professor. De respeito. 

Não ser que nem a gente, né?  

Elder: Por quê? Como assim, não ser que nem a gente? 

Priscila – Ah, porque a gente parou no meio do caminho, né? Tem que prosseguir.  
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Elder: Mas é sempre possível prosseguir. 

Priscila – É. 

Elder: Aí eu vou lembrar da Cátia. Que é mãe do Thiago. A Cátia está trabalhando no 

pedágio agora e ela fala disso. Ela fala da preocupação que ela tem com o Thiago, né, 

que ele consiga de fato ir vencendo as barreiras, então ela está ali no pé dele, ela quer 

que ele prossiga. Ele está nessa escola, para ele prosseguir. Porque ela fala assim: 

“Olha, eu estudei aqui, mas eu precisei parar”. E agora me parece que ela está 

estudando à noite, para tentar compensar isso. Aí ela está vendo a dificuldade que é, 

ter que estudar e trabalhar. E dar conta da casa, né? Porque a mulher, tudo que a 

mulher faz, ela só vai acumulando funções. É o filho, é a casa, é passar roupa, é fazer 

comida, né? Então, existe um acumulo. Pro homem é mais fácil, na nossa sociedade. 

Vamos falar a verdade. 

Priscila – É verdade! 

Elder: Ele trabalha fora. “Ah, eu trabalho fora”. Né? Não tem aquela coisa de: “Ah, 

eu vou fazer comida. Ah, eu vou cuidar da criança”. 

Priscila – Ele chega em casa e, pronto! 

Selma – “Cheguei em casa cansado, saí tal hora. Você tava aí, se vira”.  

Elder: Isso também é fruto da educação que a gente oferece. Porque isso também 

precisa ser modificado na nossa sociedade. Tá? As mulheres sempre trabalharam. Não 

quer dizer que ela não sai pra trabalhar fora, que ela não tá trabalhando. Então, quando 

uma mulher falar que é difícil voltar a estudar, eu entendo mais do que um homem. 

Porque, se o marido de qualquer uma das (?) voltar a estudar, ele volta. Pra ele tá 

numa posição ser mais fácil. Não está?  

Daiana – O Fabrício, falei pra ele, que ano que vem queria voltar, mas pra fazer 

faculdade. Que eu terminei o Ensino Médio. Sabe o que ele falou pra mim? “Quem vai 

cuidar das crianças?” 

Elder: O que você respondeu?   

Daiana – Falei pra ele “Desisto, né! Até eles ficarem maiores, não tem jeito.”.  

Elder: Mas as crianças são só suas? 

Priscila – Pois é. 

Selma – É 

Daiana – Ele falou serinho pra mim. Sabe o que ele falou pra mim: “Cê não quer 

voltar pra faculdade. Cê quer voltar a ter vida de garotinha”. Não é, gente. 

Elder: Na nossa sociedade, existe uma construção que os filhos são só das mulheres. 

Não são! 

Daiana – É. Infelizmente é assim. (Fragmento de uma roda de conversas realizada em 

06/11/2017). 

 

 Foi necessário um tempo significativo para eu entender a profundidade das discussões 

colocadas pelas mulheres nessa roda de conversa e como elas se relacionavam com a pesquisa 

em curso. Inicialmente, achei que estávamos fugindo do tema proposto para nossas 

discussões. Entendi, depois, chamado a atenção por uma leitora de um dos trabalhos 

apresentados sobre a pesquisa, que os sujeitos eram mulheres, negras e oriundas das classes 
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populares, que possuem voz e querem dizer do que sabem, como apreendem e aprendem com 

a realidade.  

 Naquele momento, entendi a importância de compreender seus movimentos de luta, a 

partir da perspectiva interseccional e, mais que isso, que, do seu lugar, das “margens”, 

(BHABHA, 2013) essas mulheres pronunciavam o mundo.  

Para Bhabha (2013), é nas margens que se situa o sujeito que vive a experiência da 

diáspora, do exílio. Ao se encontrar inserido em outra cultura, no seio de outro povo, é preciso 

se reunir com os seus e, nessas reuniões, buscar preservar suas memórias, revivendo seu 

passado no presente. Esse local de reunião está sempre à margem do povo e da cultura em que 

esse sujeito se insere. Daí compreender esse lugar como um local de fronteira.  

Ao falar e com-partilhar comigo suas experiências, a fim de que eu fizesse cada vez 

mais parte daquele grupo e compreendesse suas lutas, elas sinalizavam o seu lugar fronteiriço, 

pois, como mulheres em uma sociedade patriarcal e machista, suas vozes são constantemente 

abafadas e ignoradas, e, como sujeitos do campo, são vistas como à margem dos moradores 

da cidade, sendo, ainda compreendidas, muitas vezes, como “atrasadas, inferiores e arcaicas” 

(FERNANDES; MOLINA, 2004).  

 Agora entendo que foi nesse momento que as crises de compreensão começaram a ser 

dirimidas, pois, ao falarem de si e essa fala encontrar ecos nas outras participantes, elas me 

expunham como é ser mulher na comunidade de Vieira Cortêz.  Como é ser mulher na 

sociedade brasileira estruturada pelo machismo.  Mais que isso, como a confraria feminina 

comunitária, através do diálogo, vai possibilitando pensar o que ainda não fora pensado, para 

possibilitar outras formas de ser mulher, projetando outras formas de ser, para suas filhas e 

filhos, e, em certa medida, romper com a opressão, explicitando seus sonhos de libertação. 

 Sonho presente na fala de Daiana, quando revela seu desejo de fazer faculdade, olhar 

um pouco mais para ela, buscando, com isso, um crescimento pessoal e profissional. Essa 

questão da escolarização dessas mulheres foi ficando cada vez mais evidente em nosso grupo, 

à medida que explicitavam suas lutas pela escolarização de seus/suas filhos/as. O desejo de 

romper com as interdições do passado, que, tal como um fantasma, assombrava o futuro. 

 A fala de Priscila explicita suas percepções acerca da figura do professor comparada 

com elas. O professor, segundo ela, merece respeito, porque foi além, conseguiu se 

escolarizar, contando, portanto, com diferentes instrumentos para auxiliá-lo nas leituras do 

mundo. Já elas pararam no meio do caminho, ou seja, viveram interdições na escolarização. 

Tomando essa reflexão, visualizamos como os processos de tomada de consciência e reflexão 

crítica da realidade vão se consolidando. Apesar de apresentar a relação poder-saber 
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decorrente das colonialidades, no processo em que vivíamos, ela foi compreendendo que é 

possível mover as estruturas sociais, a fim de romper com as conformações e as fatalidades 

impostas pela/na nossa história. 

Na confraria, nas rodas de conversas, as situações de opressão e subalternizações vão 

sendo descortinadas, permitindo um entendimento coletivo acerca do papel da educação na 

constituição dos sujeitos. A respeito disso, Freire nos diz que: “Mulheres e homens se 

tornaram educáveis na medida em que se reconheceram inacabados.  Não foi a educação que 

fez mulheres e homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que gerou sua 

educabilidade” (FREIRE, 2010, p. 58). 

 A conscientização, nesse contexto, vai se dando à medida que, ao falar sobre sua 

realidade, encontra eco nas outras que a compreendem bem por vivê-la do mesmo lugar 

interseccional.  Mas não paramos por aí. A mobilização se materializa, quando elas começam 

a pensar alternativas que as libertem da lógica opressora, como Selma, que propõe ao marido 

partilhar dos cuidados com a filha. Propõe e sai, para que efetivamente ele possa assumir sua 

responsabilidade com a criança. 

 Essa discussão coletiva faz Daiana ficar bastante pensativa e, concluir que, talvez, seja 

necessário deixar os filhos crescerem um pouco para continuar perseguindo seu sonho/desejo. 

Importante ressaltar que o coletivo gera uma força que mesmo não rompendo, naquele 

momento, com as situações de opressão, nesse caso, advindas do machismo e da 

colonialidade do poder, possibilitam a discussão para que alternativas sejam pensadas e 

vividas num futuro próximo. E, nesse movimento, percebe-se, por parte das outras mulheres, 

acolhimento, solidariedade, compreensão, posicionamento crítico, com-partilhamento de suas 

experiências e sororidade.  

E eu, em meio a toda essa discussão? Vendo e ouvindo tudo isso, naquele momento, 

tentando apontar as relações desiguais construídas entre os gêneros, consegui dizer que, em 

nossa sociedade, os cuidados com os/as filhos/as recaem sobre as mulheres.  Elas 

concordaram porque, desde muito cedo, ainda meninas, foram recebendo duras lições, nas 

brincadeiras, nas reprimendas, para terem postura e se comportarem como mocinhas, ou seja, 

explicitavam com maestria a questão apontada por mim pelo fato de a viverem todos os dias. 

 Numa sociedade patriarcal, espera-se que uma boa mocinha se transforme em uma boa 

mãe, boa esposa, boa dona de casa. Contudo, nessa roda, elas mostravam que querem mais. 

Que são e que podem mais. Que são capazes de desempenhar outros papéis, sobretudo 

aqueles que não são esperados/destinados para elas.  
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 Historicamente, as mulheres, sobretudo as negras, foram mais submetidas às 

condições de subalternização e exploração de seus corpos. Ontem, pelo trabalho doméstico 

escravizado, como amas de leite, nas ruas como quituteiras, prostitutas, recebendo um 

tratamento desumano que privava a mulher da condição de sujeito e senhora de si. Hoje, a luta 

das mulheres negras ainda é grande, se comparada à dos homens negros e homens e mulheres 

brancas que possuem melhores condições econômicas e sociais. Mesmo como senhoras de si, 

ainda existe uma série de interdições de fundo religioso-conservador sobre a mulher na 

sociedade brasileira. 

 Porém, essas discussões não atingem todas as mulheres da mesma forma, posto que, se 

a mulher tem acesso à escolarização ou se pertence a uma classe mais abastada, pode ser 

tratada de maneira diferente. Nessa correlação de forças, a mulher negra é a mais exposta e 

submetida às diferentes situações de subalternização/opressão, sendo constituída como aquela 

que não precisa ser ouvida, pois a quem interessaria o que ela tem a dizer? Sua voz e fala não 

interessavam e, ainda hoje, muitas vezes, não interessam à perspectiva social dominante – 

branca, masculina e eurocentrada.  

Esse processo racializado, fruto do aprofundamento da colonialidade do poder em 

nossa sociedade, colocou os negros como sujeitos de segunda categoria, alimentando, décadas 

a fio, o imaginário social sobre esse grupo como sendo incapaz de ‘pensar-falar-refletir’ sobre 

si mesmo e a realidade concreta. Graças às diversas lutas iniciadas pelas negras e negros 

escravizados e que se mantêm nos dias atuais, percebemos a perversidade e a mentira contidas 

nessa ideia. 

Concordo com González (1984), quando aponta a necessidade de as mulheres se 

narrarem, se autodefinirem, de estabelecerem as pautas e reivindicações que lhes possibilitem 

romper com a dominação e subalternização do ser mulher em nossa sociedade. No contexto 

desta pesquisa, a organização das mulheres não começa por causa do fechamento da escola, 

mas pelo fato de elas se identificarem como um grupo social que vive/sofre as mesmas 

opressões e que, ao se encontrar, troca experiências e reflete sobre a realidade da vida. Esse 

processo faz com que o grupo se torne um espaço de pensar a resistência na comunidade, 

espaço de elaboração do posicionamento comunitário diante das problemáticas anunciadas 

desde a escola.  

 Desse modo, compreendo que o processo educativo que elas buscam e defendem para 

a Escola Rocha Werneck não está circunscrito à escolarização das crianças, mas também trata 

da questão da escola como espaço educativo praticado, desenvolvido e articulado a um 

projeto político-pedagógico de afirmação do ser. Educar-se, nesse caso, assume dois sentidos 
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interdependentes. O primeiro é o próprio processo de escolarização vivido pelas crianças e 

adolescentes na escola. O segundo, vinculado ao primeiro, é a compreensão e o exercício da 

educação como prática da liberdade. Sendo assim, ao articular esses dois sentidos, a educação 

se constitui como espaço para a busca da libertação das situações de opressão. 

 A educação entendida como escolarização vivida nos espaços oficiais (creches, 

escolas, universidades) objetiva possibilitar ao sujeito seu desenvolvimento integral, 

envolvendo suas diferentes dimensões, o que lhe permite acessar e produzir conhecimentos. 

Por outro lado, a educação como prática da liberdade vai além, ao propor o exercício crítico e 

consciente dos instrumentos forjados para análise, intervenção e produção da própria 

realidade. 

 Dito de outra maneira, a educação é um processo social que deve se constituir como 

prática da liberdade de expressão, de luta contra as opressões, princípio, meio e fim para 

conscientização e possibilidades de interferir no mundo, a partir da nossa própria realidade. 

Nessa perspectiva, tem a escola pública um papel crucial, pois é lá que as classes 

subalternizadas buscam consolidação, aprofundamento e ampliação dos saberes que trazem de 

suas vivências e experiências (GARCIA, 2001). 

 Ao ampliar as leituras que trazemos do mundo, a escola nos instrumentaliza com e 

para a leitura e escrita da palavra, permitindo-nos fazer outras pronúncias do mundo e 

participar do jogo social. E, nesse jogo da sociedade moderno/colonial, faz muita diferença o 

domínio da língua escrita.  Ao que parece, Priscila aponta isso, ao trazer a ideia de que o 

professor é alguém que foi além e, por isso, tem mais condições e instrumentos para utilizar 

nesse jogo. 

 Essa situação evidencia a reflexão acerca do discurso ambivalente da sociedade 

moderno/colonial sobre a escola defendida como direito de todos, garantido em lei, em 

diferentes políticas públicas, para assegurar ingresso e permanência de todos, ao mesmo 

tempo em que inviabiliza a permanência de muitos na escola ou mesmo hierarquiza esse 

direito à educação, constituindo uma educação desigual para sujeitos diferentes. Diante disso, 

cria-se uma tensão na escola cujo projeto visa modelar todos como ‘cidadão’, sem se 

preocupar com a necessidade de lidar com as diferenças que os diferentes trazem à escola 

todos os dias, inclusive, para proporcionar escolarização de todos, conforme previsto na 

legislação, no caso brasileiro. Isso acaba por evidenciar a redução, como demonstra Arroyo 

(2007), do direito à educação ao direito a um modelo único de escolarização. 

 Nesse cenário de precarização e hierarquização da educação, vemos a importância de 

uma educação como prática da liberdade capaz de potencializar as lutas e o papel da mulher 
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negra em nossa sociedade. Contudo, cabe nos questionar: essas mulheres não tinham nenhum 

instrumento para pensar o jogo social moderno/colonial? Tinham e têm. Entretanto, por suas 

histórias de interdição no percurso escolar, veem-se fragilizadas e até mesmo inseguras, em 

certos momentos, para dizer o que pensam e para assumir suas falas.  

 Ao aceitarem fazer parte da pesquisa, as mulheres me reconhecem como alguém que 

“foi mais longe”, ou seja, um negro, oriundo das classes populares, que conseguiu passar pela 

escola e concluir o processo de escolarização. Ao me tornar professor e, ainda, propor uma 

pesquisa que possibilita a discussão e a reflexão da realidade de que fazemos parte, elas me 

reconhecem como um intelectual da escola, como alguém capaz de aprender e ensinar, 

podendo, por isso, ser um aliado nas lutas emancipatórias que empreendem.  

 A cumplicidade do processo de pesquisa entre mim, professorpesquisador, e as 

participantes nos tornou aliados na luta pela manutenção da escola na comunidade e na 

construção de um projeto educativo popular, que rompe os muros da escola e envolve toda a 

comunidade. Desse modo, compreendo meu lugar de co-adjuvante, de companheiro que tem a 

função de ajudar na instrumentalização (teórica e metodológica) e na mediação dentro das 

rodas de conversas, a fim de que possamos ampliar nossas possibilidades de ver as situações 

apresentadas e pensar alternativas para a escola e comunidade.   

 Essa cumplicidade só foi possível, porque as rodas de conversas cumpriram seu papel 

educando nossos pensamentos e sentidos, para que pudéssemos ver, sentir, compreender, para 

além do esperado. Assim, fomos nos educando mutuamente, na partilha de preocupações 

comuns e na produção solidária do contexto e de modos de ação. A consolidação da relação 

sujeito-sujeito foi se dando ao longo dos encontros. Assim, ao mesmo tempo em que eu ia me 

afirmando como um intelectual, com uma escuta sensível, elas iam tomando a palavra e 

tornando-se cada vez mais participantes dos encaminhamentos metodológicos e dos caminhos 

da pesquisa. 

 Todo esse processo participativo, vivido pelas mulheres em sua confraria, que se inicia 

na comunidade, instigou-me a buscar compreender como a participação é concebida na 

sociedade brasileira e de que maneira relaciona-se com os movimentos vividos na 

comunidade rural de Vieira Cortêz.    
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4.3 A participação como ideia 

  

 A participação, como ideia defendida desde os fins da década de 1980 até os nossos 

dias, está fundamentada na institucionalização de uma democracia representativa com o 

estabelecimento, por exemplo, de Conselhos Gestores de Políticas Públicas, nos diferentes 

níveis da administração pública. Esse rearranjo envolve a representação do Estado, a 

sociedade civil, a fim de que os direitos fundamentais e inalienáveis – direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade – sejam garantidos a todos os brasileiros 

ou residentes no país.  

 Considero importantes a recepção e o esforço, mesmo que com restrições impostas 

pela participação representativa, que a CF propõe uma ideia de participação que, em certa 

medida, abre caminho para as representações oficiais dos sujeitos das classes populares na 

construção, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas juntamente com os agentes 

do Estado. Nesse contexto, a materialidade da ideia de participação nos leva a buscar uma 

conceituação que nos possibilite entender e refletir como se dá esse fenômeno em diferentes 

contextos da sociedade brasileira. 

A ideia de participação está presente em nossa sociedade de muitas maneiras, o que, 

em certa medida, contribui por tornar a palavra um chavão, se não atentarmos para seus usos e 

conceituação. Desde a Constituição Federal, circula a noção de que  

 

uma sociedade participativa seria, então, aquela em que todos os cidadãos 

têm parte na produção, gerência e usufruto dos bens da sociedade de maneira 

equitativa. Toda estrutura social e todas as instituições estariam organizadas 

para tornar isso possível. (BODERNAVE, 1994, p. 25) 

 

Entretanto, não é bem assim que acontece nos múltiplos espaços sociais vividos por 

nós nos quais participar tem implicado disputar o espaço de enunciação, seja na família, na 

escola, na comunidade ou sociedade. Implica, também, tempo para estar junto e articular-se 

com um grupo ou em associação em prol de uma causa ou interesses mútuos. 

Como explicita Bodernave (1994), a participação pode ser compreendida a partir de 

três dimensões: como parte de; tomar parte de; ter parte de. As dimensões conotam a ação do 

sujeito que está em colaboração em uma causa, com outros sujeitos, ou um ideal, tendo por 

base duas perspectivas:  a afetiva, que denota do prazer em fazer coisas com o outro; a 

instrumental, que traz a percepção de que fazer coisas com o outro é mais eficaz e eficiente do 

que fazer sozinho. 
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Assim, quando nos dispomos a participar de alguma coisa ou algo, somos parte de, 

tomamos parte em e temos parte em alguma coisa. Ao longo da nossa vida nos envolvemos 

com diversas causas e assuntos e, por uma necessidade de fazer parte de um grupo social e 

por motivo de preservação da própria vida, estabelecemos relações participativas com 

diferentes sujeitos.  

Pode-se exemplificar algumas dessas situações: a) como parte de: diferentes grupos 

sociais, como família, escola, amigos, vizinhança, comunidade; b) tomar parte de: associações 

profissionais, sindicatos, movimentos de trabalhadores; c) ter parte de: empresas, 

cooperativas, partidos políticos. Desse modo, fica claro que a palavra participação abarca 

essas três dimensões e, na condição de partícipes de uma causa, de uma comunidade, de uma 

luta política, articulamo-las para negociar, tomar decisões e influir na realidade.  

Ao nos relacionarmos socialmente, experimentamos diferentes tipos de participação, 

como a de fato, que ocorre na família; a espontânea, vivida nas organizações e grupos de 

interesse; a imposta, como as dos ritos de passagem; a voluntária, que depende de nossa 

vontade para associação; a provocada, do tipo de consórcio ou comunitária e a concebida, que 

parte de um poder que influencia a articulação das pessoas em torno de uma causa 

considerada legítima por quem comanda e pelos comandados. (BODERNAVE, 1994) 

Na dinâmica da sociedade, a ideia de participação ocupa lugar central na organização 

democrática, pois requer representação e negociação de diferentes grupos sociais na definição, 

controle, avaliação e fiscalização das políticas públicas. Alencar (1999) nos ajuda a refletir 

sobre a ideia de participação nas relações sociais, explicitando que o que se objetiva é uma 

“participação permanente, isto é, cidadã, é aprendizado intelectual e vivencial, inserção na 

‘sociedade política’, ocupação de espaços de questionamento e deliberação, tomada coletiva 

de decisões” (ALENCAR, 1999, p. 37). 

Dessa maneira, articulam-se e complexificam-se as dimensões apontadas por 

Bodernave, por compreendermos como, nas sociedades democráticas, a participação é um 

elemento estruturante da luta pela representação social e partilha do poder. Mesmo que não 

queiramos, viver em sociedade demanda a luta por um espaço para conseguir colocar as 

próprias demandas (de um determinado grupo social) a partir de sua realidade. 

No nível macroestrutual da sociedade, duas perspectivas de participação: a 

participação política popular e o despotismo das democracias.  A primeira aposta na 

descentralização das decisões e no chamamento do povo para com-partilhar o poder através 

de associações, conselhos, entidades – como preconizado na CF de 1988. Contudo, a primeira 
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deve ser um meio para conter a segunda, que se apresenta como uma ditadura das vontades da 

maioria, submetendo, ignorando e subalternizando as minorias (BODERNAVE, 1994). 

Interessante pensar essas duas correntes acerca da participação, para desmistificarmos 

uma visão ingênua de que, ao participar, o povo toma o poder e resolve todos os problemas 

sociais. É importante refletir sobre os caminhos como o povo, sobretudo as classes populares, 

acessa os mecanismos participativos que lhe permitem ser ouvido e disputar o poder dentro da 

sociedade e Estado-nação. 

Nesse contexto, entender que há diferentes espaços que geram possibilidades de 

participação, chamados por Streck e Adams (2006) de “lugares de participação” – o voto, as 

manifestações públicas, os movimentos sociais, as associações, comunidades, conselhos, entre 

outros, é importante para que entendamos o caráter de construção existencial humana da 

participação, além de compreender que ela demanda processos de aprendizagens, mas 

também as condições materiais concretas do coletivo, comunidade, grupo social ou sociedade. 

No entanto, é importante ter clareza de que 

 

a participação popular não se materializa apenas por meio dos mecanismos 

institucionais e/ou legais, como voto em períodos de eleições, o que reflete 

uma participação institucionalizada. Pensando em termos de radicalidade 

democrática, ela necessita ir além desses mecanismos, transgredindo o 

formalmente previsto. Afinal, a participação é um processo social que 

possibilita às camadas populares manifestar seus anseios, interesses e 

necessidades, interferir, influenciar, participar da elaboração e da tomada de 

decisão, bem como controlar sua implementação. Com Freire, tratar da 

participação popular é tratar, necessariamente, da construção do ser humano 

enquanto sujeito transformador da história. (PITANO; STRECK; 

MORETTI, 2020, p. 114) 

 

 

Assim, há um alargamento da compreensão e das possibilidades de participação, vez 

que, ao concebê-la como um processo educativo, sua ação propicia aprendizagem dos seus 

partícipes, ao mesmo tempo em que estabelece um diálogo com o grupo ou outros sujeitos 

sociais. Sendo assim, a participação se constitui em uma ação relacional e dialógica, para a 

transformação do mundo e das relações sociais nas quais estamos inseridos. 

Indo ao encontro do pensamento de Streck e Adams (2006), Gohn (2006) aponta que a 

sociedade civil, dentro da perspectiva democrática, gera formas institucionais de participação 

– os conselhos, os fóruns, as assembleias populares e as parcerias. Esses lugares de 

participação institucional são processos educativos não-formais que possibilitam 

aprendizagens entre seus participantes. Essas experiências participativas são fundamentais 
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para a ampliação das possibilidades de participação dos sujeitos em diferentes instituições 

sociais, como a escola, por exemplo. 

Nessa perspectiva, a participação, como um processo educativo, ajuda a construir 

espaçostempos de encontros, contestação, reivindicação, aprendizagens e troca de 

experiências dos sujeitos subalternizados. Assim, eles se instrumentalizam para suas ações 

coletivas, por meio de suas experiências e reflexão crítica da realidade concreta. Isso, porém, 

sem perder de vista que, por sermos uma sociedade constituída a partir da violência da 

colonização, ainda são muito fortes os desiguais lugares sociais para os indivíduos – agora 

chamados de cidadãos. Nessa configuração, historicamente, hierarquizada por classe, raça e 

gênero, estabeleceu-se uma relação desigual nos modos de compreender as dinâmicas da vida, 

o que reflete, também, nas possibilidades de organização e participação social.  Com isso, 

torna-se necessário observar a participação como política educacional, desenvolvida nos 

processos escolares. 

 

4.4 A participação como política educacional 

 

 Seguindo a Constituição, a LDB também preconiza a participação como um elemento 

preponderante para a efetivação de uma gestão democrática da escola pública. Todavia o 

discurso documental não deixa claro como se efetiva, na prática, essa gestão democrática. É 

preciso dizer, entretanto, que, por gestão democrática da escola pública, entende-se a 

construção de espaços de participação dos diferentes sujeitos que compõem a instituição: 

famílias, professoras, estudantes, comunidade local, nos processos decisórios da escola, bem 

como de mecanismos democráticos para o provimento do cargo de gestor/diretor escolar. 

Por ser o Brasil um país de dimensões continentais, existem diferentes experiências 

que tentam contemplar essa recomendação, como eleição direta ou concurso para o cargo de 

gestor escolar. Assim, vemos uma série de tentativas de modernização da gestão escolar, com 

a participação de diferentes sujeitos em sua organização administrativo-pedagógica, dando a 

ela um caráter mais participativo. 

Nesse sentido, cabe aos diferentes sujeitos que compõem a escola influir direta e 

indiretamente em seu cotidiano. Participar, nessa perspectiva, assume uma multiplicidade de 

papéis e níveis, posto que as decisões tomadas no interior da escola têm limites e buscam uma 

sintonia com as regulações do órgão central responsável pelas escolas públicas em dado 

município ou localidade.  
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Destaco dois níveis ou âmbitos de participação: o administrativo e o pedagógico. No 

âmbito administrativo, espera-se que a comunidade escolar se mobilize nos processos de 

tomada de decisão relacionados à aplicação e fiscalização de recursos recebidos de órgãos 

mantenedores. No âmbito pedagógico, o acompanhamento da vida escolar das crianças, a 

presença nas festividades e nas reuniões. 

Desse modo, as escolas, orientadas por seus sistemas de ensino, a despeito de lidarem 

de diferentes formas com essa temática, têm buscado abrir e modernizar a administração 

escolar. Exemplos disso são os órgãos e conselhos criados com essa finalidade e que estão 

presentes no cotidiano escolar, como Associação de Pais e Mestres (APM), Associação de 

Apoio ao Educando (AAE), Conselho Escolar (CE), Conselho de Classe (COC). 

Dentre estes, o COC, presente na escola há mais tempo, é a instância colegiada 

máxima para discussão e tomada de decisão dos rumos pedagógicos de uma turma e vida 

escolar de estudantes. Os outros órgãos se articulam com a gestão, a fim de modernizá-la e 

possibilitar mais transparência e participação dos diferentes sujeitos interessados nas 

dinâmicas escolares. 

Contudo, numa sociedade de passado colonial e com exercício do poder político pela 

população de forma indireta, democracia representativa, essa forma de organizar a 

participação também se consolidou na escola. Isso acabou possibilitando que apenas alguns 

representantes das famílias, professores e comunidade do entorno tivessem assento nos 

conselhos e associações. Nesse contexto, na busca de uma maior participação das famílias no 

âmbito pedagógico, o Governo Federal, a partir da década de 2000, instituiu o Dia Nacional 

da Família na Escola. 

Em 2002, o MEC publicou a cartilha “Educar é uma tarefa de todos nós. Um guia para 

a família participar no dia-a-dia, da educação de nossas crianças” (CARVALHO, 2004, 

p.100). Com essa ação, esperava possibilitar espaço para o estreitamento da relação entre as 

famílias e a escola, abrindo caminho para a família “participar” no dia-a-dia da educação 

escolar das crianças. 

Ao analisar essa proposta do MEC e as ações desempenhadas na escola, percebi que o 

conjunto de ações do Dia Nacional da Família na Escola buscava, principalmente, efetivar a 

presença das famílias e responsáveis no cotidiano escolar e, a partir disso, incentivar o 

acompanhamento da vida escolar de seus/suas filhos/as. O referido acompanhamento, visto 

como fator preponderante para o sucesso escolar (POLONIA; DESSEN, 2005), efetiva-se 

principalmente na orientação dos deveres de casa, em contribuições para aprendizagem da 
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criança e na responsabilização partilhada com as famílias, sobretudo as mães, com relação ao 

sucesso ou fracasso escolar (CARVALHO, 2004). 

Nota-se que, no cotidiano da escola pública, esperam-se dois movimentos de 

participação, um representativo, que responde ao âmbito administrativo, e outro direto, 

articulado ao âmbito pedagógico. A necessidade de trazer as famílias para a vida que pulsa 

dentro da escola é justificada pelo fato de elas e a escola com-partilharem a responsabilidade 

pela educação integral das crianças e adolescentes. 

Por isso, é imprescindível que haja um diálogo entre tais instituições para efetivar as 

condições necessárias tanto para a instrução e aquisição dos conhecimentos acumulados 

socialmente, quanto para propiciar a convivência com as diferenças e, além disso, contribuir 

para o crescimento intelectual, moral e social de cada indivíduo. Apesar de ser crescente, na 

atualidade, a tensão entre os limites do papel de cada uma, compreendo que este tem se 

ampliado, forçando as fronteiras em direção às escolas e famílias, ficando, cada vez mais 

difícil e complexo, separá-los. 

Às famílias, ambiente de primeira socialização do indivíduo, competem a transmissão 

de valores, crenças e costumes; a proteção e o cuidado de seus membros e o ensino da 

disciplina e limites (POLONIA; DESSEN, 2005) para a convivência em grupo. A escola, 

conquanto também tenha atribuições relacionadas ao cuidado, disciplina, limites, transmissão 

de valores, vai além, ao articular tudo isso ao conhecimento de diferentes povos que foi 

acumulado ao longo da história humana. 

 Em função das transformações sociais, empreendidas desde a promulgação de nossa 

Constituição Cidadã, que exige um reordenamento dessas duas instituições para atender às 

necessidades de escolarização, bem-estar, proteção, cuidados, segurança, entre outros, das 

crianças e adolescentes, é que, em muitos casos, observamos a ampliação o papel da escola, 

sem eximir as famílias de suas funções e obrigações, como se percebe na Lei nº 8.069 de 1990 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) em seu artigo 4º:  

 

É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 

referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária (BRASIL, 1990). 

 

 

E, ainda, o parágrafo único do artigo 53, da mesma lei, defende que: “É direito dos 

pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição 
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das propostas educacionais”. Desse modo, entendo que essa lei explicita a compreensão com-

partilhada, mais atual, com a educação das crianças e adolescentes.  

Sendo assim, a educação, no sentido de formação intelectual, moral e para o preparo 

da cidadania e mundo do trabalho, deixa de ser competência exclusiva das escolas e famílias, 

passando a ser questão de interesse da sociedade, necessitando, por isso, do diálogo e 

articulação do poder público, escolas, famílias e sociedade em geral. Pode-se dizer que as 

crianças e suas infâncias passaram a ocupar um lugar de destaque na sociedade brasileira 

contemporânea. 

 Porém, olhando para as duas instituições – escola e família – que são centrais neste 

estudo, percebo que há algumas tensões na efetivação do diálogo entre elas. Essas tensões e 

conflitos não se justificam exclusivamente pelo papel de cada uma com relação à educação 

das crianças, mas, sobretudo, sobre os limites da atuação de cada uma e também por, muitas 

vezes, haver um descompasso entre elas, um desencontro, conforme sinaliza Patto (1992). 

 O referido desencontro se dá, não raro, pelo fato de a escola e seus profissionais 

ignorarem a realidade concreta das famílias oriundas das classes populares, apresentando uma 

ideia fragmentária sobre esses grupos sociais. Nesse sentido, muitas vezes atribuem “o baixo 

rendimento da escola à incapacidade dos alunos e ao desinteresse e desorganização de suas 

famílias” (PATTO, 1992, p. 117).  Assim, mantêm uma relação distante com as famílias, cuja 

principal forma de relação amiúde é a convocação para reuniões estruturadas como lugar de 

transmissão e orientação das famílias pelos funcionários da escola.  

A culpabilização das famílias e a negação dos seus diferentes arranjos são 

frequentemente utilizadas para justificar ‘o fracasso da escola’ com as crianças pobres, ao 

invés de tomar as questões e diferenças trazidas por elas, para questionar a estruturação da 

escola pública ancorada no eurocentrismo e na colonialidade do saber que fundamenta uma 

relação desigual entre famílias e escolas e que acaba levando a uma relação tensa, em alguns 

casos conflituosa, por não possibilitar o diálogo entre escola e famílias.   

Quando pensamos na democratização da escola e nas possibilidades de participação 

das famílias em sua organização, constatamos que o poder no interior das escolas, “[...] 

usualmente, continua nas mãos da diretora ou gestora, que monopoliza, faz as pautas das 

reuniões, dos conselhos e colegiados escolares, não a divulga com antecedência, etc”. 

(GOHN, 2006, p. 33). Isso dificulta uma real participação das famílias e comunidade nos 

processos decisórios da escola e no próprio processo de aprendizagem sobre participação 

social.  
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Nesse sentido, o caráter educativo da participação se apresenta nas lutas e tensões que 

se colocam com o reconhecimento da colonialidade do saber e produção de processos 

decoloniais. A colonialidade do saber é a expressão do pensamento moderno que opera um 

conjunto de distinções fundamentais que se alicerça na teologia judaico-cristã, na construção 

de dicotomias como corpo e mente, espiritual e terreno e, a partir do Iluminismo, na separação 

daquilo que é entendido como moderno-avançado-europeu do que é construído como 

tradicional-atrasado-não europeu (LANDER, 2005). Sendo assim, pode ser compreendida 

como a hegemonia da epistemologia europeia sobre as demais, o que vai possibilitar a criação 

da ciência moderno/colonial e o discurso do Método (ideia de um método universal para 

encontrar a verdade) por René Descartes35 que passa a ser o crivo aceito e reconhecido na 

produção e validação dos conhecimentos. 

Ao assumir a primazia da razão em detrimento do corpo-emoção, a colonialidade do 

saber funda os conhecimentos sociais modernos a um contexto histórico-cultural liberal que 

se fundamenta em quatro dimensões básicas, segundo Lander (2005, p.13):  

 

1) a visão universal da história associada à ideia de progresso (a partir da 

qual se constrói a classificação e hierarquização de todos os povos, 

continentes e experiências históricas); 2) a “naturalização” tanto das relações 

sociais como da “natureza humana” da sociedade liberal-capitalista; 3) a 

naturalização ou ontologização das múltiplas separações próprias dessa 

sociedade; 4) a necessária superioridade dos conhecimentos que essa 

sociedade produz (“ciência”) em relação a todos os outros conhecimentos. 

 

 Nesse sentido, a colonialidade do saber produz uma ideia de progresso ascendente e 

universal segundo a qual a Europa é entendida como ente mais avançado e destino a ser 

alcançado pelos outros povos, o que dita um modelo de vida e de produção de conhecimento. 

Daí, a primazia e a superioridade da ciência moderno/colonial e seus métodos sobre toda e 

qualquer forma de construção de conhecimentos e saberes dos povos não brancos.  

 Olhando para a escola e para as relações que ela estabelece com as famílias e 

comunidade, fica evidente o caráter eurocêntrico do currículo e da construção de uma 

participação consentida, ou seja, uma participação hierarquizada na figura da diretora que tem 

                                                           
35 As ideias de Descartes, 150 anos depois da invasão europeia à América, deram um novo impulso à 

epistemologia ocidental, pois ele desenvolveu em seu método uma separação entre o corpo e a mente, entre a 

emoção e a razão. Com isso, o corpo passou a ser visto como incapaz de racionar e, portanto, não tem nada a ver 

com a razão/sujeito; e a razão é uma mutação numa nova identidade, a “razão/sujeito” como a única capaz de 

elaborar conhecimento racional em relação ao corpo que passa a ser um “objeto” de conhecimento (QUIJANO, 

2005). 
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o papel de guardiã dos saberes pedagógicos e de um tipo de trabalho pedagógico que visa à 

comunicação e prescrição às famílias, possibilitando-lhes estar presentes e cumprindo o papel 

destinado a elas a priori.  

Compreendo isso como um contrassenso, posto que ambas as instituições são 

importantes e precisam trabalhar juntas. Seja para o sucesso escolar das crianças ou para a 

democratização das práticas da gestão escolar, é preciso compreender como se entende a 

participação dentro da escola pública. Participação não pode ser a ação de uma instituição 

sobre a outra, mas a colaboração de ambas em prol de uma finalidade em comum. Nesse caso, 

“a democratização da gestão escolar nas práticas cotidianas” (BASTOS, 2005), ou seja, um 

processo de abertura político-pedagógico capaz de aproximar famílias e escola em torno de 

um projeto educativo popular. 

Porém, no contexto desta pesquisa, considero a instituição escolar como parte da 

estrutura estatal e, como tal, concebe participação a partir das definições propostas nos 

documentos e legislações oficiais, o que pode se traduzir, muitas vezes, na presença das 

famílias no cotidiano da escola para o acompanhamento da vida escolar das crianças e 

adolescentes. Mas, qual a ideia de participação das famílias? O que elas pretendem quando 

vão à escola? Como elas compreendem suas ações de participação no cotidiano da Escola 

Rocha Werneck? Recorro a dois fragmentos de rodas de conversas em que é possível entrar 

em contato com a ideia e conceituação da participação: 

  

Fragmento I 

Elder: Eu me lembro que teve uma reivindicação que foi das famílias e, se não me 

engano, quem foi a porta voz foi você, Margareth, da possibilidade de fazer um anexo 

na escola como creche. De quem foi essa ideia? Como que surgiu essa ideia? Você 

sabe me dizer? 

Margareth: Foi da comunidade. Porque aqui tem muitas crianças menores que ainda 

não pode estudar na escola por causa da idade, três anos. Então a mães aqui tinha, 

tinha não, elas têm essa necessidade. Mas só que a gente ainda não foi agraciada ainda 

não. Mas, se a gente começar a cobrar, cobrar, cobrar... 

Elder: Mas naquele momento que vocês vão lá e falam (reivindicam), como foi o 

acolhimento? Foi uma fala que recebeu um acolhimento ou teve resistência? 

Margareth: Não. Nós recebemos acolhimento! Tanto que a diretora conversou com o 

ex-prefeito [gestão 2013-2016], aí precisava fazer um outro banheiro para as crianças 

menores. 

Edna: E o prefeito! Teve aqui para escutar a opinião. 

Margareth: É ele veio. Ela [a diretora] conseguiu trazer ele aqui. Igualzinho quando a 

gente teve aquela reunião ali na Renata [mãe de ex-aluno da escola] com o prefeito 

presente, nós tornamos a falar nisso. (Roda de conversa realizada em 1º/05/ 2017). 
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Fragmento II 

Elder: E aí, enquanto ela faz a foto, eu queria perguntar pra vocês, qual a ideia de 

participação que vocês têm? Vamos pensar um pouquinho? Né? O que é participar? O 

que é participação para vocês?  

Adriele: Estar presente. Dar palpite. 

Vivi: A gente estaria ajudando o professor também. Porque não adianta nada o 

professor na escola e a criança em casa não olha nada no caderno, nem nada. A 

criança vai esquecer tudo. Está difícil na escola e em casa tá tranquilo. Tem que tá 

ajudando os dois lados, pra render. Se não, não vai render.  

Daiana: Colaborar, né.  

Edna: E eles têm interesse em aprender. Mesmo com dificuldade, você pode observar 

que não passa nenhum aí. Eles tão tentando ali, do jeitinho deles, aprender. Prestam 

muita atenção na aula. É que tem uns que têm... 

Elaine: O Alan tinha muita dificuldade. Mas agora já tá bem adiantado. [...]  

Edna: É. 

Elaine: [...] Chega em casa, ele mesmo faz o dever dele sozinho. Alguma dúvida ele 

chama eu, chama o irmão dele, chama o pai dele. Já tá bem adiantado 

Edna: Foi ontem, eu tava observando o Renan com o Vitor José. Todos dois ainda 

não sabe ler. Aí o Renan... Tinha uma criança, não tô lembrando qual é, tava sentada 

de costas, com a camisinha escolar. Né? Aí o Renan pro Vitor: “Você consegue ler o 

que tá escrito nas costas dela?”. Aí ele olhou: “Ih, não tô sabendo não.”. Aí o Renan 

olhou, olhou. Aí é Rede, né? “O R. O R do meu nome. Tem o R do meu nome. Mas eu 

não tô conseguindo ler não. A gente vai ter que esperar...”. Porque eles chegam 

primeiro, né? “A gente vai ter que esperar o Alan chegar, que às vezes o Alan 

consegue ler pra gente.”. Aí a outra coleguinha falou... A irmã do Vitor José. “Eu acho 

que na minha camisa tá escrito o mesmo que tá escrito na dela.”. Quer dizer, é uma 

coisa que já tá chamando a atenção. Que até então, o Renan nem aí, né? Mas o Vitor 

José ficou prestando atenção, pra ver se ele conseguia alguma coisa. Pensando. “Eu 

não tô sabendo. Eu não tô sabendo.”. Mas aí, eu ia até falar, mas nesse intervalo a 

Nathália me chamou, e eu esqueci. Que aí eu ia ler pra ele. Tentar mostrar a letra ali. 

Eu esqueci depois. Quer dizer, já tá despertando a curiosidade e já sabe quem já sabe 

ler, pra ler pra eles. E a outra também, pequenininha, ela percebeu que era o mesmo 

que tava atrás dela também. Ela falou assim: “No meu tá escrito a mesma coisa que tá 

no dele”. (Roda de conversa realizada 26/06/2019). 

 

  Os fragmentos selecionados são de momentos distintos da pesquisa. A questão da 

participação foi entendida como um dos elementos centrais e constitutivos do projeto de 

pesquisa, posto que havia o entendimento de que foi a organização das mulheres e 

comunidade, em um movimento participativo, que possibilitou a permanência do 

funcionamento da escola na comunidade. Então, sempre que nos reuníamos, perguntava às 

participantes o que elas compreendiam por participação. 

 Nas primeiras rodas, a ausência de uma resposta objetiva ou de uma definição me 

causava certa angústia, visto que tinha medo de não conseguir responder essa indagação que 

tanto me inquietava. Essa questão, nos dois primeiros anos da pesquisa, foi como um nó que 



149 
 

me dava a sensação de não sair do lugar e de não estar elaborando um conhecimento com a 

experiência e os processos da pesquisa. 

 É exatamente isso que Edna e Margareth mostram no fragmento I, ao empreenderem 

uma movimentação que abre o diálogo desde a comunidade até o prefeito, que explicita a 

realidade local, que cobra posicionamento da autoridade constituída e, acima de tudo, amplia 

o movimento de pensar junto os caminhos e possíveis soluções. Nesse sentido, entendo o viés 

político da participação, que não se faz fora do debate da elaboração e condução das políticas 

públicas municipais da educação e da participação como política educacional.  

 Esse processo de participação de caráter educativo empreendido por elas expõe a 

“metonímia da presença” (BHABHA, 2013), por se constituir por identidades discriminadas 

pelas classificações e normas culturais. De acordo com o autor, as imagens do passado 

emergem no presente, porém, elas não têm condições de interpelar ou reconhecer a identidade 

como presença. Isso se dá pelo fato de serem  

 

[...] criadas na ambivalência de um tempo duplo de iteração que, na feliz 

frase de Derrida, ‘desconcerta o processo de aparição ao deslocar qualquer 

tempo ordenado no centro do presente’. O efeito desse desconcerto, em 

ambos os poemas, é inaugurar um princípio de indecidibilidade na 

significação de parte e todo, passado e presente, eu e Outro, de modo que 

não possa haver negação ou transcendência da diferença. (BHABHA, 2013, 

p. 98) 

 

 

Nesse sentido, essas identidades são construídas nas discriminações sociais.  Sendo 

pejorativas, buscam diminuir os sujeitos por determinadas características que os reduzem a 

uma pequena parte do seu ser, com o objetivo de produzir uma instância subalterna. Assim, 

Bhabha aponta: o negro simiesco, o asiático dissimulado e podemos falar do indígena 

preguiçoso. Essas identidades fazem um julgamento do outro, a partir das intenções dos 

sujeitos do poder.  

 No caso desta pesquisa, olhar os sujeitos do campo, mais especificamente essas 

mulheres negras do campo, como aquelas sem escolarização, atrasadas, matutas, é um 

movimento hegemônico de desqualificação e que nos faz pensar o que pode reivindicar esse 

grupo social. Contudo, ao se organizar e colocar no centro do debate suas questões, 

desestabiliza a ordem instituída, por não ficar circunscrito ao espaço pré-estabelecido para 

elas. Nesse processo, rompe-se com o silêncio, pronunciando-se como sujeitos que 

compreendem seus direitos e, por isso, revelam suas intencionalidades político-pedagógicas. 
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 Nesse bojo, fica explícita a tensão entre a presença parcial compreendida, a partir da 

estruturação social orquestrada pela colonialidade do poder e pela restrição a determinados 

bens culturais propiciados pela colonialidade do saber, como incompleta, pois não se espera e, 

menos ainda se acredita, que as mulheres das classes populares possam se articular e criar um 

movimento de contestação e reivindicação, capaz de fazer pensar que outro projeto de escola 

é necessário e possível. É a essa participação de caráter político-pedagógico que Edna e 

Margareth se referem ao falar, na roda de conversa, sobre uma das ações empreendidas por 

elas, para que fossem ouvidas e, assim, a escola continuasse a serviço da comunidade. 

 Paulatinamente, fomos trabalhando com a ideia de participação derivativa das ações 

das participantes, até que, no processo de açãoreflexãoação, elas elaboram algumas 

compreensões sobre a participação. Vale ressaltar que não é uma ideia fechada e, muito 

menos restrita, pois participar, para elas, assume algumas dimensões no cotidiano da escola. 

 Essas dimensões passam por estar presentes, emitir opiniões e, com isso, influir nos 

processos decisórios da escola, estar disponível para as convocações da escola e, também, 

ajudar com o acompanhamento da vida escolar das crianças. Para as participantes, a 

participação assume diferentes dimensões, nunca excludentes, mas diretamente ligadas com 

as demandas apresentadas pela realidade na qual a escola está inserida. 

 Aquece o meu coração, enchendo-o de esperança, quando Edna leva a conversa para 

refletir como elas ajudam no processo de aquisição da leitura e da escrita, quando um grupo 

de crianças apresenta seus “saberes e ainda não saberes” (ESTEBAN, 2002) acerca da língua 

escrita, e como ela entende esse processo como derivativo do trabalho pedagógico da 

professora. Entretanto, mostra que esse trabalho não deve ficar restrito à sala de aula, podendo 

receber contribuições de todas elas, à medida em que as próprias crianças sinalizam a busca 

por parceiros que as auxiliem com o trabalho. 

 Esse diálogo, exposto por esses fragmentos, que rompe com uma perspectiva binária e 

dualista de participação, do isso ou aquilo, configura-se como participação político-

pedagógica, elaborando-se nas práticas cotidianas dos sujeitos da escola em busca da 

constituição de processos com-partilhados de reflexão e ação em prol de uma escola/educação 

integral e com participação popular. Assim, a participação não fica restrita às normas e 

procedimentos explicitados nos documentos educacionais, mas, em diálogo com estes, 

explicita seu caráter político-pedagógico.  

 Sendo assim, a participação é uma oportunidade de aprendizado intelectual, vivencial 

e coletivo de inserção na sociedade política, com ocupação de espaços de questionamento, 

deliberação e tomada de decisões (ALENCAR, 1999). Essa ideia de participação é bastante 
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potente e se articula ao que, até aqui, vivi e observei com as participantes da pesquisa dentro e 

fora do espaço escolar. 

 Nesse sentido, a participação se constitui como uma força vital para o funcionamento 

das instituições, bem como para a democratização dos seus espaços. E, por isso, podemos 

tomá-la como uma diretriz da política educacional, ao conceber a escola como um dos 

espaços vivenciais da democracia participativa na sociedade brasileira. Entretanto, é preciso 

considerar o caráter político da participação no âmbito da educação. 

 Com relação a isso, Paro (2002, p. 11) defende um “conceito mais amplo de política, 

que transcende a mera luta pelo poder e se identifica com a prática humano-social com o 

propósito de tornar possível a convivência entre grupos e pessoas”. Ele percebe que o termo 

política se liga a pelo menos três fatores diferentes e que estão presentes nos processos 

participativos escolares. 

 Primeiro, na ideia de luta política – ação entre distintos grupos sociais pela hegemonia 

do poder nas instituições e na própria sociedade; depois, como sagacidade, perspicácia, 

diplomacia, astúcia – ações e práticas que visam influenciar grupos sociais a agir de acordo 

com o interesse do Estado, de um dirigente; e, por fim como consciência política – posse de 

saberes que propiciem a compreensão da realidade social, como fundamento para 

identificação da luta política (PARO, 2002).  

 Com isso, percebe-se que há compreensões diversas e até mesmo antagônicas ao 

pensar o político na educação. Essas ideias mostram distintos modos de disputas pela 

representação social em uma sociedade dividida por classes, pois não se trata, exclusivamente, 

de uma atividade que se restrinja aos limites do poder estatal – legislativo, executivo e 

judiciário, mas estão presentes nas relações sociais que estabelecemos em sociedade e, 

consequentemente, na escola. 

 Agir politicamente é uma condição da existência humana. Quando nos relacionamos, 

nos organizamos, defendemos ideias, atribuímos valores, estamos exercitando a dimensão 

política do nosso ser. Na educação não é diferente, posto que “não há educação neutra” 

(FREIRE, 2005), ou seja, trata-se de um processo que se organiza a partir de um conjunto de 

intencionalidades. Na perspectiva de Freire (2005, 2011a, 2011b), a educação é um processo 

de humanização, que leva o ser humano a viver com liberdade. 

 Independente da ideia de política que possa ser observada em uma prática específica, 

entendo que essas ideias caminham para a percepção e entendimento da política com prática 

democrática. Sendo prática democrática, está presente também na educação. Concebendo a 
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educação como sendo essencialmente política, Paro (2002) tece uma crítica ao uso do termo 

político-pedagógico, ao discutir às dimensões pedagógicas do trabalho educativo. 

 Para ele, o termo pedagógico, por si só, já apresenta a intencionalidade política da 

educação, não sendo necessário empregá-lo com a palavra política. Compreendo, como o 

autor, a natureza política da educação. As propostas políticas dos projetos educativos nos 

conduzem para diferentes lugares. Por exemplo, ao propor uma educação como prática da 

liberdade, pode-se partir da realidade concreta dos sujeitos e, a partir das suas experiências 

singulares e locais, ir articulando ao contexto mais amplo, entrelaçando o micro e o macro, 

ampliando, assim, as leituras e as experiências com o mundo. 

 Esse projeto tem uma condução clara e um posicionamento político, diferente, por 

exemplo, do que vem sendo proposto pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao 

defender um currículo prescrito, universal e restrito como direito de aprendizagem para todos. 

O perigo da proposta contida na base é a perspectiva monocultural do saber e das experiências 

dos/as educandos/as, o que a vincula a um “conhecimento regulação” (SANTOS, 2011), a 

uma ideia de percurso e experiência escolar única, tão criticada pelos pressupostos da 

Educação do Campo, que se apresenta plural por constituição. 

 Nos dias atuais, de implantação da BNCC em todas as escolas públicas do território 

brasileiro, da articulação de grupos que defendem o projeto Escola sem Partido, que faz 

alusão a uma educação neutra, sem intencionalidade ideológica e, portanto, que não toca em 

questões que são sensíveis para determinados grupos sociais e, ainda, ao retrocesso na 

liberdade de aprender e ensinar, defendo o uso termo político-pedagógico como afirmação 

muito necessária de meu posicionamento de professorpesquisador e de intelectual da escola e 

da educação pública. 

Assumo essa posição, por compreender que esta pesquisa e minha fala são datadas e, 

de algum modo, contribuem com os debates que vêm sendo travados neste momento de nossa 

história. Reafirmar a educação como um projeto político-pedagógico é defender a 

multiplicidade, a diferença, a liberdade de ensinar e aprender, a luta política contra as 

opressões perpetradas pelas colonialidades e subalternização dos povos considerados 

inferiores. 

 Agi politicamente, ao conduzir esta pesquisa com mulheres das classes populares, 

compreendendo-as como sujeitos que possuem vozes silenciadas nos espaços hegemônicos e 

de exercício de poder. Agir politicamente é construir um processo político educativo, dentro e 

fora da pesquisa, a fim de que pudéssemos nos perceber do nosso próprio lugar e juntos 
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criarmos outra realidade que nem sempre, ou na maioria das vezes, se materializa como 

idealizamos. 

 A participação como política educacional se configura nos modelos de gestão 

democrática participativa, defendidos pela legislação educacional e em curso nas mais 

variadas escolas e sistemas de ensino. Contudo, é preciso refletir que a política pública visa à 

equalização de uma questão e, ao ser concebida, engloba linhas gerais, frentes e planos de 

atuação. Porém, ao chegar ao cotidiano da escola, ganha novos contornos, devendo, por isso, 

uma vez mais, ser discutida e pensada. 

 

4.5 A participação conquistada 

  

 Refletindo sobre as proposições das políticas educacionais que visam à participação, 

como a criação do Dia Nacional da família na escola, as convocações para reuniões, 

festividades, apresentação das crianças, evidencia-se a ideia de participação das famílias como 

acompanhamento da vida escolar das crianças. Entendendo que, para âmbito pedagógico, esse 

movimento é importante e desejável, questiono-me acerca da intensidade da participação 

conquistada a partir daí. 

 A entrevista realizada com Rita Braga, que fora professora e depois diretora da Escola 

Rocha Werneck, no período de 1986 a 2000, anterior à efetivação da referida política, nos 

ajuda a refletir sobre a questão. 

 

Elder: Como era a presença e participação das famílias? 

Rita: Não eram presentes. Acredito que por ser outra época e, sobretudo, por não 

darmos abertura para as famílias. Elas iam à escola e estavam prontas quando 

solicitadas para estar junto. Aí sim, se faziam presentes e ajudavam no que fosse 

necessário. (Entrevista realizada para a segunda edição do Jornal Memórias Rocha 

Werneck). 

 

 De acordo com a fala, evidencia-se que, pelo menos no período em que ela esteve na 

escola, quando ainda integrava o governo estadual, a participação das famílias não era uma 

questão. A participação como política educacional ainda não estava colocada no cotidiano 

escolar. Assim, embora as famílias mantivessem uma relação de proximidade com a escola, 

aguardavam ser chamadas para estarem presentes e ajudarem no necessário. 

 Outro apontamento interessante é o fato de a participação das famílias não ser uma 

questão para o desenvolvimento do trabalho pedagógico naquele momento. Vale ressaltar que, 

nesse período, a escola atendia às crianças do entorno e de algumas fazendas. Como o 
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processo de nucleação ainda não tinha acontecido, havia algumas classes isoladas nas 

fazendas mais distantes. 

 Nesse período, predominava na escola a seriação, uma vez que, sendo o número de 

crianças maior, havia possibilidade do funcionamento em dois turnos (matutino e vespertino). 

Dentro dessa lógica, a escola era encaminhada como urbana, mesmo atendendo à população 

rural, não sendo explícita nas conversas nenhuma diferenciação por estar inscrita nessa 

realidade.   

 A participação como política se configura, mais intensamente, a partir da década de 

2000, a partir dos programas do MEC e coincide com os processos de nucleação proposto 

pela LDB, reafirmando a municipalização da Educação Infantil e Ensino Fundamental 

primeiro segmento, que atinge a Escola Rocha Werneck. Nesse contexto, a ideia de 

participação que se configura como pauta nas políticas educacionais é de presença das 

famílias para o acompanhamento da vida escolar das crianças.  

Assim, compreendo que a ‘presença’ das famílias na Escola Rocha Werneck se 

constitui em idas às reuniões, ajuda nas festividades, recebimento de informes sobre o 

desempenho escolar das crianças, atendia às expectativas explicitadas pela política do Dia 

Nacional da Família na escola. Entretanto, não ficou restrita a isso, vez que, com a nucleação, 

o sentimento de ‘pertencimento’ e cuidado que havia sobre as classes isoladas multisseriadas 

das fazendas se intensificou no cotidiano da escola. 

 

Margareth: É igualzinho lá em cima também. É por isso que eu falo: a escola é a 

comunidade! Porque lá em cima, na Fazenda São Geraldo, a gente é que mantinha as 

merendas das crianças. Era um ovo que a gente mandava, era um suco e de preferência 

tinha que mandar o açúcar também. Porque não podia ser usado era pouco que a 

Prefeitura mandava. Por isso que eu falo, escola é da comunidade. 

[...] 

Elder: ... e ela [Marta, merendeira] levava da casa dela para a escola para poder fazer 

a merenda. Entendeu? Então a gente vai percebendo que como essa escola tem muito 

tempo e como Margareth lembrou bem, ela não era nesse espaço que ela está agora 

desde sempre, a gente vai vendo as mudanças e melhorias por parte do governo, mas 

aí eu trago uma pergunta para vocês. Vocês acham que só melhora porque o governo 

olha com outros olhos ou melhora porque as famílias se mobilizam e exigem isso? 

Edna: Eu acho que melhora com tudo. Tem que ter a família ajudando, a comunidade 

e o governo né? Porque uma andorinha só não faz verão. Antigamente a gente era 

mais simples, por exemplo: a verdura era as crianças com os pais faziam a horta e 

agora hoje em dia não, né, pode ser assim também. Pode continuar sendo assim, mas é 

mais difícil. Então, depende da ajuda de todos. 

Margareth: É... aí tem que entrar a direção do colégio com a comunidade para cobrar 

eles de lá [Secretária de Educação e Prefeitura], porque senão eles mandam o básico e 
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a gente agradece. Mas não, a gente quer mais. Quanto mais para as nossas crianças, aí 

o Brasil cresce! (Fragmento da roda de conversa realizada 1º/05/2017). 

 

Essa presença observada na escola se articula com a noção de “presença parcial” 

(BHABHA, 2013), por se caracterizar como incompleta e virtual, apesar de o autor estar se 

referindo ao sujeito colonial e sua busca por reconfiguração de sua identidade dentro da 

dinâmica de sujeição colonial. Entendo que essas famílias, oriundas das classes populares e 

que estão fora dos jogos de poder local e da administração pública, são percebidas, muitas 

vezes, na mesma perspectiva, uma vez que se pensa na escolarização não como um direito de 

todos, mas como uma benesse do poder público local com determinados grupos 

subalternizados.  

 Dessa maneira, a presença das famílias se restringe a um papel passivo frente às ações 

pedagógicas da escola, de modo que se instaure uma “limitação ou proibição estratégica 

dentro do próprio discurso autorizado” (BHABHA, 2013, p. 147). Dito de outra maneira, o 

discurso é sobre a participação das famílias na escola pública, porém, o que realmente se 

espera é a presença pacífica das famílias para ouvir as determinações e as prescrições da 

escola quanto à vida escolar das crianças e às possíveis atuações delas nesse sentido. 

 Contudo, acredito que, com a municipalização da Escola Rocha Werneck, o que a 

tornou uma escola-polo para a nucleação das classes isoladas multisseriadas, que deixaram de 

existir nas fazendas, propiciou mudanças nessa ideia de participação. Assim, há uma 

transferência do compromisso relacionado às necessidades básicas das classes isoladas, para a 

escola, agora pública municipal, na comunidade de Vieira Côrtez. Dessa forma, se a escola 

cumpre seu dever com a comunidade e a comunidade ajuda a escola, as duas ganham. 

Como Edna e Margareth vão apontando, ressalta-se a necessidade de uma comunidade 

unida integrando os espaços de tomada de decisão com o poder público, para reivindicar, pelo 

menos, o básico para a escola, que se articula a uma ideia de escola como parte da 

comunidade, ou seja, pertencente à comunidade. Como alerta Paro (2001, p.67), a 

participação das famílias e da comunidade no cotidiano escolar “não pode cair no equívoco de 

delegar aos pais e à comunidade aquilo que compete ao Estado, por meio da escola”.  

Por isso, o posicionamento explicitado por Margareth do papel vigilante da 

comunidade com a escola é tão importante, pois ajuda a mudar a dinâmica de 

desresponsabilização do Estado com a educação pública, sobretudo com aquelas que atendem 

aos grupos mais marginalizados. Nesse bojo, o sentimento de pertença é compreendido como 

uma via de mão dupla, já que serve como força motriz de luta política pela escola, ao mesmo 
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tempo em que ela é espaço privilegiado de escolarização e formação dessa mesma 

comunidade. 

Assim, por se entenderem parte da escola, as famílias buscam participar cada vez mais 

de seu cotidiano. Um dos primeiros caminhos traçados para isso foi solicitar outro horário 

para a realização das reuniões que passaram a ser realizadas às 13h, quinze minutos depois do 

horário de entrada das crianças, coincidindo também com o horário de descanso e almoço das 

trabalhadoras das fazendas e dos trabalhadores da cerâmica, respectivamente. Desse modo, 

buscou-se, primeiro, garantia de presença nas reuniões, para, posteriormente, efetivar uma 

participação político-pedagógica. 

Entretanto, esses dois movimentos se relacionam diretamente ao sentimento de 

pertencimento das famílias e comunidade à escola pública municipal local. Apesar de as 

famílias reconhecerem a necessidade de cobrar do poder público municipal maior 

compromisso com a manutenção da escola, acabaram assumindo parte desse papel na 

conservação da unidade escolar: pequenas manutenções, capina, cuidados com a horta.  

Essa situação nos possibilita pensar no quanto o cotidiano é mais complexo e 

multifacetado do que se apresenta à primeira vista (ESTEBAN, 2003; GARCIA, 2003), visto 

que, as famílias não podem simplesmente sentar e esperar que tudo se resolva. Mas, enquanto 

reivindicam e esperam, agem em prol da escola e da garantia que ela seja um espaço bem 

organizado, cuidado e preparado para receber as crianças diariamente. É importante dizer que, 

com o passar do tempo, o poder público foi atendendo às demandas colocadas pela escola, 

ampliando suas ações com o cuidado e manutenção, sendo isso, atualmente, de competência 

quase que exclusiva dele. 

No contexto de uma educação que se faz para os sujeitos do campo, que ainda lutam 

pelo reconhecimento do campo como lugar de produção de conhecimentos e de outros modos 

de vida, além da superação da dicotomia entre campo-cidade, mas pela compreensão da 

importância da interdependência desses dois territórios para todos nós, é que nos 

aproximamos da discussão dos sujeitos pertencentes a uma minoria, proposta pelo Bhabha 

(2011) que nos explica que 

 

a inscrição do sujeito pertencente a uma minoria, situada em algum lugar 

entre o visível e o não visível o bastante, nos faz voltar para o sentido 

atribuído por Eliot à diferença cultural, uma conexão intercultural, que se 

encontra além da demonstração lógica. E isso exige que o sujeito 

discriminado, mesmo no processo de sua reconstituição, se situe em um 

momento presente, que é temporalmente disjuntivo e afetivamente 

ambivalente. [grifos do autor] (BHABHA, 2011, p.86). 
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Desse modo, compreendo que essas mulheres compõem uma minoria – mulheres 

negras do campo -  e se situam entre o visível e o não visível e até mesmo o quase invisível. 

Conquanto tenham extrema importância para o funcionamento da comunidade, sejam 

responsáveis pelos cuidados da casa, das crianças, maioria na presença e participação na 

escola, costumam ser ignoradas e reprimidas, como se fossem menores, menos importantes. 

Contudo, por meio das experiências de participação comunitária como processo 

educativo, refletem sobre seu lugar na comunidade e no mundo e, de forma coletiva, buscam 

outras formas de estar no e com o mundo através de diversas lutas por sua libertação e 

construção de uma educação com participação popular desde o seu lugar. 

Assim, compreendo que, por meio dessas mulheres, representantes das famílias e 

comunidade de Vieira Cortêz, articuladas ao jogo político-social de constituição das políticas 

educacionais, evidencia-se o sentimento de pertencimento desses sujeitos com relação à 

escola, a partir de uma perspectiva que busca decolonizar o poder. Isso porque esses sujeitos, 

oriundos de uma minoria político-social, ou seja, de uma comunidade rural, expõem suas 

reivindicações com relação à importância de uma participação político-pedagógica que possa 

questionar e abalar o jogo colonial entre o visível e o não visível o bastante. 

As ações no cotidiano da escola e fora dela buscam tirar a escola do lugar do pouco 

visível ou quase invisível. Exemplo disso é que as mulheres confrontam o prefeito sobre a 

decisão de fechar a unidade escolar. Ao fazerem isso, elas trazem, para o centro da discussão, 

o que pode acontecer com as crianças, ficar sem acesso à escola e ter seu processo de 

escolarização interrompido.  

Essa realidade que fica subsumida no discurso de que, em uma escola maior, elas 

teriam melhores oportunidades, pois frequentariam uma turma com apenas um ano de 

escolaridade (lógica da seriação), ajuda a manter escondido, ou melhor dizendo, a manter no 

não visível o bastante, as dificuldades reais da população do campo em chegar e permanecer 

na escola. Jogo discursivo constituído com a Modernidade/Colonialidade que, para afirmar 

determinadas lógicas, é preciso tornar invisível outras, como se “linhas abissais” (SANTOS, 

2010) as separassem. 

Visível para os membros da comunidade e não visível o bastante para o poder público 

municipal. Invisível, do ponto de vista da visibilidade política municipal, pois uma escola 

pequena, situada numa comunidade rural é bastante (ir)relevante, dependendo do ponto de 

onde se olha. Daí a importância do jornal, elaborado e distribuído, por mim e pelas 

participantes, como possibilidade de narrar as memórias da escola, através dos testemunhos 

da história vivida por esses sujeitos. 
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São testemunhas de uma história local, viva e que segue impactando sua realidade, 

exigindo reparação com esses sujeitos discriminados. Reparação que se inicia com a confraria 

feminina, perpassa os procedimentos desta pesquisa, chegando a questionar os espaços de 

participação no cotidiano da escola, ao convocar sua ampliação com a presença e atuação de 

outros sujeitos.  

Assim, problematizam a ideia de seriação como aquela capaz de resolver os problemas 

de natureza político-pedagógica que se manifestam no interior da escola. E, além disso, como 

se o deslocamento espacial das crianças do campo para uma escola urbana mudaria sua 

materialidade de origem, transformando-as em apenas alunos de uma escola pública. 

Ainda bem que a vida é complexa e não se deixa apreender por leituras parciais e 

superficiais, mas exige de nós a busca constante por compreender a complexidade que 

circunscreve determinadas realidades. É nesse processo que as mulheres e comunidade de 

Vieira Cortêz vêm lutando e resistindo para a construção de uma escola outra, com 

participação e democratização de sua gestão através das práticas dialógicas cotidianas 

(BASTOS, 2005). 

No cotidiano da Escola Rocha Werneck, as ações das famílias empreenderam uma 

mudança significativa na participação como política educacional – presença das famílias, 

visto que, através do sentimento de pertencimento, foi se elaborando uma participação 

político-pedagógica. Esse movimento reconfigurou as relações famílias-escola, ao mesmo 

tempo que tensiona a ideia de gestão democrática da escola pública. 
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5 PARTICIPAÇÃO POPULAR E POLÍTICO-PEDAGÓGICA NO COTIDIANO 

ESCOLAR 

 

Para nós, a participação não pode ser reduzida a 

uma pura colaboração que setores populares 

devessem e pudessem dar à administração 

pública. [...] Implica, por parte das classes 

populares, um “estar presente na História e não 

simplesmente nela estar representadas”. Implica a 

participação política das classes populares através 

de suas representações, no nível das opções, das 

decisões e não só do fazer o já programado. [...] 

Participação popular para nós não é um slogan, 

mas a expressão e, ao mesmo tempo, o caminho 

para a realização democrática da cidade. (Paulo 

Freire) 

                                                                      

 

 A participação das famílias no cotidiano da Escola Rocha Werneck veio se 

transformando ao longo dos anos, sobretudo, quando as mulheres da comunidade perceberam 

a importância e a necessidade de lutar em defesa de uma escola pública municipal em Vieira 

Cortêz. A escola estava lá, mas os interesses daqueles que estavam à frente da gestão 

municipal em 2014, de certa forma, ajudavam a corporificar o fantasma que há anos rondava a 

instituição. 

 O fechamento da unidade escolar poderia acontecer a qualquer momento, justificado 

pelo baixo número de estudantes, pela dificuldade de conseguir professoras dispostas a 

trabalhar numa escola localizada em uma comunidade rural e organizada em classes 

multisseriadas. Somava-se a isso a possibilidade de duplicação da rodovia que corta o bairro 

que, inevitavelmente, geraria a desapropriação do prédio onde funciona a escola.  

 Ao longo deste trabalho de pesquisa, ficou claro que as relações estabelecidas entre as 

famílias, comunidade e seus diferentes membros com a Escola Rocha Werneck vão muito 

além do amor ao tijolo, a paredes frias, estando intimamente ligadas às ações e práticas desses 

sujeitos com/na escola. Essas ações político-pedagógicas revelam que há vida viva no 

cotidiano da escola, pois ela se estabeleceu como bem, como uma herança para usufruto da 

comunidade de Vieira Cortêz.  

 E, por isso, fomos elaborando uma participação político-pedagógica em torno da 

escola pública municipal, fazendo dela a cada dia uma escola pública pertencente à 

comunidade e, portanto, com participação popular.  Essa participação que Freire chama de 
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possibilidade de “estar presente na História e não simplesmente nela ser representado” 

(FREIRE, 2006, p. 75) nos exigiu assumir nosso compromisso ético-político-social e ir além 

do que já fora estabelecido pelos documentos oficiais acerca da participação na escola 

pública, muitas vezes resumida como um dia para encontro entre famílias e funcionários/as da 

escola, festividades e eventos. 

 Nosso compromisso com a Escola Rocha Werneck exigiu que abandonássemos o 

medo, assumíssemos o risco e a ousadia e, com a força do coletivo articulado pela pesquisa, 

pudéssemos pensar outras possibilidades para resolver o problema da comunidade de Vieira 

Cortêz. Foi nesse contexto que produzimos o Jornal Memórias Rocha Werneck, como 

possibilidade de registro e divulgação das memórias daquele coletivo sobre e com a escola. E, 

também, como texto e discurso, para que travássemos outras conversas no cotidiano da 

escola, agora com a participação da responsável pela condução da educação municipal. Nesse 

duplo movimento, ficou evidente o cotidiano escolar como espaçotempo de articulação entre 

as micro e as macropolíticas, bem como espaçotempo da ação e da formação política.  

No jornal, em suas duas edições, é possível observar como os movimentos 

comunitários em torno da escola são antigos e se articulam à luta histórica das classes 

populares em busca de escolarização básica plena e de qualidade. Esse movimento nos instiga 

a pensar a educação na perspectiva das classes populares, ou seja, como possibilidade de 

pronunciar que outros modos de vida são possíveis e, também, podem se constituir como 

instrumento de sua libertação.  

Nesse contexto, coube a nós, coletivo desta pesquisa, produzir os jornais, a partir da 

seleção das histórias narradas, decisão com-partilhada dos temas a serem abordados e 

distribuí-los. Articulado a isso, como fora mencionado, escrevemos duas cartas-convite36 para 

que a Secretaria Municipal de Educação e a Presidenta do Conselho Municipal de Educação 

(CME) pudessem ir à escola conversar conosco.  

Sugeri às participantes que convidássemos a presidenta do CME, por ela ser a 

representante do órgão que deve funcionar como mediador e articulador da relação entre a 

sociedade civil e o gestor da Educação Municipal. Dentre suas funções, destaca-se a 

observância à legislação federal, estadual e municipal para a educação, bem como velar para 

que o poder público municipal cumpra suas responsabilidades educacionais em seu território. 

E, nesse movimento de produção do jornal, fomos articulando diferentes saberes – das 

participantes e meus – que nos possibilitaram elaborar conhecimentos sobre a escola e a 

                                                           
36 Apêndices 1 e 2. 
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comunidade, bem como encaminhar diferentes processos de produção de ação 

transformadora. Isso se evidenciou quando as participantes, ao irem compreendendo a 

complexidade da realidade concreta, reconheceram a importância do coletivo para a 

transformação, mas também a necessidade de se transformar e buscar, por meio da 

escolarização, outros instrumentos capazes de problematizar e de buscar superação das 

situações de subalternização.  

Dando prosseguimento ao trabalho coletivo, realizamos duas rodas de conversas com a 

presença delas. A primeira para que as mulheres expusessem suas questões e reivindicações. 

A segunda, para que a Secretária de Educação e a Presidenta do CME dessem a resposta 

quanto ao que fora solicitado. 

Neste capítulo, discuto as questões apresentadas pelas famílias e as respostas dadas 

pelas convidadas. Paralelamente, articulo os apontamentos e as reivindicações realizadas em 

diferentes rodas de conversas que tratam especificamente da permanência da escola na 

comunidade; das relações famílias-escola focalizando a participação proposta para o Conselho 

Escolar (CE); a organização do trabalho pedagógico com classes multisseriadas, seus desafios 

e possibilidades de encaminhamento; e os impactos dessa articulação para a efetivação de 

uma gestão participativa, com-partilhada, popular e democrática na escola pública.  

 

5.1 Relações famílias-escola: entre o instituído e o instituinte 

 

As relações famílias-escolas estabelecidas na Escola Rocha Werneck são de 

proximidade e busca pelo diálogo, desde antes da política nacional de aproximação entre 

famílias e escola. O que vai mudando ao longo dos anos é a intensidade e a qualidade dessa 

relação. 

Desse modo, vimos as relações famílias-escola, que eram pautadas na presença das 

famílias no cotidiano escolar, na entrada e saída das crianças, nas reuniões de responsáveis, 

festividades e ajuda na manutenção e cuidado da escola, como uma participação político-

pedagógica, marcada pela organização das mulheres da comunidade em prol da manutenção 

da instituição na localidade. 

Nesse bojo, não é possível esperar que as relações famílias-escola, sempre plural no 

meu ponto de vista, pelo fato de a escola pública municipal estabelecer diferentes relações 

com as famílias, sejam constituídas sem conflitos e tensões. O diálogo entre as duas 

instituições pode ser tenso, já que nem sempre estão de acordo com os encaminhamentos da 

educação das crianças dados por uma ou outra.  
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Em uma das rodas de conversas, ao conversarmos sobre o Conselho Escolar, uma das 

falas chamou bastante minha atenção. 

 

Elder: Vocês... Já teve alguma demanda que foi trazida, da comunidade (de vocês) 

pro conselho? Vocês compreendem bem a função do conselho escolar? Sim, não? 

Selma – Eu não sei como funciona, muito. Eles colocaram esse ano. Esse ano, 

ninguém falou nada de conselho, só teve reunião (N?). Nem sei quem tava na frente. 

Eu acho que tá na frente de alguma coisa é muita responsabilidade. Tem que tá sempre 

ali, sempre. Por isso que não me candidatei. Porque eu não sirvo pra isso não. Pra tá 

ali na frente, pra resolver as coisas.  Então tá, a pessoa se você for lá, passa pro 

conselho. Pra resolver. Igual, o negócio da aula que não tem aqui, a gente teria que 

passar por conselho e eles teriam que estar com a gente. Tem mãe, igual a Rosa. E à 

tarde, ela trabalha pesado e acho que pra ela não daria. Ela não teria esse tempo. 

Elder: Tá. Aí é bom você falar disso. Você acha que toda a representação de vocês, 

sempre deve ser feita via conselho e, aí, o conselho se comunica com a escola? Ou 

vocês acham que pode ter uma comunicação mais direta? Ou... Já que está fazendo 

eleição para conselho, essa participação, essa fórmula de comunicação, sempre deve 

passar pelo conselho? 

 Selma – Eu acho que tem que passar. Se não, não precisaria ter, né? A gente passa ou 

a gente vai junto. Ou passa pro conselho e o conselho vai e fala pela gente. Como aqui 

a gente tá sempre por aqui, podia chamar: “Ah, tá acontecendo isso”. Aí passa pro 

conselho. O conselho vai lá pra resolver. Ah, então nem precisa da gente está aqui, 

porque se não, não precisaria ter o conselho. (Fragmento da roda de conversa realizada 

em 26/06/2019). 

 

O Conselho Escolar é o órgão colegiado máximo de tomada de decisões no cotidiano 

da escola. É composto por representantes das famílias, professoras, estudantes, 

funcionários/as e da comunidade do entorno da unidade escolar para deliberar, fiscalizar e 

mobilizar a comunidade escolar com a finalidade de auxiliar na gestão, tornando-a mais 

democrática. Cada Conselho Escolar tem suas ações respaldadas através do seu próprio 

Estatuto, que determina a quantidade de membros, formas de convocação para reuniões 

ordinárias e extraordinárias, processo de escolha dos membros conselheiros, entre outros.  

O Conselho Escolar da Escola Rocha Werneck se submete às regras criadas para todos 

os conselhos escolares da rede municipal de Paraíba do Sul37. Sendo assim, tem o diretor da 

unidade escolar como membro nato, uma representante das famílias, um representante 

(responsável pelas crianças menores de quatorze anos de idade – já que essas crianças não 

podem participar por causa da idade, são representadas por uma responsável), uma 

                                                           
37 Lei nº 3.628, de 25 de novembro de 2019, que dispõe sobre a criação, regulamentação e atuação dos 

Conselhos Escolares no município de Paraíba do Sul. Disponível em: Jornal o Sul Paraibano – 28 de novembro – 

Edição 224. Site: <http://paraibadosul.rj.gov.br/publicacoes/diario-oficial-do-municipio> Acesso em: 27 abr. 

2020. 
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representante da comunidade, uma representante dos funcionários, uma representante das 

professoras. Com exceção da diretora, todos os outros membros são escolhidos por meio do 

voto dos responsáveis e estudantes maiores de 14 anos e, assim, compõem o CE com seis 

membros titulares e seis suplementes.  

De acordo com o pressuposto na legislação que institui os Conselhos Escolares, as 

reuniões, que podem ser mensais ou bimestrais,  são convocadas por motivos diversos, como 

a discussão acerca do trabalho pedagógico, elaboração e/ou atualização do Projeto Político 

Pedagógico (PPP), discussão da aplicação e prestação de contas de recursos recebidos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), explicitação das mudanças nas 

políticas educacionais e os impactos delas para a escola e sistema de ensino municipal e 

outras questões específicas da escola. No âmbito das ações do município para a educação, o 

Conselho Escolar é entendido como a efetivação de parte da gestão democrática para a escola 

pública, uma vez que é espaço de participação dos diversos segmentos da comunidade 

escolar, pretendendo-se, com isso, que ocorra maior com-partilhamento na tomada de 

decisões no cotidiano escolar.  

Porém, retomando a fala de Selma, percebemos dois aspectos interessantes com 

relação à implantação e ao funcionamento do CE. Primeiro, sua importância ao materializar a 

política educacional (federal e municipal) no cotidiano da escola, constituindo-se como órgão 

máximo de fiscalização, deliberação e mobilização em torno da escola. Segundo, por 

mobilizar os membros da comunidade escolar através da possibilidade de participação 

representativa no cotidiano da Escola Rocha Werneck. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que as famílias estão próximas à Escola Rocha 

Werneck e criaram, ao longo dos anos, mecanismos para que pudessem influir diretamente 

nas decisões tomadas nela. Contudo, ao estabelecer o CE como principal meio de gestão 

colegiada, representativa e com-partilhada, demanda-se uma reorganização da escola em seus 

processos decisórios.  

Ao olhar para o cotidiano da escola e ver reuniões que são marcadas sem divulgação 

prévia da pauta e sem regularidade temporal, expõem-se as fragilidades dessa construção 

como lócus da participação. Isso sem falar que a tomada de decisões precisa estar atrelada a 

discussões prévias com o grupo representado, ou seja, com as famílias, crianças, professoras e 

demais membros da comunidade, o que não acontece dado o caráter aligeirado das tomadas de 

decisões e comunicação aos demais membros da comunidade escolar. 

Essa organização vista no CE nos aproxima da ideia presente na democracia 

representativa, como se eleger alguém fosse suficiente para que nossos interesses individuais 
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e coletivos fossem defendidos na instância responsável pela tomada de decisões. Esse 

processo pode levar ao afastamento do coletivo dos debates, assembleias e reuniões para 

tomada de decisões, deixando-as a cargo de um grupo pequeno, que, muitas vezes, não tem 

tempo hábil de consultar seus representados. 

Nesse sentido, numa perspectiva de democracia participativa, as reuniões precisam ser 

abertas e realizadas periodicamente para atender às demandas colocadas pela realidade 

concreta da escola e, sempre que necessário, convocar reuniões extraordinárias. As pautas 

precisam ser encaminhadas juntamente com a convocação para participação nas reuniões e 

todos os membros da comunidade precisam entender que podem participar das discussões que 

ocorrem nelas.  

É necessário gerir o tempo para que discussão e deliberação não ocorram na mesma 

reunião e que as dúvidas e questões de outros membros da comunidade possam ser colocadas 

e debatidas, a fim de que todos compreendam os limites e as possibilidades das questões em 

pauta.  Nesse contexto, é preciso pensar os processos de formação permanente dos membros 

do CE, como um espaço de aprendizagem coletiva da/na participação.   

 Todavia, não é o que temos visto na pequena comunidade de Vieira Cortêz, onde a 

consolidação do CE provoca um afastamento das famílias das decisões tomadas na escola, 

uma vez que apenas uma representante desse grupo deverá estar presente e influir diretamente 

nesse processo. A instituição de conselhos escolares nas escolas públicas pode ser entendida 

pela ótica do “conhecimento regulação” (SANTOS, 2011), pois este atua na tentativa de 

organizar o ‘caos’ presente no cotidiano da escola em ‘ordem’. Assim, o caos é entendido 

como múltiplas representações e possibilidades de participação das famílias no cotidiano 

escolar, sendo a ordem uma prescrição geral e monolítica que define como forma única de 

participação a representação por pares. 

Esse conhecimento regulação, pautado na colonialidade do saber, vem constituindo, 

desde a criação da ciência moderno/colonial, as formas de conhecimento e produção de 

saberes consideradas válidas universalmente. Com isso, elabora-se uma higienização nas 

maneiras de se relacionar nos mais variados espaços da vida social. 

 

A sociedade liberal, como norma universal, assinala o único futuro possível 

de todas as outras culturas e povos. Aqueles que não conseguirem 

incorporar-se a esta marcha inexorável da história estão destinados a 

desaparecer. Em segundo lugar, e precisamente pelo caráter universal da 

experiência histórica européia, as formas do conhecimento desenvolvidas 

para a compreensão dessa sociedade se converteram nas únicas formas 

válidas, objetivas e universais de conhecimento. As categorias, conceitos e 
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perspectivas (economia, Estado, sociedade civil, mercado, classes, etc.) se 

convertem, assim, não apenas em categorias universais para a análise de 

qualquer realidade, mas também em proposições normativas que definem o 

dever ser para todos os povos do planeta. Estes conhecimentos convertem-

se, assim, nos padrões a partir dos quais se podem analisar e detectar as 

carências, os atrasos, os freios e impactos perversos que se dão como 

produto do primitivo ou o tradicional em todas as outras sociedades há uma 

ruptura com às construções das família e comunidade lhes obrigando a se 

adaptar a norma vigente. (LANDER, 2005, p. 13) 

 

Lander (2005) nos mostra como a construção do Estado-nação das sociedades liberais 

ocidentais pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço para toda a sociedade, tornando 

universais as decisões e as prescrições dentro de um território nacional e apagando outras 

formas de se organizar e participar calcadas na especificidade da experiência comunitária, por 

exemplo. Nesse sentido, ao pensarmos a constituição dos Estados-nação, na 

Modernidade/Colonialidade, observa-se como está presente a ideia de democracia 

representativa em detrimento da democracia participativa. 

A nossa Constituição Federal de 1988 é signatária da ideia democracia representativa, 

o que exerce uma influência na elaboração das políticas públicas que seguem o mesmo viés. 

Quando observamos o cotidiano da Escola Rocha Werneck, mediados pela fala da Selma, há 

indícios da tensão entre as ideias de democracia representativa e democracia participativa, vez 

que evidencia a organização das famílias para estar presente e participar no cotidiano escolar 

e as normas oficiais de gestão escolar. 

Longe de refutar a importância do CE como espaço de participação das famílias, ela 

chama nossa atenção para sua real aplicabilidade na comunidade de Vieira Côrtez, que 

historicamente veio se organizando para estar presente e buscar participar do cotidiano da 

escola. Isso porque a escola se localiza numa comunidade que a reivindica como parte dela, 

como pertencente àquele coletivo, tendo as famílias se esforçado para estar na escola e 

atender às demandas colocadas por ela. Nessa esteira, questiono os limites das ações do CE, 

posto que a questão que mais afligia as famílias extrapola a competência do conselho e 

demanda negociação com os gestores públicos da educação municipal. 

Nesse diapasão, é no contexto da participação político-pedagógica que é posto o 

questionamento acerca das limitações e cerceamentos da política oficial de participação, 

instituindo-se, assim, outros processos dialéticos e dialógicos, mais solidários e cooperativos, 

a partir da realidade concreta da escola. Esse questionamento-tensão é importante para a 

elaboração de um “conhecimento-emancipação” (SANTOS, 2011) que parte de um ‘estado de 
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ignorância’, caracterizado por Santos como colonialismo, a um ‘estado de saber’ designado 

por solidariedade. 

Nesse sentido, não se trata apenas de solidariedade, mas de compreensão crítica da 

realidade, amorosidade e construção coletiva de conhecimentos, pois, ao falar, Selma explicita 

as dificuldades que o processo de participação representativa traz para a comunidade. Se é 

esse o meio legítimo de participação, segundo ela, deve ser utilizado, mas o grupo presente 

nesse processo deve representar os interesses da comunidade e da escola. 

Nessa perspectiva, é preciso utilizar “táticas e astúcias” (CERTEAU, 2009) para 

operar nesse jogo complexo postulado por aqueles que vêm dominando os rumos das políticas 

educacionais na macroestrutura e, a partir do cotidiano da escola, das possibilidades outras de 

questionamento e participação, provocar modificações nesse jogo, visto que, na Escola Rocha 

Werneck, existem duas dimensões nas relações famílias-escola.  

Uma relação coletiva (escola-famílias) que se configura na presença e participação nas 

reuniões, para tomada de decisões de cunho administrativo, negociações em torno de ajuda 

das famílias à escola. E, ainda, uma relação mais individualizada (professora-responsável) que 

se remete ao acompanhamento da vida escolar de cada criança, discussão sobre os processos 

de aprendizagem e possibilidades de intervenção tanto da professora quanto dos/as 

responsáveis. 

Compreender essas dimensões das relações famílias-escola é necessário, para que 

fiquem explícitas as articulações entre uma “participação consentida” (AZEVEDO, 2013) e 

uma participação político-pedagógica. Entendo a participação consentida como um processo 

no qual as famílias estão presentes na escola, com lugares de participação definidos a priori, 

como a participação nas reuniões para ouvir as prescrições escolares, nas reuniões 

administrativas para ouvir e validar os gastos da UEx escolar e, ainda, auxiliando no que a 

escola determina como: festividades, acompanhamento da vida escolar das crianças, pequenos 

reparos. Esse modelo de participação acaba por fazer parte do cotidiano de muitas escolas, 

pelo fato de alegarem que as famílias não têm tempo ou interesse em participar das decisões 

político-pedagógicas da escola. 

A participação político-pedagógica, que, de certa maneira, se relaciona à primeira, vai 

sendo elaborada nas brechas, nas ações cotidianas, na medida em que as famílias vão se 

conscientizando de que a escola é um bem comunitário e, por isso, demanda uma participação 

intensa que vá além do acompanhar o desenvolvimento e as aprendizagens das crianças, mas 

que lhes garanta serem ouvidas quanto às decisões que impactam a escola e, 

consequentemente, a própria comunidade. 
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Nesse contexto, a participação político-pedagógica é, ao mesmo tempo, espaço 

vivencial e de experiências de negociação, conflito, busca de consensos na ampla discussão 

(entre os profissionais da escola e membros da comunidade) sobre os processos decisórios da 

escola, de âmbito administrativo e que, não raro, ficam restritos ao conselho escolar e, 

também, os de âmbito pedagógico, como a decisão dos caminhos a serem trilhados pela 

escola quanto à garantia de aprendizagemensino38 das crianças e adolescentes da comunidade.   

A participação político-pedagógica reivindica uma maior abertura da escola no âmbito 

pedagógico, para que possa cumprir sua função educativa para além das aulas oferecidas às 

crianças.  Com isso, pode atender à comunidade que reivindica estar dentro dos seus muros, 

por compreender a escola como um “espaço praticado” (CERTEAU, 2009) que possibilita 

múltiplas trocas e aprendizagens entre as famílias e professoras, as crianças e as professoras, 

famílias e gestora e assim sucessivamente. 

A busca por essa construção está presente nas intenções das participantes, antes 

mesmo das primeiras rodas de conversas, pois elas objetivavam discutir as questões que tanto 

lhes afligiam com relação à escola e aos processos educativos propostos por ela. Foi no 

processo da pesquisa que puderam explicitar suas intencionalidades, trazendo para o interior 

da unidade escolar uma discussão que já era tão viva e presente na comunidade. 

Produzir um jornal como um instrumento para as enunciações coletivas, a partir das 

histórias vividas por elas com e na escola, foi um caminho utilizado por nós, a fim de que 

levássemos nossas vozes para outros espaços, como outras escolas da rede municipal, 

SEDUC, antigas professoras da unidade escolar e sociedade sul-paraibana. Com essa 

proposição, era possível ampliar a visibilidade da escola e torná-la “o mais visível possível”, 

pois isso propiciaria outros encontros, outras conversas, com aquela que, de fato, poderia 

ajudar na resolução de nossos problemas – com a Secretária Municipal de Educação. 

O jornal produzido por nós, em duas edições, ao mesmo tempo que se torna espaço de 

guardar as memórias, é o veículo do com-partilhamento delas, para além do espaço 

comunitário. Entretanto, ao se constituir como um veículo, vai contando as lutas do presente 

que estão intimamente articuladas às de um passado de negação do direito à educação dos 

sujeitos das classes populares. 

                                                           
38 De acordo com Paulo Freire, aprender e ensinar são ideias que se inter-relacionam, pois uma não deve existir 

sem a outra, porém, o ensinar veio depois do aprender.  “Foi aprendendo socialmente que, historicamente, 

mulheres e homens descobriram que era possível ensinar.  [...] Aprender precedeu ensinar ou, em outras 

palavras, ensinar se diluí-a na experiência realmente fundante de aprender” (FREIRE, 2010, p.  23-24). 
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Essa ação ‘políticoprática’ dos sujeitos do cotidiano escolar, que visa subverter “as 

formalidades das práticas” (CERTEAU, 2009), ou seja, as prescrições de uma relação família-

escola pautada nos documentos e políticas oficiais, não as rejeitando, mas modificando-as 

pelas maneiras outras de usá-las, de recriá-las, de transformá-las em espaço de discussão, 

negociação e participação político-pedagógica. Essa ação expõe outras formas de 

‘pensarsentirpraticar’ às relações famílias-escola e a própria ideia de gestão democrática da 

escola pública que precisa ser construída verdadeiramente com participação popular.  

Nesse sentido, a participação político-pedagógica, na perspectiva da educação popular 

como um movimento decolonial, se embasa numa pedagogia do oprimido, sendo  

 

[...] aquela que tem de ser forjada com ele (oprimido) e não para ele, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade. Pedagogia que se faça da opressão e de suas causas objeto da 

reflexão dos oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na 

luta por sua libertação, em que esta pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 

2005, p. 34) 

 

Sendo forjada com e para os sujeitos oprimidos, essa pedagogia assume o 

compromisso de buscar atualização constante contra todas as formas de opressão às quais os 

sujeitos das classes populares estão submetidos e, para isso, compreende a educação como um 

processo indispensável para forjar sua libertação. Essa libertação só é possível através da 

humanização.  Humanização entendida como processo de transformação a partir da tomada de 

consciência e reconhecimento das opressões presentes nas estruturas sociais e institucionais. 

Daí a importância da função social e educativa da escola, pois, sem ela, é impossível 

transformar os seres humanos, para que estes possam transformar o mundo (FREIRE, 2005). 

Os processos educativos vividos no interior das relações famílias-escola são fundamentais 

para a conscientização coletiva das famílias e profissionais da escola em torno de uma 

educação que se constitui como “ação política junto aos oprimidos” (FREIRE, 2005, p. 60) e, 

portanto, ação político-pedagógica com eles, ação cultural para a liberdade. 

Contudo, é preciso refletir que, em nossa sociedade, com forte influência colonial, a 

constituição da participação político-pedagógica é luta cotidiana das famílias e da escola 

pública que vai se compreendendo como espaço praticado da comunidade. Escola pública que 

vai se constituindo, cada vez mais, a partir da participação das famílias das classes populares e 

que assume um projeto educativo com elas. Projeto educativo e de escola pública popular e, 

por isso, favorável às múltiplas relações de aprendizagemensino. 
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5.2 Relações famílias-escola e encontro de mulheres: participação e reivindicação  

 

 As questões postas em discussão pelo grupo de mulheres e a mobilização em torno da 

escola pública como espaço praticado na/pela comunidade nos possibilitaram ter, em duas 

rodas de conversas, a presença e a participação da Secretária Municipal de Educação – Neila 

Bouzada -  e da Presidenta do Conselho Municipal de Educação – Djenaine Sibyl. No 

primeiro encontro, as participantes explicitaram seus incômodos, angústias e desejos com 

relação ao possível fechamento da unidade escolar e a importância de que seus/suas filhos/as 

possam ter acesso à educação escolar no bairro e, consequentemente, perto de suas famílias. 

 Encontro de mulheres tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais. Diferentes em 

seus percursos, histórias de vida, ocupação profissional, porém, iguais na compreensão e 

experiências do que é ser mulher, mãe, avó na sociedade brasileira. Encontro também 

possibilitado pelas dores e delícias, angústias e alegrias que perpassam a criação das crianças 

e a modificação da relação que estabelecem com elas ao longo de seu desenvolvimento. 

Nos dois encontros, as conversas foram intensas e fluíram com uma auto-organização 

dialógica, pois, à medida que cada participante apresentava uma questão, outra a 

complementava, ampliando a discussão e sua compreensão, ao envolver as visitantes, que, 

pouco a pouco, foram se integrando à dinâmica da conversa.  Nesse contexto, coube a mim o 

papel de articulador dessas conversas, pois as participantes me reconheciam como 

companheiro de lutas e as visitantes como professorpesquisador que, no seu fazer, 

desenvolvia um trabalho que buscava a resolução de um problema vivido pela comunidade de 

Vieira Cortêz.  

Explicitar para as visitantes nossos receios, medos e angústias coube à Margareth que 

tomou a palavra e buscou compartilhar com elas nossos modos de ver e compreender o 

mundo e a realidade concreta na qual estamos inseridos. Sua fala nos conduziu ao âmago da 

questão que nos levava à escola naquela tarde. 

 

Margareth – Os meus filhos estudaram aqui. Os meus netos estudam aqui. Eu estudei 

aqui à noite. E o nosso movimento começou assim: 2014, essa escola seria fechada, 

mas nós aqui nos unimos... Não fechamos a escola. Que a cada escola fechada é um 

ponto que se abre. Cês sabem o ponto que eu estou falando. [para venda de drogas]  

Então, jamais fechar essa escola. Porque essa escola aqui, nós temos história com ela. 

Foi falado a mim, que eu tinha amor a parede. A tijolo. Eu disse: “Não. A gente tem 

amor a quem estudou aqui. A quem esteve...”. 

Neila – A história, né? 

Margareth – “... com a gente, aqui.”. Essa não é só a nossa história. Porque quando 

meu filho começou a estudar, ele veio da fazenda São Lourenço. Ele vinha a pé, de lá 
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pra cá. Porque às vezes não tinha a condução. E a Marta [merendeira que residia na 

fazenda] carregava as crianças... Fazia aquele ponto de encontro. E vinha com as 

crianças. Então, como fechar? E nós já tivemos aqui um outro jornal antes desse. Mas 

como acabou a aula noturna, aí parou. E agora nós voltamos outra vez. Apesar que eu 

não moro aqui, mas eu tenho uma história com esse colégio aqui. 

Neila – Sim. Alguém mais? Sobre fechar a escola...  A Norma que era diretora aqui, 

acabou pedindo exoneração, porque ela foi aprovada num concurso... Para Miguel 

Pereira? 

Elder – Não, Paty do Alferes. 

Neila –  E aí, Patrícia veio, assumiu a direção. E a Patrícia trouxe essa demanda, essa 

preocupação que a comunidade tinha... Que tinham turmas muito pequenas, se ia 

fechar. O movimento que a gente fez, foi o inverso... A Rita [técnica da Secretaria de 

Educação – responsável pela inclusão escolar] veio pra cá, né? E aí disse: “vamos 

bater na porta de todo mundo.”. Porque às vezes a criança vai para a escola, né? 

Vamos trazer, porque, na verdade, a gente tem que fazer o movimento inverso, né? 

Fechar a escola nunca foi a nossa intenção. Porque eu entendo... A gente entende, né? 

A gente já conversou sobre isso. [Olhando para a Presidenta do CME].  Às vezes o 

referencial do poder público, que tem na comunidade é o PSF e a escola. Né? É o 

referencial. É a ponte. Que muitas das vezes, leva pro poder... Independente de sermos 

nós, agora... Hoje na gestão sou eu, o Alessandro [prefeito]. Mas, independente de 

quem estiver como prefeito, como secretário, a escola, o PSF, na comunidade, sempre 

vai ser referência do poder público. Né? A proximidade que a comunidade tem do 

poder público, através dessas instituições, né, que trabalham na comunidade. Então 

assim, esse movimento de lutar pela escola, e até da gente trazer mais crianças... A 

gente vive hoje, em termo até de Brasil, não só de Paraíba do Sul, a gente vive hoje... 

É... Esqueci o nome do termo. Vou lembrar. Um movimento de diminuição de 

matrícula mesmo, na educação pública. Que as pessoas hoje têm menos filhos. [...] 

Não é que antigamente era mais fácil, criar filho. Mas a sociedade muda. E hoje as 

pessoas tão tendo menos filhos. E a gente está tendo menos matrículas mesmo. A 

gente está tendo menos matrículas em todas as escolas.  A gente por ter mais escolas, 

que está no centro da cidade, que ela atende a vários bairros, então assim, acaba que, 

sim. Mas quando a escola... Como aqui é o caso da Rocha Werneck, as pessoas tão 

tendo menos filhos, então vai tendo menos matrícula. Isso é um movimento natural. 

Chama... Oh, meu Deus. Fugiu o nome do termo. Que é... É o bônus demográfico. 

Bônus demográfico! Que a gente tá tendo agora na educação. (Fragmento da roda de 

conversa realizada em 13/09/2019 – Grifos meus). 

 

 Para nós, coletivo desta pesquisa, era fundamental que a roda de conversa acontecesse 

no interior da Escola Rocha Werneck, pois trazer a Secretária e a Presidenta do CME para o 

seu interior visava ao estabelecimento de uma relação direta com as responsáveis pela 

articulação da educação municipal. Essa ação políticoprática buscou desagregar a 

colonialidade do poder presente nas relações estabelecidas entre o povo e os representantes 

das instituições públicas, também presentes nas relações estabelecidas entre as famílias e os 

responsáveis pela gestão e coordenação do trabalho pedagógico na escola. 

Via de regra, as famílias e/ou responsáveis são “convidadas” a comparecer à escola 

para uma reunião ou conversa, através de um bilhete com uma descrição genérica dos motivos 

que levaram a tal convocação. Inverter essa lógica era nossa intenção e, para tal, elaboramos 
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uma carta-convite que explicitava a necessidade da presença delas e a pauta da conversa que 

travaríamos.  

Recebê-las na Escola Rocha Werneck foi uma reparação com a comunidade de Vieira 

Cortêz, que conseguiu modificar a má impressão que tinha com a SEDUC desde 2014, 

quando a Secretária daquela época enviou à escola sua representante para comunicar sua 

decisão de fechar a unidade escolar. Com essa visita, ficou evidente que a atual Secretária de 

Educação estava disposta a ouvir e a conversar sobre as demandas locais da comunidade. Seu 

gesto e ações ao longo da conversa mostraram para nós que ela se importa e que sua gestão 

precisa ser marcada pelo diálogo e participação.   

Assim, naquela tarde, vivenciamos a constituição de uma relação dialógica entre as 

famílias e o poder público. Sem dúvidas, tratou-se de uma conquista para as famílias e toda a 

comunidade, estabelecida uma participação político-pedagógica para além dos muros da 

escola, abrindo caminho para as discussões acerca dos rumos da educação municipal com o 

povo. E, com isso, viram a força que reside no trabalho dos sujeitos coletivos, que “[...] é 

sempre constituído por elementos heterogéneos e descontínuos, e que se transforma numa 

unidade só quando esses elementos se articulam em torno de um eixo específico, sob 

condições concretas, em relação a necessidades concretas, e de modo transitório” (QUIJANO, 

2010, p. 115). 

O eixo específico (manutenção da escola pública na comunidade) foi o que 

possibilitou articular vários elementos heterogêneos e descontínuos para que pudéssemos 

reivindicar diretamente com aquelas são as responsáveis por elaborar e fazer cumprir as 

políticas educacionais municipais. Apesar de atualmente não haver nenhum movimento para 

fechar a escola, esse fantasma seguiu nos rondando, uma vez que olhávamos para o cotidiano 

da escola e víamos materializados nele as justificativas usadas pela gestão anterior: baixo 

número de estudantes, dificuldade para manter professoras e funcionários/as, classes 

multisseriadas. 

Entretanto, ao fazer uso da palavra, Neila se posiciona contra o fechamento da unidade 

escolar, ao dizer que, em sua gestão, não existe essa possibilidade, já que compreende a escola 

como uma extensão e, em muitos casos, a única representante do poder público em uma 

comunidade. Porém, reconheceu as crescentes dificuldades enfrentadas para mantê-la em 

funcionamento devido ao baixo número de matrículas. De acordo com ela, o declínio no 

número de matrículas se dá pelo baixo número de filhos por famílias e ao bônus demográfico 

brasileiro. 
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Com relação às suas argumentações, cabe destacar que, na 

Modernidade/Colonialidade, o modelo de família nuclear (QUIJANO, 2005) foi estabelecido 

como o ideal em detrimento de outras formas e arranjos familiares. Com isso, era esperada 

uma redução no número de membros da família, que, outrora extensa e ampliada, deveria se 

organizar em torno do casal e seus poucos filhos.  

Entretanto, na realidade brasileira marcada pelo encontro de culturas, acesso desigual à 

escolarização e intensa estratificação socioeconômica, esse padrão familiar não se consolidou 

como hegemônico e, com o passar do tempo, com o aumento no número de divórcios e 

recomposição familiar, aumentou consideravelmente o número de famílias chefiadas por 

mulheres – famílias matrifocais. Todavia, nem as famílias matrifocais são hegemônicas, vez 

que, em nossa sociedade, convivem diferentes arranjos familiares com predomínio dos laços 

afetivos em detrimento da formalização da união. As famílias têm assumido um caráter cada 

vez mais relacional com uma gama de possibilidades de organização e, por isso, muitas vezes 

se caracterizam por “uma associação de pessoas que escolhe conviver por razões afetivas e 

assume um compromisso de cuidado mútuo” (SZYMANSKI, 2002, p. 37). 

Portanto, a diversidade de possibilidades de arranjos familiares, derivadas, 

principalmente, das necessidades de sobrevivência, afeto e autopreservação, são fundamentais 

para não fixação do modelo nuclear burguês de família em nossa sociedade. Com isso, foi 

verificado, até meados da década de 1950, um elevado número de filhos nas famílias das 

classes populares, o que veio se modificando nas últimas sete décadas com uma transição no 

perfil demográfico do país.  

As famílias no Brasil eram numerosas quanto ao número de membros, fato 

característico das sociedades agrárias e precariamente urbanizadas e industrializadas.  Porém, 

com a intensificação da industrialização, apelo à urbanização e expulsão dos camponeses para 

as cidades, sobretudo na década de 1970, para servirem de mão de obra barata para as 

indústrias e fábricas, ocorrem mudanças significativas no perfil reprodutivo da população.  

Essa transição demográfica é “a passagem de uma situação de equilíbrio no 

crescimento populacional caracterizado por altos níveis de fecundidade e de mortalidade para 

uma etapa de níveis baixos, em ambas as componentes” (RIGOTTI, 2012, p. 469), 

denominada de “janela de oportunidades” (CARVALHO; WONG, 2010), de “bônus 

demográfico39” ou “dividendo demográfico” (RIGOTTI, 2012).  

                                                           
39 O fenômeno chamado de “bônus demográfico” ocorre quando há, proporcionalmente, um maior número de 

pessoas em idade ativa aptas a trabalhar. O Brasil possui 50 milhões de jovens. O aumento da população nessa 

faixa etária começou no início da década de 2010 e terá seu auge em 2020. O bônus demográfico é resultado da 
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Daí a ideia de janela de oportunidades, uma vez que a população economicamente 

ativa (jovens e adultos) foi se tornando maior que a população dependente (crianças e idosos). 

Com isso, o país teve a oportunidade de acelerar seu desenvolvimento econômico e social, 

sendo preciso, para tal, fazer estudos precisos sobre os investimentos necessários em saúde, 

educação e bem-estar social.  

 

Segundo as projeções mais recentes, haverá mais idosos que crianças, antes 

de 2030. A inferência lógica é que a sociedade necessita, vitalmente, investir 

nas atuais gerações de crianças e jovens, particularmente nas áreas de saúde 

e educação. Não se trata, apenas, de garantir a elas, no futuro, uma boa 

qualidade de vida, mas a toda a sociedade, pois dependerá dessas gerações 

(menores em tamanho do que as anteriores) o desempenho da economia 

brasileira nas próximas décadas, como membros da população em idade 

ativa, em um contexto de rápido crescimento, em termos absolutos e 

relativos, da população idosa. Não atuar considerando este panorama, será 

perder a oportunidade ímpar – que não se apresentará novamente – de 

facilitar o salto definitivo para o desenvolvimento (CARVALHO; WONG, 

2010, p. 154). 

 

 Apesar de o bônus demográfico representar uma oportunidade para os países darem 

um salto definitivo em seu desenvolvimento, ele também aponta a intensificação no perfil 

reprodutivo da população, o que, inevitavelmente, faz diminuir o número de crianças e 

adolescentes até 14 anos de idade. Em 2010, havia 46 milhões de crianças e adolescentes 

nessa faixa etária, um número 4,4 milhões menor que em 2000 e semelhante àquele de 1980 

(RIGOTTI, 2012).  

 Nesse sentido, Neila busca articular o menor número de filhos por família ao bônus 

demográfico e, consequentemente, ao menor número de matrículas, principalmente nas 

escolas localizadas em áreas rurais, mesmo sabendo que ele não atinge igualmente todas as 

                                                                                                                                                                                     
redução da taxa de fecundidade (as famílias têm menos filhos) e da diminuição da mortalidade em uma 

população – quando as pessoas passam a viver mais. Isso aumenta a proporção de pessoas em idade de trabalhar 

(entre 15 e 64 anos) em relação à população dependente, crianças e idosos.   Segundo o IBGE, a fecundidade das 

mulheres brasileiras vem caindo rapidamente. Em 1960, a taxa era de 6,3 filhos por mulher, esses números 

caíram para 5,6 (1970), 2,9 (1991), 2,4 (2000) e 1,9 em 2010. Enquanto isso, a expectativa de vida do brasileiro 

passou de 62,5 anos em 1980 para 75, 2 anos em 2015.  A ONU indica que o bônus demográfico está ocorrendo 

atualmente em 59 países - entre eles, o Brasil. Para a organização, a proporção de jovens na população mundial 

atingiu seu auge. Existem 1,8 bilhão de jovens no mundo, sendo que 87% deles vivem nos países em 

desenvolvimento. Uma força trabalhadora que poderia fazer a diferença.  Sob o ponto de vista da economia, um 

período de bônus demográfico significa que um país tem mais força de força de trabalho do que pessoas 

inativas. Ou seja, há um excedente de pessoas para produzir e pagar impostos e, assim, alavancar o crescimento 

econômico.  Uma população jovem pode servir de combustível para a industrialização e a geração de riquezas. O 

crescimento da economia aumenta a renda da população, ampliando a capacidade das pessoas de ter acesso a 

melhores condições de vida. Outro fator é o aumento na quantidade de poupança e capital na economia. A 

acumulação de poupança cresce com a idade e chega a seu ponto mais alto nas idades próximas à aposentadoria. 

Com o crescimento da população ativa, aumenta a quantidade de dinheiro para investir no futuro.  Fonte: 

https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/demografia-maior-populacao-jovem-da-historia-

e-oportunidade-para-o-desenvolvimento global.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 23 maio 2020. 
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famílias das distintas classes sociais existentes no Brasil. Ainda hoje, o número de filhos por 

famílias é diverso, tendo, entretanto, se mantido uma tendência de quanto maior o grau de 

escolarização dos pais, menor o número de filhos/as. Isso ocorre, principalmente, pela 

expectativa de oferecer aos/as filhos/as mais oportunidades educacionais, muitas vezes, 

diferentes daquelas vividas por seus progenitores. 

 Na rede municipal de educação de Paraíba do Sul, as taxas de matrículas vêm 

diminuindo nos últimos anos, como podemos observar na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Matrículas na Rede Municipal de Paraíba do Sul 

Níveis/ Anos 2014 2015 2016 2017 2018 

Ed. Infantil 2.163 2.076 2.077 2.178 2.128 

Ens. 

Fundamental 

5.746 5.700 5.573 5.567 5.517 

Total 7.909 7.776 7.650 7.745 7.645 

Fonte: IBGE Cidades (Panorama da Educação – Município de Paraíba do Sul) 

  

Contudo, a variação no número de estudantes é pequena, quando observamos as 

matrículas dos últimos cinco anos, informação disponível no IBGE Cidades. Nesse sentido, 

pergunto: uma variação tão baixa provoca grande impacto na organização da educação 

municipal? E, se o poder público municipal trabalha com a previsão de que o número de 

matrículas pode continuar diminuindo, quais estratégias tem adotado para cumprir com seu 

dever constitucional de oferecer educação pública, gratuita e de qualidade às crianças, 

adolescentes, jovens e adultos da Educação Infantil e Ensino Fundamental? 

Pensando nessas questões, encontro, mais uma vez, com Rigotti (2012) que nos mostra 

que, historicamente, ocorreram erros, ao computar matrículas nas redes públicas de ensino em 

função do altíssimo número de repetentes e evadidos.  Como identificaram Klein e Ribeiro 

(1991), isso ocasionou diversos erros de interpretação dos dados estatísticos, ao considerar 

esses repetentes como matrícula nova. Outro fenômeno observado eram os inúmeros 

“repetentes aprovados”, alunos aprovados na antiga 1ª série e no ano seguinte repetiam a 

mesma série. Isso ocorria pelo fato de os alunos não apresentarem aproveitamento 

considerado suficiente para seguir no ano de escolaridade seguinte. Esse fenômeno também 

acontecia em menor proporção na 2ª série. O número de matrículas era tão elevado que, 

durante a década de 1980, o número de novos alunos na primeira série estimados pelo MEC 

era 70% maior do que o máximo da capacidade reprodutiva feminina. (RIGOTTI, 2012) 
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Nesse sentido, compreendemos que, mesmo com o bônus demográfico que acarreta 

diminuição nos nascimentos e, consequentemente, diminuição no número de matrículas, 

existe também uma correção nos dados e fluxos de matrículas em todo Brasil pelo Instituto de 

Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). Isso é possibilitado pelo Educacenso – uma 

ferramenta aplicada anualmente, realizada pela internet, que permite obter dados 

individualizados de cada estudante, professor, turma e escola do país, tanto das redes públicas 

(federal, estaduais e municipais) quanto da rede privada. Segundo os dados, o número de 

matrículas vem sofrendo quedas, vez que o sistema corrigiu as falhas anteriores, 

possibilitando gerar um único número para cada estudante e eliminando as matrículas em 

duplicidade.  

Atualmente, ocorre uma diminuição do número de matrículas nos Ensinos 

Fundamental e Médio, ao passo que há um aumento na Educação Infantil, como nos mostra o 

gráfico 1 referente às matrículas apuradas pelo último censo da Educação Básica.  

 

           Gráfico 1 – Total de Matrículas na Educação Básica segundo a rede de ensino – Brasil 

2015 a 2019. 

 

                                    Fonte: Censo da Educação Básica de 2019 

 

Ao observarmos o censo de 2019, percebemos que o número de matrículas na rede 

pública vem diminuindo. Contudo, as explicações da análise preliminar focam nos frutos das 

ações adotadas nas últimas décadas que reduziram a distorção idade-ano de escolaridade que 

se intensificava a partir do 3º ano do Ensino Fundamental e se acentuava até o 7º dessa etapa e 

na 1ª série do Ensino Médio. Ou seja, as matrículas diminuem, ao ampliar o fluxo escolar dos 

estudantes.  
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Já a ampliação no número de matrículas na Educação Infantil em todo território 

nacional tem se dado pela sua inclusão na faixa obrigatória do ensino, ou seja, pela efetivação 

do direito à escolarização obrigatória às crianças com 4 anos completos. No município de 

Paraíba do Sul, a ampliação da Educação Infantil vem ocorrendo desde os anos 2000. 

Atualmente, existem nove creches que atendem do berçário à pré-escola e, ainda, turmas de 

pré-escola nas escolas municipais. É exatamente por isso que, hoje, 20 anos depois, o número 

de matrículas para esse grupo apresenta certa estabilidade. A ampliação ocorreu 

principalmente na década de 2000 e em 2016 com a obrigatoriedade da pré-escola. Assim, a 

saída para inclusão dessas crianças foi a matrícula em tempo parcial nas escolas da rede, de 

acordo com as demandas dos bairros. 

A fala de Neila aponta para a íntima relação entre bônus demográfico e diminuição das 

matrículas na Educação Básica, visto que diminui o número de crianças e adolescentes, 

deixando implícita a questão do financiamento da educação pública no Brasil.   

Nosso país criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

(FUNDEB) – um conjunto de fundos contábeis formado pelos recursos dos três níveis da 

administração (federal, estadual e municipal) pública do Brasil, com o objetivo de promover o 

financiamento e manutenção da Educação Básica pública. Esse fundo, criado em janeiro de 

2007, substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento e do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério (FUNDEF) que tinha por objeto o desenvolvimento e a 

manutenção do Ensino Fundamental. Assim, a principal diferença entre eles a ampliação da 

cobertura do atendimento à educação com a inclusão da Educação Infantil, do Ensino Médio e 

da Educação de Jovens e Adultos. 

O Fundeb, repassado a estados e munícipios pelo número de matrículas, estabelece 

percentuais mínimos para investimento na educação. Nota-se que a criação de um fundo para 

garantir o desenvolvimento da educação pública foi crucial para a expansão das redes públicas 

e ocorreu em meio ao bônus demográfico vivido em nosso país.  

Nas últimas duas décadas, as discussões em torno do financiamento da educação 

pública são realizadas, a fim de que se atinjam os padrões de qualidade. Nesse cenário, 

predomina a ideia de um financiamento pelo Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e Custo 

Aluno Qualidade (CAQ), com o objetivo de levantar as reais necessidades de investimento 

para cada estudante matriculado nos diferentes níveis da Educação Básica brasileira40.  

                                                           
40 Com relação a essa discussão, ver o Parecer CNE/CEB nº 3/2019 que reexamina o Parecer CNE/CEB nº 

8/2010, que estabelece normas para a aplicação do inciso IX do artigo 4º da Lei nº 9.394/96 (LDB), que trata dos 

padrões mínimos de qualidade de ensino para a Educação Básica pública. 
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Entretanto, de acordo com as análises realizadas pela Câmara de Educação Básica 

(CEB) do Conselho Nacional de Educação (CNE), para a implantação dos padrões mínimos 

de qualidade para a educação, verificam-se disparidades no financiamento da educação 

oriundo das diferenças entre estados e municípios no Brasil e entre as próprias escolas que 

têm diferentes tamanhos, localizam-se em áreas urbanas e rurais e, por isso, apresentam 

necessidades específicas. A conclusão do conselho é que o atual Fundeb não é adequado e 

nem suficiente para uma proposta de implantação de CAQi, pois há uma necessidade de 

correção das distorções entre os níveis de ensino que requerem investimentos diferenciados e 

ampliação dos investimentos da União com relação a Educação Básica.  

A Presidenta Dilma Rousseff encaminhou uma Medida Provisória ao Congresso 

Nacional, que se converteu na Lei nº 12.734, de 30 de novembro de 2012, tendo como 

objetivo ampliar significativamente os recursos para a educação. Na época, eram investidos 

5,3% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano, atendendo aos 18% da União e 25% dos 

Estados e Municípios. Com a referida lei, vincular-se-iam integralmente os recursos dos 

royalties do pré-sal à educação em concessões futuras, já a partir do ano de 2013, havendo, 

com isso, um aumento efetivo da receita a ser investida.  

Destinar 100% dos royalties do pré-sal para a educação era o investimento necessário 

para remodelar a educação brasileira no momento que o país estava passando pelo bônus 

demográfico. Sem dúvidas, isso garantiria recursos para construção, desenvolvimento e 

manutenção das unidades existentes, qualificação e valorização dos profissionais da educação, 

bem como possibilitaria que alcançássemos um alto patamar de investimento na educação, 

permitindo a remodelação das escolas, com construção de laboratórios, bibliotecas, aposta na 

qualificação permanente e em serviço dos profissionais da educação. 

Contudo, com a ruptura democrática perpetrada com o impeachment da Presidenta 

Dilma, as desigualdades educacionais se aprofundaram, fruto do acirramento do seu 

desinvestimento e tentativa de privatização. Nesse sentido, o financiamento da educação 

pautado na transferência de recursos pelo número de matrículas é um sério problema e grave 

equívoco, já que não possibilita a construção de uma educação com qualidade efetiva para 

todos. 

Nesse contexto, as dificuldades enfrentadas pelo município de Paraíba do Sul são 

graves e crescentes, posto que, no atual governo federal, ocorre um acirramento da orientação 

política neoliberal, com a defesa por um estado mínimo que coloca em risco a educação 

pública e, sobretudo, o destino da nação, ao olhar quase que exclusivamente para uma parcela 

da população. Sabendo que a educação das infâncias é dever constitucional do município e 



178 
 

que este não pode se furtar de oferecer escola pública, gratuita e com padrões mínimos de 

qualidade e que leve em consideração as especificidades das comunidades e bairros a que 

atende, questiono: como a SEDUC de Paraíba do Sul tem pensado o gerenciamento da 

educação municipal? Como uma política do atual governo ou como uma política pública de 

educação municipal? 

Como vem lidando com as especificidades apresentadas pelas escolas com relação à 

sua organização cotidiana? Como recebe as reivindicações com relação a essa educação e de 

que maneira tem elaborado as políticas municipais de educação para contemplar as múltiplas 

realidades? Esses questionamentos ficaram evidentes, quando mergulhamos no cotidiano da 

Escola Rocha Werneck e as famílias explicitaram suas experiências com uma escola 

localizada em uma área rural com classes multisseriadas. 

 

5.3 Organização do trabalho pedagógico com classes multisseriadas: entre preocupações 

e alternativas 

 

 Dentre as demandas apresentadas pelas famílias, está o questionamento em torno da 

organização do trabalho pedagógico com classes multisseriadas presentes na Escola Rocha 

Werneck, apesar de muitas vezes receberem a justificativa de que as turmas são organizadas 

nessas classes pelo pequeno número de estudantes em cada ano de escolaridade. As famílias 

têm questionado o trabalho realizado nessas classes, que, muitas vezes, segundo elas, fica 

aquém do que esperam quando pensam nos processos de escolarização de seus/suas filhos/as. 

Nesse sentido, o trabalho pedagógico com classes multisseriadas se configurou como 

um dos eixos desta pesquisa. A multisseriação vem sendo assumida como política 

educacional municipal para as escolas com baixo número de matrículas, independentemente 

de sua localização no município. Em nossos encontros, nas muitas conversas que travamos 

sobre a escola, os processos de escolarização e até mesmo o projeto educativo para a 

comunidade de Vieira Cortêz, as participantes mostraram que estão atentas às ações 

pedagógicas da escola, geralmente articuladas às demandas da educação municipal, rompendo 

as fronteiras da comunidade.  

Isso não é de todo ruim, pois a rede de ensino precisa, de alguma maneira, produzir e 

executar uma política municipal de educação. O que não pode acontecer é que essa política 

valorize demasiadamente alguma realidade em detrimento de outra, por exemplo, focar nas 

escolas urbanas centrais e deixar em segundo plano as especificidades das escolas menores e 

rurais. 
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 Pensar e fazer uma educação municipal exige um cuidado com as diferentes realidades 

do município, articulando com os atravessamentos do estado ao qual esse município pertence 

e também ao país. Por isso, justifica-se um órgão municipal para cuidar da educação e 

escolarização do povo. 

Cada vez que o tema aparecia, percebia dúvidas quanto à garantia de aprendizagem em 

uma classe com três turmas de anos de escolaridade distintos e da capacidade pedagógica das 

professoras e professor conduzirem o trabalho, posto que tal organização é compreendida 

como uma sobreposição dos desafios presentes na organização seriada. Tal leitura por parte 

das famílias é correta e coaduna com a orientação da SEDUC que afirma que as classes 

multisseriadas são compostas por turmas distintas e, portanto, devem participar de aulas 

distintas na mesma sala de aula. 

Retomando a conversa e os questionamentos das participantes: 

 

Dalila – Esse papo que você tá falando, de hoje não ter tanta matrícula no colégio, eu 

acho que é porque aqui é uma área bem distante, né? Você falou que no centro da 

cidade é mais fácil das pessoas matricular, porque tem um grande movimento de 

escolas no lugar. E aqui eu acho mais difícil também, pela quantidade de série que 

tem, né? Tipo, a Alice, ano passado, ela foi pra Paraíba. Não tem a série que ela cursa, 

que é o quinto ano. No decorrer do tempo que vai crescendo, as crianças, a maioria 

das crianças estuda aqui até uns nove, dez anos. Né? Então, automaticamente, o 

movimento vai diminuindo. Vai diminuindo... Tem um monte de bebê pra crescer. 

Mas até eles crescer, ter a idade certa pra entrar no colégio, automaticamente vai 

diminuindo essa movimentação de criança. 

Neila – A gente tem que pensar também assim: porque às vezes, tem uma turma com 

dois alunos, ele também não vai alcançar toda potencialidade que ele pode alcançar, se 

ele tiver inserido num grupo maior. Ele vai poder ter mais troca... Então, às vezes, 

levar o menino pra estudar numa outra escola, com outro... Também é pensar nessa... 

No crescimento que essa criança pode ter. Não que a escola também não pode... A 

gente também... Aqui é uma escola, que é pública, né? A gente lida com os recursos 

que vem oriundos das matriculas. Né? [...] 

Dalila – Depende um pouco também, das mães. Assim, se as mães também botassem 

as crianças... Escolhesse mais a escola do bairro, as coisas mudaria também, né? 

Neila - Isso a gente tentou fazer no início do ano, como a Rita fazia. Esse movimento: 

“Vem pra cá. Vem pra cá.”. 

Elaine – Aqui tinha o quarto ano e tinha o quinto ano. 

Dalila – Mas diminuiu. 

Gisele – O movimento de pessoas diminuiu. 

Edna – E sempre foi pouco aluno. 

Elder – Deixa eu só fazer uma fala. É o seguinte: como tirou duas turmas, a gente não 

consegue nem voltar ao que tinha. Porque, quando eu vim pra cá, tinha 60 crianças. E 

aí dava uma média de 4 turmas. Como tirou essas duas, a gente não consegue atingir 

de novo. Tem esse movimento. Aí, no nosso caso aqui, de repente, não é nem porque 

tá tendo menos filho. 
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[...] 

Neila – A gente vai fazer um estudo.  

Edna – O ônibus vem cheio. Vem lotado de criança. Então, ele vai fazer a distribuição. 

Ele passa... Ele vai pro Condessa... 

[...] 

Adriele – Na distribuição, a gente perde os alunos  

Neila – A gente também tem a legislação, que o pai pode escolher a escola pro filho. 

Margareth – Sim. 

Neila – A gente tem... Que eu falei com a Patrícia, da gente fazer esse movimento com 

quem mais for lá, pras pessoas virem pra cá. (N?). 

Elaine – Sala tem, né? 

Patrícia – Mas teve uma resistência muito grande. A Bia [Elaine] estudava comigo. A 

Bia [Elaine] não me deixa mentir. Eles não queriam. Eles não querem. Quem já saiu... 

Edna – Quem vai lá pra fora acha que o colégio lá fora é melhor do que aqui. 

Margareth – Mas, lá fora não tem multisseriado. 

Patrícia – Então, mas nós temos o multisseriado, porque não temos as crianças. Não é 

isso, Neila?  

Djenaine – Isso é importante, tem que registrar mesmo. O ponto, a fala. O apego pela 

escola. Que o espaço mesmo, de abrir portas. Esse é o caminho. O movimento de tá 

em defesa da escola, é muito bacana. Aí a gente encosta no custo. Porque tudo e 

dinheiro, né? A gente não entende de educação. A gente não entende quase nada, do 

ponto de vista da administração. Igual a nossa casa. A gente só pode comprar se tiver 

o dinheiro pra pagar. Se você não tem orçamento, você não paga. A educação também 

é assim. E aí, a gente não deixa de pedir. A gente pede. A gente pensa na 

possibilidade. A gente pede um estudo, vê o que é possível. O poder público tem esse 

dever. Né? De tá servindo a comunidade. E aí, tem sempre os dois lados. De pensar no 

investimento, disso, daquilo. E esse movimento de pensar quem sai e quem fica, quem 

entra. Qual a possibilidade desses sete ficarem? Existe a possibilidade de montar uma 

turma com sete? Existe a possibilidade de não ter uma multisseriada? O Elder estudou 

isso e deve ter falado muito bem com vocês, que ele tem bastante propriedade pra 

dizer. O porquê das multisseriadas, como que elas surgem. Qual o olhar que a gente 

tem sobre a escola. [...] Mas como que a Secretaria também olha. Porque a gente tem 

lugares diferentes, em observação. O que é possível, o que não é. Como que a gente 

pensa a educação pra esse lugar. Eu acho que todas essas questões que foram 

colocadas aí nessa pesquisa do Elder, isso vai dar um respaldo pra Secretaria. Quando 

eu falo, eu fico feliz, eu fico feliz porque ele é professor daqui, porque ele é professor 

da rede, porque honrou ser professor dessa unidade escolar. Né? Porque podia ter feito 

pesquisa em outra. E escolheu a comunidade de vocês. Porque em termo de 

importância, Rocha Werneck tem a mesma importância do Andrades Figueira. E do 

CIEP, que tem mil e poucos alunos. Escola é escola. Todas as escolas com as suas 

particularidades. Mas como que é a situação da Rocha? Um pouquinho diferente. 

Porque tem os alunos sazonais, que entram e quem saem. Que é uma particularidade 

de toda escola que atende público rural. [...] Agora vou falar com o Conselho 

Municipal de Educação. Eu penso que o conselho também é uma via de chegar onde a 

gente quer. A gente não entende o poder que o conselho tem. Eu só entendi, depois 

que eu fui pra lá. Então assim, o começo da minha fala era esse, o que a gente não 

consegue ver, o que está por trás. Mas como que as coisas funcionam? Que existe uma 

legislação. Quais são os caminhos possíveis? A gente não tem esse acesso. A gente 

não acessa isso. Não sabe como que faz. Nem a gente que é professor. Então, olha o 
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que Elder faz, abre uma clareira. Diz: “Vamos estudar, vamos pesquisar. Vamos abrir 

o diálogo”. E aí pensando lá no conselho, de quais são as possibilidades, do que que a 

gente pode pedir, do que que a gente não pode. E de tá junto aqui mesmo, pra pensar 

na solução. É desafio. A escola de vocês, é um desafio. É um desafio pra pensar em 

qualidade, quando a gente tem a multisseriada.  

Neila – Outra escola que nós temos bem semelhante a situação, que aqui, é a 

Francisco Paredes. Lá no Sertão do Calixto. Que também, é a mesma situação. Os 

alunos de sertão, já saem e vão estudar em Cavarú. Em Cavarú nós temos uma escola 

que é de sexto ao nono. Mas também é a mesma situação: a escola e referência de 

poder público que tem na comunidade. Hoje quanto alunos que nós temos aqui, 

Patrícia? 

Patrícia – Em torno de 32. 

Neila – 32. Lá também. Lá aproximadamente... (Fragmento da roda de conversa 

realizada em 13/09/2019. 

 

Em suas falas, as participantes mostram que as famílias têm percebido como se 

organiza e executa a política municipal de educação para a Escola Rocha Werneck e, por isso, 

tornou-se imprescindível conversar com a Secretária de Educação para que ela compreendesse 

os riscos para a comunidade que o fechamento da escola traz e, também, de uma escolarização 

incipiente que não possibilite às crianças aprenderem e prosseguirem nos estudos.  

Ao tensionar a multisseriação, as participantes convocam as convidadas a pensar nos 

desafios postos para a organização do trabalho pedagógico nessas classes, bem como na 

formação e no suporte dado às professoras e ao professor para atuarem nessa realidade, além e 

os impactos na escolarização das crianças. Assim, elas apontam como a organização 

multisseriada, nos moldes propostos – trabalho com ênfase em cada um dos anos de 

escolaridade presentes na classe “multi séries” – tem empobrecido o trabalho pedagógico e 

reflete sobre um grupo de famílias que buscam escolas localizadas na área urbana, por 

acreditar que nessas unidades a oferta de educação é melhor que na Escola Rocha Werneck, 

posto que trabalham com a seriação. 

Essa exposição revela a coragem do grupo em questionar a multisseriação como 

política pública municipal que visa sanar o problema do baixo quantitativo de matrículas em 

algumas unidades escolares. Ao fazê-lo, elas mostram que isso tem criado outros problemas, 

como a dificuldade de encontrar professoras que aceitem assumir essas classes, ou seja, 

receber o mesmo salário que outras professoras que assumem turmas seriadas para 

desenvolver um trabalho que contemple as exigências demandadas por classes multisseriadas.  

Como aponta Djenaine, a Escola Rocha Werneck é um desafio, sobretudo quando se 

pensa em qualidade com classes multisseriadas. Acredito que todas as escolas, 

independentemente da organização do trabalho pedagógico (séries, ciclos, semestres, 
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agrupamentos por interesse, entre outros), tempo (integral, parcial) espaço, entre outros, 

enfrentam desafios. O problema posto aqui é pensar a Escola Rocha Werneck, uma escola 

situada em uma comunidade rural e que atende aos/às filhos/as de trabalhadores/as rurais, 

como uma escola vinculada ao “modelo de escola seriada urbana” (HAGE, 2011) que tem a 

seriação como referência para os processos de escolarização e obriga que professoras e 

professor elaborem uma multiplicidade de planos de aula para atender às diferentes turmas 

que compõem suas classes. 

Nessa perspectiva, a ideia de multisseriação tem sido utilizada para reforçar e 

hierarquizar a dicotomia campo-cidade, sendo o primeiro o lugar do atraso, da miséria, da 

ignorância e do não desenvolvido e o segundo o lugar de possibilidades, desenvolvimento, 

acesso à saúde, tecnologia, serviços e educação de qualidade (HAGE, 2005, 2011). Isso nos 

leva a questionar:  qual formação e/ou suporte pedagógico têm sido oferecido a essas 

professoras que lecionam em classes multisseriadas ou em escolas do campo? 

Sabendo que todo trabalho exige um certo tipo de preparação, formação, nós, 

professores e professoras, somos formados/as//preparados/as em faculdades e universidades, 

mas só essa formação inicial não é suficiente para uma vida toda de docência. A própria 

prática, ao nos interrogar e mostrar os limites das teorias aprendidas, nos indica a necessidade 

de ir além do já sabido para continuar aprendendo e permanentemente se (trans)formando. É 

nesse sentido, que compreendemos com Freire que 

  

não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se 

encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 

reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 

indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. (FREIRE, 2010, p. 32) 

 

Além da pesquisa, ação e reflexão sobre a prática, ensinar também nos exige 

compromisso ético-político com aqueles/as com e para quem trabalhamos (GARCIA, 2001). 

Assumindo tal compromisso, aproximamo-nos do “paradigma da Educação do Campo” 

(FERNANDES; MOLINA, 2004) que nasce de um compromisso ético-político com os povos 

do campo, com sua educação popular, uma vez que aposta no diálogo e na elaboração de uma 

proposta político-pedagógica a partir de sua realidade e modo de vida. 

É esse compromisso ético, político e pedagógico que reivindico para a Escola Rocha 

Werneck, ao compreender que, em suas falas, as participantes sinalizam a necessidade de 

assumir e transformar a educação oferecida ali. Entendo que, ao assumir o compromisso de 
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manter a escola aberta, atendendo à comunidade, pelo menos três mudanças são possíveis e 

necessárias para garantir uma educação de qualidade na Escola Rocha Werneck: a) assumir a 

Educação do Campo; b) romper com a multisseriação e elaborar propostas alternativas que 

partam da realidade do campo; c) oferecer formação continuada e em serviço às professoras e 

professor que trabalham com tal realidade e reuniões pedagógicas regulares. 

A Educação do Campo, ao pensar o campo e sua gente, possibilita a constituição de 

uma educação com e para o povo, articulada ao seu trabalho, espaço geográfico, organização 

política comunitária e suas identidades culturais. Nesse contexto, a espacialização da 

Educação do Campo se efetiva nas parcerias e pelo fato de esse paradigma se colocar nas 

agendas dos estados e municípios, o que possibilita que essa educação se espraie por 

diferentes comunidades campesinas dos assentamentos, as comunidades de agricultura 

camponesa. (FERNANDES, MOLINA, 2004; MOLINA, 2003). 

Assumir o paradigma da Educação do Campo possibilita um encontro entre os anseios 

das famílias pela manutenção da escola na comunidade e a elaboração de outra proposta 

pedagógica para a unidade escolar em parceira com a Secretaria de Educação. Eis nossa luta! 

Pelo reconhecimento da limitação do modelo seriado urbano para a Escola Rocha Werneck e 

a assunção de uma educação desde a comunidade, do povo, do campo. 

Nessa perspectiva, defendo a superação/deslocamento da multisseriação, em que o 

currículo é deslocado da cultura da população do campo (HAGE, 2011) para a perspectiva do 

trabalho pedagógico com a multi-idade (MATA, 2012) que consiste em reunir, em um grupo 

heterogêneo, crianças de diferentes idades, potencializando na condução do trabalho 

pedagógico sua diversidade e singularidade de condições cognitivas, físicas e culturais. 

 

Ao contrário do individualismo, da padronização e da normatização da 

escola hegemônica, a Multi‐idade parece favorecer a convivência de muitos 

diferentes e singulares: nas idades, nos grupos culturais, nos conhecimentos, 

nas experiências, nas condições físicas e mentais. Não cabe a idealização de 

um aluno nem há a ilusão de uma suposta turma homogênea. Não há 

parâmetros definidos, limitadores, homogeneizadores. Não se pode 

determinar, a priori, o que o aluno deverá ser capaz de fazer nem há uma 

resposta estandardizada para o que esperar do aluno em cada faixa etária. As 

crianças serão capazes de muitas coisas, mas não é possível, nesta proposta, 

pretender antecipar ou especificar quais. (MATA, 2012, p. 192) 

 

Essa transformação rompe com o modelo seriado de ensino que trata o tempo, o 

espaço e o conhecimento escolar de forma rígida e fragmentada em séries anuais, 

possibilitando a construção de uma prática pedagógica que leve em consideração a 

heterogeneidade do grupo presente na sala de aula, sua realidade e particularidades 
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identitárias. Nesse sentido, ao invés de a professora se desdobrar em diversos planos de aula 

para atender às séries em que as crianças estão matriculas, ela foca num trabalho que pode ser 

realizado por temas, projetos, grupos de interesses, a fim de construir diferentes 

aprendizagens. 

Assumir essa proposta demanda repensar o currículo, o espaço-tempo, o ensinar e o 

aprender nas escolas que assumem a proposta da multi-idade.  Sem falar na necessidade de 

investimento maciço por parte do poder público municipal na formação das professoras para 

atuar nessas classes, posto que a formação em serviço é uma estratégia importante para 

garantir que as questões levantadas na prática pedagógica sejam discutidas e refletidas pelo 

coletivo da unidade escolar. 

Outra alternativa que viabiliza a superação do trabalho na perspectiva de múltiplos 

anos de escolaridade numa mesma classe seria a constituição de grupos não seriados e a 

construção de trabalhos individualizados e em pequenos grupos, como já preconizado pelo 

PEA, conforme exposto no capítulo 2.  Desse modo, cada estudante poderia ser assistido/a e 

visto/a na sua individualidade, porém, caberia à professora e professor estruturar um trabalho 

pedagógico em que as crianças realizem atividades sozinhas, em duplas, em pequenos grupos. 

Atividades de diferentes disciplinas e com níveis de dificuldade diferenciados para atender às 

necessidades do processo de aprendizagemensino. 

Nesse sentido, um caminho para o afinamento das propostas político-pedagógicas da 

escola são as reuniões pedagógicas, importantes espaçostempos de reflexão sobre a prática 

pedagógica, troca de experiências e descobertas de alternativas aos desafios postos pela 

realidade complexa e multifacetada do cotidiano escolar. O que pode uma escola sem reunião 

pedagógica? Como mobiliza e organiza seu coletivo? Trata-se de questões que ficam para 

nossa reflexão. 

A fala da Secretária de Educação, Neila, sobre outra escola (E. M. Francisco Paredes), 

que também apresenta um baixo número de matrículas, instigou-me a buscar as atuais 

unidades escolares do município para observar em quais há classes multisseriadas.  Qual não 

foi minha surpresa, ao constatar o que demonstra o quadro a seguir. 

 

 

 

 

 

 



185 
 

Quadro 2 – Escolas e Creches Municipais em 2020 

ORDEM ESCOLA/ CRECHE LOCALIZAÇÃO NÍVEIS DE ENSINO 

01 C. M. Consuelo Rios Castilho de Souza Urbana Educação Infantil 

02 C. M. Profª. Deolinda Pantolla de 

Carvalho 

Urbana Educação Infantil 

03 C. M. Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira Urbana Educação Infantil 

04 C. M. Profª. Maria de Assis Capella 

(Dentinho de Leite) 

Urbana Educação Infantil 

05 C. M. Olga Benário Prestes Urbana Educação Infantil 

06 C. M. Roque Rodrigues dos Santos Urbana Educação Infantil 

07 C. M. Vereador Alexandre Gonçalves 

Ferreira Filho (Lilico) 

Urbana Educação Infantil 

08 C. M. Walter Vizeu Barbosa Urbana Educação Infantil 

09 C. M. Wilson Barros Onofre Urbana Educação Infantil 

10 E. M. Albino Antônio de Barros Urbana Ensino Fundamental I 

11 E. M. Andrade Figueira Urbana Ensino Fundamental I e II 

12 E. M. Arcanjo Antonino Lopes (Tim 

Lopes) 

Urbana Ensino Fundamental I e II 

13 CIEP Mul. Haroldo Machado de 

Barros 

Urbana Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II 

14 E. M. Condessa do Rio Novo Urbana Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II 

15 E. M. Francisco Pereira Paredes Rural Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (Com classe 

multisseriada) 

16 E. M. Horácio de Mello Rural Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II (Com classe 

multisseriada) 

17 E. M. Irmã Montedônio Urbana Ensino Fundamental I e II 

18 E. M. Jornalista Sérgio Cabral Urbana Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I 

19 E. M. Nicolau Visconti Urbana Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (Com classe 

multisseriada) 

20 E. M. Norberto Leal Rural Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II (Com classe 

multisseriada) 

21 NUMEES Manoel Vaz Urbana Escola de Atendimento 

Especializado 

22 E. M. Paulo Lacerda Urbana Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I 

23 E. M. Pref. Rocha Werneck Rural Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (Com classe 

multisseriada) 

24 E. M. Prof. Manuel Gonçalves 

d’Ascensão 

Urbana Ensino Fundamental I 

25 E. M. Prof. Melchor del Blanco Miguel Urbana Ensino Fundamental I 

26 E. M. Profª. Marly Madeira Soares Urbana Ensino Fundamental I 

27 E. M. Profª. Sarah Faria Braz Urbana Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I (Com classe 

multisseriada) 

28 E. M. Vereador Ademir José da Silva Rural Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I 

29 E. M. Vereador Antônio Ignácio 

Coelho 

Rural  Educação Infantil e Ensino 

Fundamental I e II (Com classe 

multisseriada) 

Fonte:  Informações colhidas no site oficial da Prefeitura do Município de Paraíba do Sul e complementadas pela 

Presidenta do Conselho Municipal de Educação, Profª. Djenaine Sibyl. 
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Atualmente, o município conta com 29 unidades escolares, sendo nove creches e 20 

escolas, seis das quais localizadas em comunidades rurais. Nesse sentido, posso dizer que há 

um predomínio de uma educação urbana, seriada e em tempo parcial no município, o que 

reforça nossa argumentação acerca do modelo de escola seriada urbana.  

Entretanto, das 20 escolas, sete apresentam classes multisseriadas: cinco  rurais e duas 

urbanas. Diante disso, entendo que o munícipio vem assumindo a organização de classes 

multisseriadas como uma política municipal para resolver o problema do quantitativo pequeno 

de estudantes em determinados anos de escolaridade. Contudo, não existe uma política de 

formação para as professoras para aturem nessas classes, nem mesmo uma diferenciação 

salarial, como ocorre com os docentes que atuam nas turmas de primeiro ano de escolaridade 

e educação especial que recebem uma gratificação de 20% sobre o salário base da categoria. 

Com isso, fica explícito que o governo municipal vem recorrendo à multisseriação 

para resolver os problemas do baixo número de alunos em um dado ano de escolaridade em 

escolas urbanas e rurais, porém, não tem oferecido suporte para a efetivação no cotidiano da 

escola de tal política, ou seja, exige dos professores e professoras um trabalho com “multi-

séries” no mesmo espaçotempo, como nas escolas urbanas que têm um ano de escolaridade 

em cada turma. Nesse sentido, questiono: quais políticas municipais têm sido construídas para 

a realidade educacional que se coloca no município? Existe efetivamente uma preocupação 

com isso ou a Secretaria de Educação e até mesmo o Conselho Municipal de Educação tem se 

organizado para dar conta das demandas apontadas e exigidas exclusivamente pelo governo 

federal? 

 

5.4 Relações famílias-escola e encontro de diferentes mulheres: proposições e 

negociações 

 

 Diante das reivindicações das participantes e da promessa da Secretária de fazer um 

estudo para ver a possibilidade de reestabelecer, na unidade escolar, as turmas de quarto e 

quinto ano, marcamos uma nova conversa para que a Secretária e a Presidente do Conselho 

Municipal apresentassem suas propostas para as famílias e, assim, pudessem, por meio do 

diálogo e negociação, chegar a um denominador comum. Vale ressaltar que o diálogo 

pressupõe conflito e dissenso, mediado pela capacidade de ouvir e buscar compreender o que 

os outros dizem. Nesse sentido, reunimo-nos para, mais uma vez, conversar sobre as questões 

demandadas pelas famílias da Escola Rocha Werneck. 
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Neila – [...] Quando a gente tá na Secretaria de Educação, a gente tem que pensar na 

educação do todo. Porque, no final do ano, no final do mês, a gente tem que fechar a 

conta, todo mundo... Né? E consiga pagar. Então, a gente não consegue manter essa 

turma com cinco alunos. Não consigo. 

Djenaine – Mas também a gente não quer uma negativa. Tá pensando nas 

possibilidades. A gente pensou de ir pra uma escola só. 

Neila – A gente pensou assim...  Foi até uma fala aqui da reunião. De uma mãe. Eu 

não sei se ela tá aqui hoje. Não me lembro, mas... assim, olha, se a gente não 

conseguir segurar os meninos aqui, teria condição... O ruim é a gente mudar pra uma 

escola, eles vão muito cedo. E depois, ainda tem que mudar de novo porque vai até o 

quinto ano. Foi você que falou?  Então, o que que nós pensamos também, como uma 

opção? Duas opções aqui, pra gente construir juntos, aqui, né? É... Seria a gente pegar 

os alunos todos juntos pra uma mesma turma. A escola que eu pensei, que eu já 

verifiquei, que eu já reservei, tá fechado isso, seria o Andrade Figueira, que é uma 

escola central, tá toda novinha, reformada e tem do sexto ao nono. A criança, ela 

continua nessa escola. Que aí, eles estariam na turminha de quarto ano, junto com 

outros alunos. A turma tem, de quarto ano, no máximo 25 alunos, né? Eles estariam 

nessa turma integrada, de quarto ano, depois o quinto ano. E já teria a continuidade do 

sexto ao nono. E uma outra possibilidade também, que a gente... Depois a Djenane vai 

falar os prós e os contras de cada uma dessas opções, tá? E a outra possibilidade seria 

a gente ampliar a multisseriada do ciclo. Ficaria o ciclo e o quarto ano. A gente vai 

precisar de um trabalho aqui da direção, da orientação, da coordenação estar 

acompanhando...  

Djenaine – Então tem 13. E a gente colocaria esses quatro, cinco alunos, nessa turma. 

Né?13 mais 5, a gente não chega nem a 20 alunos. Então esse quarto ano, aqui, seria 

mantido na escola. Qual que é a grande questão? A qualidade do trabalho feito. Então 

precisa ter um professor, uma atenção... Que se a gente pensa que a aprendizagem é 

uma coisa progressiva, como se fosse uma escada, cada um tá num degrau e a gente 

precisa, então, como professor, saber quem tá no degrau um, precisa avançar pro dois 

e pro três. Quem tá na lá no quatro tem que subir um pouquinho. Precisa pensar em 

progressão assim, de caminhar, precisa ter um planejamento muito bom, precisa ter 

um professor dinâmico, acompanhamento da direção. E a gente pensar em estratégias 

de aprendizagem, que sejam boas pra aquele grupo. Como é a gente vai trabalhar...? A 

gente vai trabalhar só de uma forma? Tá dividindo essa turma em diferentes 

momentos? Tá dando uma acelerada na aprendizagem de quem já tá mais avançado 

mesmo? Ou de tá dando uma atenção maior a quem tá na fase inicial? A gente pode 

acompanhar.  

Neila – Isso é possível? Que o orientador e o diretor estejam dando ainda mais suporte 

pra turma. Porque a gente, então, não tá num ciclo só. Ciclo de alfabetização, 

primeiro, segundo, terceiro. E a gente vai colocar o quarto ano. Foi uma das 

possibilidades pensadas. O Elder teve na Secretaria, conversou, né? A gente levantou 

essa hipótese. 

Gisele – Seriam quatro séries numa turma só? 

Margareth – Numa turma só? 

Adriele – Na mesma sala? 

Elaine – O que a gente pensa? 
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Neila – Deixa a Djenaine colocar aqui os prós e os contras. 

Djenaine – O  que a gente pensa... 

Elder – Pera aí, só um minutinho. Só pra elas entenderem. Ficaria na mesma sala, 

primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Isso é uma possibilidade, que ela deu como 

opção B. A opção A, seria as cinco crianças irem para o Andrade Figueira. 

Djenaine - O que a gente entendeu? A gente tá de fora, mas a gente acompanha vocês, 

conhece a comunidade. Que que a gente, de fora, entendeu? Que existe um desejo que 

as crianças permaneçam aqui. Mas existe aquela questão, que ela até falou, que é 

econômica. Como que a gente monta uma turma aí, quem já foi no quinto ano, não vai 

voltar. Quem tá no quarto ano... Eu já liguei para as escolas, quantos alunos são de 

Vieira e estão em outras unidades escolares e não vai voltar pra cá um ano, pra depois 

retornar pra lá. Quem já foi, já foi. A gente não pode contar com isso. A gente tem que 

contar com o quantitativo real. São cinco alunos. Então, pra pensar que vocês sejam 

atendidas nesse desejo de que eles permaneçam, então teria como colocar nessa turma, 

que já é multisseriado, esses cinco alunos. E fazer o acompanhamento da 

aprendizagem.  

 

Sem dúvidas, o retorno da Secretária de Educação e da Presidenta do Conselho 

Municipal de Educação à Escola Rocha Werneck para conversar com as mulheres marca o 

reestabelecimento de uma relação respeitosa e dialógica com as famílias e comunidade de 

Vieira Cortêz por meio das representantes do poder público. Bom ponto de partida para 

retomar o diálogo que fora bastante intenso e que exigira de todos nós reflexão para a 

negociação. 

Nas falas de Neila e Djenaine, a questão do financiamento da educação e a 

necessidade de fechar as contas ao final de cada mês aparecem com força, ao lado da 

preocupação com a qualidade do trabalho que deve ser realizado na escola, bem como com a 

garantia das aprendizagens das crianças. Nesse sentido, ao observar suas falas, fica evidente o 

predomínio da lógica da seriação como única possibilidade para as escolas da rede municipal 

e como a multisseriação esgarça esse trabalho. 

As duas propostas apresentadas por elas – ampliar a multisseriação ou transferir as 

crianças para outra escola da rede, uma escola central – escamoteiam a negativa de trazer de 

volta as turmas de quarto e quinto ano sob a justificativa que, com tão poucas crianças, 

haveria uma dificuldade para fechar as contas da educação no município. Em outras palavras, 

os recursos recebidos do Fundeb para o financiamento da educação não são suficientes para 

cobrir os gastos daquela turma e escola. 

Entendo a importância de o gestor da educação municipal demonstrar preocupação 

com as contas públicas, mas questiono: quais contribuições o município oferece para a 

manutenção da educação em seu território? Podemos fazer educação exclusivamente com 
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recursos federais? E as responsabilidades municipais com o financiamento da educação em 

seu território? Até quando podemos utilizar os mesmos argumentos a fim de não pensar 

soluções radicais que acolham o desejo das famílias com a educação das crianças? 

Apesar de ter sido falada anteriormente e ser reconhecida pelas participantes a 

necessidade de assumirmos, na Escola Rocha Werneck, o paradigma da Educação do Campo, 

ainda estamos presos ao modelo seriado urbano, o que é demonstrado com muita intensidade 

pela segunda oferta apresentada pela Secretária de Educação.  Ao refletir sobre as propostas e 

retomar as reivindicações das mulheres, compreendo que, naquela tarde, só havia uma na 

mesa: permitir que as crianças fossem para outra unidade escolar, no turno vespertino e 

recebendo transporte, pois aceitar a ampliação da multisseriação demandaria entrar numa 

“briga” ainda maior em torno da organização do trabalho pedagógico que já não satisfaz às 

famílias, devido às dificuldades encontradas pelas professoras em cumprir os desafios e 

exigências postos. 

Ainda tentei recuperar a necessidade de assumir programas e/ou propostas destinados 

às escolas do campo com classes multisseriadas, na tentativa de ampliar as opções. 

 

Elder – E essa também que tinha o Escola Ativa, que pensava no percurso de 

aprendizagem de cada aluno. Exigia pensar o trabalho pedagógico para a turma e cada 

estudante presente nele, levando em consideração os ritmos e a realidade do campo. 

Essa é uma proposta que eu acho que precisa ser recuperada. 

Neila – Meninas, que que vocês pensam a respeito das duas propostas? Onde nós 

vamos marcar o X da questão. 

Elaine – Pra mim, vai pro Andrades. 

Adriele – Andrade. 

Cristina – Sim, sim. 

Margareth – Vocês decidem! 

Edna – Andrade, né. 

Djenaine – A gente tá aqui, né, só oferecendo as possibilidades. Ver o que vocês 

querem. A gente entende. Por isso que a Neila falou: “Djenaine, vamos colocar os 

prós e os contras, pra elas escolherem”. Ela estava pendendo mais pra ir pro Andrade e 

eu assim, dizendo: “Mas tem a possibilidade de ficar? Porque eu acho que é o que elas 

tão querendo”. 

Neila – E nós vamos explicar, pra todo mundo, assim, ficar de fato satisfeito. Que, na 

verdade, vocês são um grupo de mães e de pais, né, tem pai também... Pais e de mães 

que têm uma preocupação com a escola, que é da comunidade. Com a qualidade do 

que a escola tá propondo. E com a educação dos filhos. Quando diz assim: “Vamos 

então, discutir que que é melhor.” Né? Porque o todo mundo aqui quer? Vocês e nós? 

Nós, uma relação profissional que escolhemos e vocês, que pensam na educação. 

Projeta educar o filho de vocês. Então, tem que ser com todo mundo.  
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Djenaine – Então ela conhece... A gente, na coordenação, tem as pessoas que 

trabalham em todas as escolas. Então, elas conhecem. Os alunos saem de uma escola 

pra outra, mas elas já conhecem a história, ela vai... Oh, gente, assim, essa sugestão de 

todos irem pro Andrades, né, tá concluída. Mas de repente, alguém fala assim: “Ah 

não, eu não quero levar meu filho pro Andrade”. É direito de vocês, também 

escolherem a escola do filho de vocês. 

Elder – Você, ao fazer a proposta, ofereceu uma escola que agrada. Tá? Porque tinha 

uma insatisfação com uma outra escola. Então, como fosse... Se fosse outra escola, 

você ia ver outro movimento aqui. Então, você ofereceu uma escola que agrada. 

Então, por isso que tem essa reação. 

Neila – Mas sabe por que que foi escolhido o Andrade? Eu vou dizer por quê. 

Primeiro, o que me marcou muito, numa reunião, foi a fala de uma mãe, agora eu não 

lembro a carinha, mas eu lembro da fala, da questão de ir pra uma escola que só tinha 

até o quinto ano, aí ficava ali, quarto, o quinto, aí tinha que se adaptar a outra escola 

de novo. Essa fala... 

 

A despeito de nossa apreensão e de certa insatisfação com a proposta, havia a 

possibilidade de as crianças seguirem juntas para outra unidade escolar que agradava às 

famílias e não continuarem indo para a escola que havia ficado acertada desde 2014. Na 

referida escola, as vagas eram no turno da manhã e as crianças precisavam acordar muito cedo 

para pegar o transporte escolar e ser deixadas na porta da escola, muitas vezes, antes mesmo 

de iniciar o turno escolar. 

Essa conversa me fez perceber como a participação e o com-partilhamento das 

decisões na escola pública para a construção de uma possível gestão democrática são bastante 

complexos, pois, a todo momento, são cerceados pelas relações poder-saber, reminiscências 

das colonialidades em nosso cotidiano. Essas relações poder-saber atravessam todo o encontro 

e as conversas travadas naquele momento e outras gestadas por ela.  

As visitantes, nossas dialogantes, quando entram em contanto com as mulheres-

participantes da comunidade de Vieira Cortêz, são levadas a ter uma postura investigativa e 

reflexiva sobre a realidade educacional do município. Os dois lados reconhecem o 

esgarçamento do trabalho com a multisseriação, porém, a alternativa apresentada é voltar para 

o modelo seriado urbano, oferecendo, inclusive, uma escola ainda mais central para dar 

continuidade aos processos de escolarização das crianças que frequentam a Escola Rocha 

Werneck. 

Nesse momento, apesar de toda mobilização e reflexão provocada pelo processo 

investigativo da pesquisa, perdemos a oportunidade de ampliarmos o debate em torno da 

construção de uma proposta pedagógica com participação das famílias. Compreendo que isso 

se dá pelo fato de ainda vivermos em uma democracia que hierarquiza pessoas e condições 
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sociais, ou seja, gênero, raça e classe. Além disso, estamos inseridos num processo 

pedagógico ancorado no eurocentrismo e num modelo de escolarização único para todos, o 

que gera uma política de gestão escolar centralizada na figura da diretora. 

Nesse contexto, questiono os limites e as possibilidades do diálogo entre a 

comunidade e o poder público perpassados por relações de poder-saber, uma vez que as 

colonialidades do poder e do saber estão presentes e condicionam as relações sociais entre 

grupos, comunidades e o próprio Estado. Assim, ao pronunciarem sua palavra, as 

participantes explicitam seu conhecimento subalterno como um pensamento de fronteira 

(MIGNOLO, 2003). 

Isso ocorre em função da diferença colonial (MIGNOLO, 2003) que é o espaço onde 

as histórias locais inventam e implementam os projetos globais, o espaço em que esses 

projetos são adaptados, adotados, rejuntados, integrados ou ignorados. Sendo assim, 

materializa-se no conhecimento e nas dimensões culturais do processo de subalternização e 

silenciamentos do Outro engendrados pela colonialidade do poder, sobretudo nas relações 

poder-saber presentes em nossa sociedade. 

Desse modo, essas mulheres do campo são percebidas, de certa maneira, como 

perigosas e representam uma ameaça à ordem social excludente e hierarquizada vigente. Ao 

indagarem sobre as possibilidades de repensar a organização da escola e, consequentemente, 

seu projeto de educação, esbarram na visão hegemônica que se pauta no modelo seriado de 

ensino no município. Com isso, provocam a necessidade de as convidadas reelaborarem e 

rearticularem seu discurso para reafirmar tal visão. 

Assim, mergulhamos em um jogo estratégico-tático (CERTEAU, 2009) de 

convencimento e tentativa de imposição de um modo único de ver a situação e aceitação das 

saídas colocadas na conversa como a(s) única(s) possível(is). Esse jogo se fundamenta no 

eurocentrismo e em sua perspectiva monocultural de validação de conhecimentos. Dito de 

outro modo, a solução para o problema apresentado só pode vir do centro do poder e não das 

margens/periferias.  

Esta pesquisa nos ajuda a compreender que, historicamente, as classes populares 

organizam-se para enfrentar as mazelas cotidianas impostas a si, mas, ao fazê-lo, seguem 

despertando o medo daqueles/as que acreditam que a realidade está dada e que pouco 

podemos fazer para mudá-la. Ainda bem que seguimos lutando com esperança, tal como nos 

ensinou Freire (2005), esperança do verbo esperançar. 

Contudo, é preciso levar em consideração o feito das participantes. Conquistaram o 

direito de ter suas vozes ouvidas por aquelas que estão no centro das decisões da educação 
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municipal. Ao colocarem suas questões, chamaram a atenção para o fato de a Secretaria de 

Educação olhar para as escolas de maneira mais individualizada. As escolas, como as 

crianças, precisam ser vistas em suas singularidades, sempre levando em consideração seu 

contexto de pertencimento e a realidade que as circunscreve. 

Estar aberto ao diálogo é saber também que nem sempre teremos nossos pedidos e 

propostas atendidos, mas que, na relação que estabelecemos com o outro, somos ouvidos/as e 

levados/as em consideração. Isso fica evidente na fala de Neila e Djenaine que fazem duas 

propostas não com o intuito de esgotar o diálogo, mas de trazer alguma solução para o 

problema apresentado. 

Solução definitiva? Eu diria que não. Soluções são provisórias, pois dependem de 

como as questões se desenrolam na realidade, para vermos o grau de satisfação e 

contentamento. Naquela tarde, a decisão tomada foi aceitar a Escola Municipal Andrade 

Figueira como espaçotempo de continuidade para a escolarização das crianças da Escola 

Rocha Werneck. Essa escola, que possui turmas até o 9º ano do Ensino Fundamental, 

atenderia melhor à comunidade, pois evitaria que as crianças passassem por mais uma ou duas 

escolas para completar o Ensino Fundamental. 

Chegávamos ao final das discussões com algumas resoluções importantes para a 

comunidade de Vieira Cortêz que fora ouvida, tendo se firmado o compromisso da atual 

gestão municipal em manter a Escola Rocha Werneck aberta e atendendo às crianças da 

comunidade. Ainda chamaram a atenção para a realidade concreta da comunidade e da 

necessidade de pensar processos educativos pautadas na realidade local.  

Porém, diante do quadro de aprofundamento do cerceamento aos investimentos em 

educação, não conseguiram, nesse momento, reestabelecer as turmas de quarto e quinto ano 

na unidade escolar.  Entretanto, conquistaram o direito de escolher outra unidade para que 

seus/suas filhos/as possam estudar até concluir o Ensino Fundamental na rede municipal de 

ensino. 

O diálogo, que pressupõe o encontro com o outro para ouvir e ser ouvido, questionar, 

discordar, debater e buscar soluções, é o caminho utilizado na aproximação e mediação do 

encontro dessas diferentes mulheres. Nesses encontros, elas encontram histórias de vida 

recheadas de alegrias, tristezas, realizações, frustrações, mas com gana de luta por melhores 

condições de vida e para garantir que seus/suas filhos/as possam ter acesso a uma educação 

que lhes permita escolher onde ficar e com o que trabalhar, seja no campo ou na cidade. 

É o diálogo que nos possibilita também refletir e entender que a participação na escola 

pública é um processo educativo e que, ainda, precisamos elaborar muito as relações famílias-
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escola a fim de efetivamente construirmos democracia no cotidiano da escola, através do 

com-partilhamento das decisões. Posso dizer que a Escola Rocha Werneck já começou esse 

processo. 
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 ALGUMAS (IN)CONCLUSÕES 

 

 Concluir um trabalho é sempre um misto de sensações. Alívio, felicidade, satisfação, 

apreensão. Pensando em tudo isso e no misto de sentimentos que me atravessam neste 

momento e pensando em tudo que vivi ao longo desses quatros anos, entendi que finalizo a 

pesquisa, mas nossa luta em defesa da escola pública do campo permanece. Daí o motivo de 

trazer algumas (in)conclusões para este texto e momento, porque, como sei que a vida segue 

pulsante e complexa, acredito que, em algum tempo, anos ou talvez meses, as coisas possam 

mudar e tudo se fazer novo de novo. 

Como ouvi muitas vezes, só a luta muda a vida. Confesso que, nas primeiras vezes, 

não entendia bem essa expressão e achava um pouco exagerada a ideia sustentada por ela. 

Porém, esta pesquisa me fez compreender de maneira radical e intensa essa ideia, porque 

existe nela uma questão de classe importante, pois só a luta pode mudar a vida dos sujeitos 

subalternizados, sendo por meio dela que podemos delinear outros mundos possíveis. 

Com esta pesquisa, tornei-me um professor-pesquisador-militante, porque assumi a 

luta das mulheres e comunidade de Vieira Cortêz pelo direito constitucional à educação 

pública, gratuita e de qualidade, desde a sua realidade para seus/suas filhos/as. No início desse 

caminho, não tinha ideia dos movimentos transformadores que ampliariam as possibilidades 

de pesquisa, levando-nos ao encontro e diálogo para além dos muros da escola.  

Porém, ao assumir os Estudos com o Cotidiano e alguns princípios da pesquisa ação 

participante como metodologia, coloquei-me a construir uma pesquisa que foi se delineando 

no caminhar e se fundamenta na relação sujeito-sujeito como basilar para sua realização e 

definição de caminhos. Com isso, mergulhei com todos os sentidos, mas também com afeto e 

amorosidade, no cotidiano da Escola Rocha Werneck, para que pudesse aprender mais sobre 

sua história, lutas e relações com as famílias e comunidade, ao mesmo tempo em que 

aprofundava as leituras e trazia uma teoria que me ajudava a compreender e ampliar o que via 

e conhecia.  

Nesse contexto, deixei-me afetar e afetei as pessoas envolvidas neste trabalho com 

esperança e amorosidade, no sentido freireano, posto que o afeto que se produz e se traduz na 

luta e na esperança de sermos mais e de construímos uma escola outra. Assim, movemo-nos 

com solidariedade, amor e respeito pelos processos individuais e coletivos que partilhamos 

neste trabalho. 

Nesse percurso, fomos aprendendo sobre as questões históricas que sustentam nossa 

realidade e o contexto de pertencimento da Escola Rocha Werneck. Está no campo, mas é 
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reconhecida como urbana. Em muitos momentos, recebeu programas destinados às escolas do 

campo com classes multisseriadas e atendia às exigências das escolas urbanas seriadas.  

A diretora nos alertava para um olhar mais atento à escola do mato e a SEDUC nos 

pressionava para participar dos exames nacionais, com a justificativa de aferir a qualidade da 

escola. Isso revelou a ambivalência do discurso sobre essa escola que está entre o rural e o 

urbano, mas que, com o trabalho e a luta cotidiana das famílias, comunidade e profissionais 

da escola, busca se constituir como uma escola do/no campo. 

Como a escola se constituía cotidianamente? A partir de um entre-lugar político-

pedagógico, pois, apesar de todos esses atravessamentos, apostou no diálogo com a 

comunidade e famílias para construir um trabalho pedagógico que atendesse aos anseios da 

comunidade e se constituiu como um espaço praticado para ela. Espaçotempo de encontros, 

aprendizagens, reflexão, dúvidas e contestação. Lugar de ser criança, como uma vez me falou 

Alice, estudante do segundo ano, quando interpelada por tantas peraltices.  

Um aspecto importante da pesquisa com o cotidiano são as transformações observadas 

nos participantes da pesquisa ao longo de sua realização. Nessa metodologia, as 

aprendizagens e transformações decorrentes delas são tão importantes quanto os resultados 

finais. O diferencial é que essas aprendizagens são utilizadas para nos retroalimentar e são, 

sempre que possível, incorporadas para ajudar na definição dos rumos da pesquisa. Nesse 

sentido, ressalto a transformação das participantes, ao ampliarem seus conhecimentos sobre a 

escola, a realidade concreta e as relações famílias-escola que nos revelam que a participação 

das famílias das classes populares está intimamente ligada ao sentimento de pertencimento e 

necessidade de cuidar, afetar, com-partilhar aquilo de que sentimos fazer parte. 

Destaco o desejo de retomar os estudos de Priscila, que quer concluir o Ensino Médio, 

de Daiana, que deseja cursar Psicologia e de Margareth, Serviço Social. Elas compreenderam 

que, mesmo sendo mulheres do campo, a vida exige de todos/as nós, cada vez mais, 

ampliação dos conhecimentos para melhor interferir na realidade. O desejo pela ampliação da 

própria escolarização, enquanto se luta pelo direito de as crianças e adolescentes da 

comunidade se escolarizarem o mais perto de casa possível, deixa explícito que as 

participantes entenderam que elas também “podem ir além”, para usar as palavras de Priscila, 

e construir saberes indispensáveis à com-vivência na comunidade e sociedade, além de ter 

mais instrumentos para estar nesse jogo moderno/colonial ancorado na colonialidade do saber.  

Outra aprendizagem importante é quando Edna desvela, em suas falas, as diferenças 

sociais entre elas, mulheres negras e pobres do campo e os parceiros de ocasião – fazendeiros, 

donos da cerâmica que, ao defenderem a permanência da escola na comunidade, fazem-no 
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com objetivos diferentes. Entender que nem todos os parceiros trabalham com o mesmo 

objetivo, mas que, ainda assim, estão juntos numa luta comum, possibilitou a elas 

complexificar as discussões e relações estabelecidas na comunidade. Como me disse Edna: - 

“É, nesse mundo não podemos ser bobos!” Sua fala expõe a necessidade de superar a 

“consciência ingênua” (FREIRE, 2005), assumindo uma consciência crítica e reflexiva diante 

da realidade social que é complexa e multifacetada.  

As discussões acerca da participação ganharam centralidade no estudo, pois foi 

necessário compreender que ela se fazia presente nas relações estabelecidas entre famílias e 

escola. Nesse sentido, mobilizado pela fala de Margareth, que revelou que as mulheres se 

reuniam na praça para conversar e debater os assuntos referentes à comunidade e chegar a um 

fator definitivo, fui investigar esse movimento que denominei organização de mulheres e 

confraria feminina. Entendo que elas se organizam em uma confraria – um tipo de 

fraternidade feminina que tem uma vida em comum na comunidade de Vieira Cortêz e são, 

em sua maioria, trabalhadoras rurais e/ou do lar e com a mesma orientação religiosa. 

Essa associação foi indispensável para que elas pudessem pensar em si como sujeitos 

coletivos e que estão marginalizadas. Todavia, ao fazer isso, encontraram ecos nas vozes das 

outras mulheres e se mobilizam para se ajudarem mutuamente. Quando veio o possível 

fechamento da escola, essa rede foi acionada para movimentar toda a comunidade e manter a 

escola em funcionamento. 

Com a pesquisa, decidimos que a escola seria o espaço para as reuniões para marcar a 

ocupação desse espaçotempo importante para as mulheres que foram estudantes e agora têm 

filhos/as, netos/as estudando lá. Essa decisão, um posicionamento político importante que 

ajuda a reafirmar a escola como um espaço praticado da comunidade, possibilitou alguns 

questionamentos, como a expansão dos serviços prestados a outros membros da comunidade, 

como a possibilidade de aula de informática para todos, Educação de Jovens e Adultos e aulas 

especializadas (Educação Física, Artes, Dança, Agricultura, entre outros) para as crianças. 

Dentro da discussão da participação, foi necessário ampliá-la e perceber alguns 

movimentos, como da presença nas reuniões e festividades, geralmente atendendo a uma 

convocação da direção da escola. O pertencimento, que provoca posicionamentos político-

pedagógicos nas mulheres e comunidade, por entenderem que a escola pertence à comunidade 

e que uma comunidade sem escola é ainda mais vulnerável e fadada a desaparecer. E, por fim, 

a participação popular político-pedagógica que questiona as políticas oficiais para a escola 

pública, os rumos do trabalho pedagógico, exigindo que seja ouvida e que possa com-partilhar 

as decisões. 
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Nesse contexto, entendo que fazer democracia no cotidiano da escola é um processo 

complexo e que exige o diálogo para que as famílias e comunidade estejam presentes, na 

unidade escolar que sentem como pertencente àquele coletivo, podendo influir nas decisões e 

rumos da educação que se faz naquele lugar com e para o povo. Daí a possibilidade de uma 

escola pública democrática, ou seja, com participação popular, na reelaboração do seu projeto. 

No desenrolar da pesquisa, constatamos o que nos ensinara Freire (2005): o diálogo 

demanda encontro com as diferentes histórias e visões de mundo, pressupõe escuta e respeito 

ao outro, mas é mais rico com discordâncias e dissensos que nos levam a estudar e pesquisar 

alternativas, ao mesmo tempo que ajuda a desvelar a complexidade da realidade, tornando-nos 

mais conscientes dos jogos sociais que vivemos cotidianamente. 

O diálogo foi o instrumento que retomávamos a cada conversa e/ou roda de conversa e 

nos possibilitava ir além do já sabido e construir a experiência da participação na pesquisa e 

na escola pública do campo como um processo educativo. Nessa perspectiva, fomos nos 

educando na medida em que confrontávamos diferentes lógicas e compreendíamos ainda mais 

nosso lugar no mundo e na luta em defesa de uma escola pública popular do/no campo. 

Evidenciou-se que a multisseriação como um trabalho de múltiplos anos de 

escolaridade em uma mesma classe é um esgarçamento do trabalho pedagógico que muitas 

vezes prejudica as crianças e leva as professoras e professores a evitar a todo custo essas 

turmas. A construção de outra proposta pedagógica é urgente e necessária, seja retomando os 

princípios do PEA com os grupos não seriados ou pensando numa proposta de multi-idade 

para o Ensino Fundamental. Contudo, essa questão que, antes, era “pouco visível ou quase 

invisível” (BHABHA, 2013) foi explicitada e passou a ser olhada pelas responsáveis pela 

elaboração e acompanhamento das políticas municipais de educação. 

A Escola Municipal Rocha Werneck resiste! Permanece aberta. Ainda não como 

gostaríamos, mas de acordo com o que foi possível com o importante passo que demos nesta 

pesquisa, ao construir um canal de comunicação direta com a SEDUC. As famílias e a 

comunidade de Vieira Cortêz entenderam que não precisam ficar cerceadas em um modelo de 

participação representativa como preconizado nos Conselhos Escolares, mas podem 

estabelecer, através das relações famílias-escola, uma relação direta tanto com a gestão da 

própria escola como com a gestão da educação municipal. 

Daí, a ideia que defendo de participação popular político-pedagógica. Reafirmo que é 

popular, por demarcar um posicionamento de classe. Escola pública do campo para as classes 

populares. Político-pedagógica, por marcar um posicionamento ético-político nas políticas de 

educação, o que denota a necessidade de marcar esse termo e sua indissociabilidade. 
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Este trabalho nos mostra o quanto as famílias almejam participar da gestão com-

partilhada da escola, dos seus processos decisórios e que as relações estabelecidas entre elas e 

a escola precisam levar em consideração seu contexto de pertencimento e a comunidade que a 

abriga. Contudo, percebemos alguns entraves, ora sutis, ora mais explícitos, que dificultam, 

muitas vezes, a efetivação desse processo. 

Para que tal participação ocorra, é preciso o diálogo entre as famílias e gestão escolar 

e, assim, eliminar os ruídos existentes e afinar as ideias e discursos, o que se traduz no ajuste 

do horário das reuniões, na elaboração e distribuição das pautas das reuniões, na 

descentralização do poder, de assumir a radicalidade do diálogo como instância primordial de 

encontro e resolução dos problemas. 

Com relação à SEDUC, compreendo que ela precisa se abrir cada vez mais às escolas 

e suas famílias e ouvir o que elas têm a dizer, para que possamos construir um projeto 

municipal de educação que atenda às reais necessidades do município, saindo da posição de 

gerente/fiscal das políticas educacionais federais. É preciso assumir a educação municipal e 

oferecer as condições necessárias para o trabalho pedagógico como: formação continuada de 

professoras, fortalecimento da participação político-pedagógica nas escolas, com-

partilhamento da gestão escolar e constituição de múltiplas relações famílias-escola.  

Quanto ao acordo firmado entre Seduc e famílias da Escola Rocha Werneck, percebi 

que as tensões em torno da oferta de escola em comunidades rurais é um problema que 

precisa ser enfrentado com seriedade pela administração municipal para, que ela possa, 

encontrar alternativas junto com o povo para que seu direito constitucional à educação escolar 

seja garantido. Contudo, vale ressaltar que a mobilização das famílias em torno da 

manutenção da escola na comunidade é reconhecida pela Seduc e, até mesmo por outras 

comunidades do município, que de certa maneira se inspiram com essa luta. A estratégia de 

produzir o jornal foi um importante dispositivo de luta, vez que as mulheres perceberam que é 

preciso entrar no jogo do outro – escriturístico – para serem ouvidas e reconhecidas. 

Nesse sentido, com este trabalho, entendo haver necessidade de investigar a 

constituição de uma pedagogia popular na escola pública, com a participação das crianças, 

adolescentes, profissionais da escola, famílias e comunidade. Isso porque assumir que as 

escolas são singulares demanda mergulhar em sua complexidade e ir desvelando o projeto de 

educação que se delineia a partir da sua própria realidade.  

Por fim, marco a importância de continuarmos lutando para a efetivação do paradigma 

da Educação do Campo nessa escola pública municipal para conseguirmos, de fato, elaborar 

uma proposta pedagógica coerente com os anseios da comunidade de Vieira Cortêz e, assim, 
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pensarmos alternativas para o pequeno número de matrículas, levando sempre em 

consideração a importância dessa escola nessa área para atender às crianças das famílias 

dos/as trabalhadores/as rurais.  

Seguimos lutando, porque só a luta pode mudar a vida dos sujeitos subalternizados em 

sua constante busca por libertação. 
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     APÊNDICE 1 

 

 

CARTA-CONVITE 

 

Vieira Cortêz, 27 de agosto de 2019. 

 

 

Prezada Senhora 

Secretária Municipal de Educação  

Profª. Neila Moreira dos Santos Bouzada 

 

 Nós, grupo de responsáveis (mães e avós) pelas crianças e membros da comunidade de 

Vieira Cortêz, vimos convidá-la para participar de uma roda de conversas em nossa escola, a 

ser realizada no dia 12 ou 13 de setembro, conforme sua disponibilidade, das 13h às 14h, a 

fim de tratamos dos desejos e anseios da comunidade escolar com relação à condução da 

educação de nossas crianças. 

 A conversa proposta é fruto de tantas outras entre as mulheres da comunidade e, mais 

recentemente, com o professor Elder dos Santos Azevedo, que acolhemos na condição de 

pesquisador e que tem conosco debatido sobre a construção histórica do direito à educação 

das classes populares e que, em nosso caso, se materializa na Escola Municipal Prefeito 

Rocha Werneck. 

 Ficaremos muito gratas se a senhora puder disponibilizar um pouco do seu tempo para 

que possamos conversar. Contamos com sua presença e escuta sensível às nossas questões. 

 

Obs.: A senhora Presidente do Conselho Municipal de Educação é convidada para a mesma 

conversa. 

 

Atenciosamente, 

 

               Coletivo de mães, avós, responsáveis e membros da comunidade escolar.  
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                    APÊNDICE 2 

 

CARTA-CONVITE 

 

                                                          Vieira Cortêz, 27 de agosto de 2019. 

 

Prezada Senhora 

Presidente do Conselho Municipal de Educação  

Profª. Djenaine Sibyl Tomáz Oliveira 

 

 Nós, grupo de responsáveis (mães e avós) pelas crianças e membros da comunidade de 

Vieira Cortêz, vimos convidá-la para participar de uma roda de conversas em nossa escola, a 

ser realizada no dia 12 ou 13 de setembro, conforme sua disponibilidade, das 13h às 14h, a 

fim de tratamos dos desejos e anseios da comunidade escolar com relação à condução da 

educação de nossas crianças. 

 A conversa proposta é fruto de tantas outras entre as mulheres da comunidade e, mais 

recentemente, com o professor Elder dos Santos Azevedo, que acolhemos na condição de 

pesquisador e que tem conosco debatido sobre a construção histórica do direito à educação 

das classes populares e que, em nosso caso, se materializa na Escola Municipal Prefeito 

Rocha Werneck. 

 Ficaremos muito gratas se a senhora puder disponibilizar um pouco do seu tempo para 

que possamos conversar. Contamos com sua presença e escuta sensível às nossas questões. 

 

Obs.: A senhora Secretária de Educação é convidada para a mesma conversa. 

 

Atenciosamente, 

 

                  Coletivo de mães, avós, responsáveis e membros da comunidade escolar.  
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APÊNDICE 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE     

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA ACADÊMICO-CIENTÍFICA 

 

Através do presente instrumento, solicitamos da Gestora da Escola Municipal Prefeito Rocha 

Werneck, autorização para realização da pesquisa integrante ao Trabalho de Tese de Doutoramento em 

Educação do acadêmico Elder dos Santos Azevedo, orientado pelo Profª. Drª. Maria Teresa Esteban do 

Valle, tendo como título preliminar Educação do/no campo: uma escola pública popular é possível?. 

A coleta de dados será feita através de rodas de conversas e conversas individuais, realizadas 

na escola supracitada ou em outros espaços da comunidade de Vieira Cortêz – Paraíba do Sul/RJ. 

A presente atividade é requisito para a conclusão do curso de Doutorado em Educação, da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF).  

As informações aqui prestadas não serão divulgadas sem a autorização final da Instituição 

campo de pesquisa.  

 

Paraíba do Sul, ______ de ____________ de ________.  

 

_________________________________ 

Acadêmico 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 4 

 

 

 

Deferido (    ) 

 

Indeferido (    ) 

 

__________________________________ 

Assinatura e carimbo do gestor. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE     

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordei em participar das rodas de conversas na 

pesquisa de campo referente ao projeto de pesquisa intitulado provisoriamente: Educação do/no 

campo: uma escola pública popular é possível?, desenvolvida  por Elder dos Santos Azevedo. Fui 

informado (a), ainda que a pesquisa é orientada pela professora Doutora  Maria Teresa Esteban do 

Valle. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo 

financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa. 

Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em linhas gerais é 

compreender as concepções e ideias de qualidade das famílias com relação a educação da Escola 

Municipal Prefeito Rocha Werneck. 

 Fui também esclarecido(a) de que os usos das informações por mim oferecidas estão 

submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos. Minha colaboração se 

fará de forma (    ) identificada  (    ) anônima realizada por meio de rodas de conversas e conversas 

individuais. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo(a) pesquisador(a) e/ou 

seu(s) orientador(es). 

 Fui ainda informado(a) de que posso me retirar desse(a) estudo /pesquisa a qualquer 

momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos.  

Atesto recebimento de uma cópia assinada deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

e o comprometimento do pesquisador em fazer duas devolutivas para os participantes da pesquisa, 

uma depois da redação do texto para qualificação e outra do texto final da tese, antes da defesa 

prevista para julho de 2020. 

 

Paraíba do Sul, ____ de _________________ de _______  

Assinatura do(a) participante: ______________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): ____________________________________  
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