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Assim, permanecem agora estes três: a 
fé, a esperança e o amor. O maior deles, 

porém, é o amor. 
(1Coríntios 13:13) 

 
 
 

Ai de nós, educadores, se deixarmos de sonhar 
sonhos possíveis. 

(FREIRE, 1982, p.99) 
 
 
 

Porque é um ato de coragem, nunca de medo, 
o amor é compromisso com os homens. Onde 

quer que estejam estes, oprimidos, o ato de 
amor está em comprometer-se com sua causa. 

A causa de sua libertação. Mas, este 
compromisso, porque amoroso, é dialógico. 

(FREIRE, 2014, p.111) 
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RESUMO 

LIMA, Ana Maria Oliveira. SER NO MUNDO: Linguagem e Identidades na 
Perspectiva da Pedagogia Crítica Freireana e da Linguística Aplicada. 2017. 
Pesquisa em Mestrado (Mestrado em Letras: Cultura, Educação e Linguagens) – 
PPGCEL – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista, Ba. 

 

Esta pesquisa, ancorada na Linguística Aplicada Crítica e na Pedagogia Freireana, 
delimitou como objeto a investigação das identidades dos educandos em práticas 
discursivas em aulas de Língua Portuguesa na Educação do Campo, levando em 
consideração as interações educador-educandos, e buscou tecer questões referentes à 
(re) constituição das identidades do sujeito/educando na interação social proveniente da 
sala de aula em escola situada em zona rural do município de Vitória da Conquista. 
Com o propósito de responder a questão central da pesquisa – As identidades sociais 
dos sujeitos/educandos sofrem impacto na sala de aula – considerando a interação, a 
cultura escolar e a prática docente? – enquadramos como Objetivo Geral: Interpretar 
como a ação pedagógica da educadora afeta as identidades do sujeito/educando da 
Educação do Campo a partir da exploração das suas práticas discursivas em aulas de 
Língua Portuguesa em turma do Ensino Fundamental.  Apreendemos a construção de 
identidades como processo contínuo, em constante movimento, não-linear e fluído. As 
bases teórica e metodológica para análise referiram-se a Identidades na perspectiva da 
Dialogicidade enquanto essência de uma educação emancipadora, referenciada na 
pedagogia crítica de Paulo Freire. Desta forma, algumas categorias de discussão foram 
problematizadas, tais como, Identidades, Linguagem, Diálogo, Palavra e Educação do 
Campo. De abordagem etnográfica, esta pesquisa aconteceu entre os anos 2015 e 2016 e 
aspirou compreender o cenário discursivo de uma sala de aula de Educação do Campo, 
especialmente nas aulas de Língua Portuguesa. Deste modo, o corpus desta pesquisa 
compôs-se de presença em e com o campo por um período de seis meses, no ano de 
2015, e em 2016 para refletir com a educadora sobre a sua prática pedagógica. A técnica 
de observação participante do cotidiano com seus instrumentos de pesquisa – gravação 
em áudio de aulas, fotografias, diário de campo –, as entrevistas e os questionários 
proporcionaram subsídios para a construção narrativa dos eventos discursivos e 
dialógicos sob a perspectiva identitária. Inferimos que há indícios de que os sujeitos 
discursivos do grupo pesquisado sofrem influências em suas identidades sociais bem 
como influenciam seus pares no cenário discursivo inerente à sala de aula contribuindo 
para percepção deste espaço como de lutas e conflitos identitários. O diálogo com a 
produção dos dados também apresentou um fato novo: alguns educandos enunciam, no 
cotidiano escolar, resistência a algumas práticas docentes. Evidenciou-se, também, 
numa perspectiva freireana, que a educadora não intenciona propositadamente tratar as 
diferenças e as identidades em sala de aula de forma homogênea. As suas práticas 
demonstram interesse e preocupação com a vida e o futuro do educando. No entanto, 
esta preocupação está voltada para questões relacionadas a bom comportamento, ao 
domínio da norma culta e à leitura fluente – o que enuncia mecanismos de 
sobrevivência à tradição hegemônica. Enquadramos nesta escolha metodológica da 
educadora o despreparo (ou desinteresse?) da Secretaria Municipal de Educação em 
tratar a Educação do Campo do munícipio dentro de uma proposta humanista e que 
evidencie o “ser no mundo” de educandos e educadores.  

Palavras-chave: Identidades. Linguagem. Educação do Campo. Paulo Freire. 
Linguística Aplicada. 



 
 

ABSTRACT 
 

LIMA, Ana Maria Oliveira. THE BEING IN THE WORLD: Language and 

Identities in the Perspective of Freirean Critical Pedagogy and Applied Linguistics. 
2017. Master‟s Research (Master's in Letters: Culture, Education and Languages) – 
PPGCEL – Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Vitória da Conquista, BA. 
 
The present research, anchored in Applied Critical Linguistics and in the pedagogy 
developed by Paulo Freire, proposes to investigate the identity of the educators in 
discursive practices in Portuguese Language at Rural Education classes, considering the 
interactions between educator and apprentices, and aimed to weave questions about 
(re)constitution of the subject/educator‟s identities in a social interaction coming from 
classes that happens at a school located at a rural area of Vitória da Conquista city. To 
answer the central question of this research – Considering the interaction, the school 
culture and teaching practice, the subject/student‟s 
social identity suffers impact in classroom? – we fit as  General Objective: to interpret 
how the educator‟s pedagogic action affects  the social identity of the subject/student 

who faces the rural education from the exploration of yours discursive practices in 
Portuguese Language classes  in elementary school period. We learn the construction of 
identities as a continuous process and in a constant movement, not linear and fluid. The 
theoretical/methodological basis used for analysis referred to the identity form the 
perspective of dialogical approach as the essence of an emancipatory education, referred 
in the Paulo Freire‟s critical pedagogy. In order to sustain this 

theoretical/methodological basis some categories of discussion permeated this research, 
such as Identities, Language, Dialog, Word and Rural Education. Regarding the 
Ethnographic Approach, this research happened between the years 2015 and 2016, 
intending to comprehend, in the school daily, the discursive scenery of a Rural 
Education class, especially Language Portuguese class. Therefore, the corpus of this 
research was composed by the presence in and with the rural area for six months, in the 
2015 and 2016 to ponder collaboratively with the educator about her pedagogical 
practice. The participant observation technic that analyses the daily with the research 
tools – class records, photos, field journal – the interviews and the quiz provide subsides 
to formulate the narrative of the discursive and dialogic events under the identity 
perspective. We infer that there are indications that the discursive subjects of the 
research group are influenced by their social identities as well as influence their peers in 
the discursive scenario inherent to the classroom contributing to the perception of this 
space as struggles and identity conflicts. The dialogue with the production of the data 
also presented us a new fact: some student, in their school daily life, resistance to 
teaching practices. It was also verified, from the perspective formulated by Freire, that 
the educator didn‟t has to deal purposely with the differences and identities in a 

homogeneous way. Their practices demonstrate interest and concern for the life and 
future of the student. However, this concern is attentive on issues related to the good 
behavior, to the mastery of the cultured norm and to fluent reading – showing 
mechanisms of survival against hegemonic tradition. We adequate in the educator‟s 

methodological choice the lack of preparation (or lack of interest) of the Municipal 
Department of Education when this organ deal with municipal Rural Education based 
on a humanistic proposal and able to evidence the “being in the world” of apprentices 

and educators.  
 
Keywords: Identities. Language. Rural Education. Paulo Freire. Applied Linguistics. 
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Convenções para Transcrições1 

 

Convenção  Significado  Exemplo  

Aa.: Aluna Aa.: oh pró deixa eu perguntar aqui? 

Ao.: Aluno Ao.: quatro 

Gr. A.:  Grupo de alunos Gr. A.: substantivo 

P.: Professora P.: não por enquanto não 

... Qualquer pausa inclusive eu tou... até assim um pouco 
surpresa 

(  ) Incompreensão de palavras 
ou segmentos 

eu só acho que se fosse comigo ia (  ) 

(hipótese) Hipótese do que se ouviu eu fiz isso (e eles disseram assim) professora 
você tá maluca? 

((comentário)) Comentários do transcritor Ao.: vai escrever alguma coisa aí na frente? 
((referindo-se ao esquema do quadro que está 
copiando no caderno)) 

/ Truncamento, interrupção 
discursiva 

só que quando os alunos chegam no ensino 
médio existe uma/ um modo 

: ou :: Alongamento de um fonema 
(a repetição do sinal indica 
um fonema muito alongado) 

Ao.: nã::o 

? Interrogação  P.: quais são os elementos assim essenciais 
da oração? o sujeito e o que mais? 

MAIÚSCULAS Entonação enfática  só que DENtro do sujeito que é formado pelo 
artigo os e pelo substantivo alunos tem algo 
mais que a gente pode reconhecer 

[  ] 

[  ] 

Sobreposição, 
simultaneidade de vozes 

Aa.: [tem onde?] 

Ao.: [qual o romance professora?] 

- - Silabação  Isso é fun-da-men-tal. 

 

                                                           
1 As convenções aqui adotadas seguem as recomendações da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). O texto completo das recomendações encontra-se no sítio 
<http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=5
8> Acesso em fevereiro/2016.   
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INTRODUÇÃO:  

O MOVIMENTO PARTE DAS RELAÇÕES HOMENS-MUNDO2
 

 
 Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará 
preparado para entender o significado terrível 

de uma sociedade opressora? Quem sentirá, 
melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, 

mais que eles, para ir compreendendo a 
necessidade de libertação? Libertação a que não 

chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua 
busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 

necessidade de lutar por ela. 
(FREIRE, 2014, p. 42-43) 

 

O mundo é a minha escola 

 

Sempre há por onde começar. As nossas histórias, enquanto sujeitos discursivos 

no mundo e para o mundo, convidam-nos a refletir sobre a nossa experiência neste 

lugar.  Experiência no sentido apontado por Larrosa (2002), ou seja, o que, de alguma 

forma, me toca, dando sentido ao que me acontece. De que lugar eu falo? O que narrarei 

neste espaço refere-se a minha experiência enquanto sujeito que se inquieta diante do 

visível e que se questiona sobre o invisível. O que há para além do que os meus olhos 

possam alcançar? Sinto-me constantemente motivada por aquela curiosidade que se 

refere Freire (1996, p.32) “A curiosidade como inquietação indagadora, como 

inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não [...].” 

Alguns aspectos sempre fizeram parte da minha formação enquanto educadora. 

Por isso, é preciso rememorizar o meu percurso quando iniciei o curso de Letras na 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, no ano de 1995. Nutria o desejo de 

participar da vida acadêmica de uma Universidade. Assim comecei a minha trajetória, 

porém sempre acreditando que, como antigamente, alguns casamentos forçados também 

dão certo; e o meu com o curso de Letras deu! 

Fiz a minha graduação já nutrindo uma grande paixão pela educação. Faço parte 

de uma família de educadoras e educadores. As disciplinas referentes a práticas e 

metodologias me encantavam. Ali eu percebia o sujeito/educando e o sujeito/educador 

como cruciais para uma educação relevante socialmente. Neles, assim enxergava, 

                                                           
2 Freire (2014, p.103). 
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estavam as possibilidades de uma educação, como pensada por Paulo Freire, em que era 

possível a cada um deles “Dizer a sua palavra” e “sonhar sonhos possíveis”.  

Não posso me furtar de narrar, mesmo que brevemente, de onde surgem as 

inquietações ainda pueris. Sempre, enquanto criança, acompanhava a minha mãe, Elza, 

nas escolas onde trabalhava; ficava com ela nas salas de aulas. Ela foi educadora do 

município e do estado - escolas de periferia. Ali experienciava o que considerava não 

apropriado para uma unidade escolar que se propunha a inserir os educandos no mundo 

acadêmico.  A realidade daquelas escolas tornava-se para mim angustiante: crianças 

desnutridas, infraestrutura escolar precária, material didático insuficiente, pais ausentes, 

o direito de “não” dizer a sua palavra. Mesmo que não intencionalmente, comparava 

aquela realidade à minha. E não me conformava, como não me conformo até hoje. Ali 

começavam as minhas inquietações enquanto sujeito histórico, discursivo e consciente 

do meu inacabamento que começa a sonhar um sonho possível. 

 Já minha experiência em sala de aula como educadora começa de fato no 

período do estágio curricular - ao contrário de alguns colegas da graduação, eu não 

lecionei enquanto me graduei. Com a conclusão do curso, em 2000, começo a busca por 

trabalho em escolas, em salas de aula. Sim! Achava-me pronta para assumir o que o 

meu diploma assinalava: eu estava Licenciada em Letras. 

Nesta perspectiva, percorro estradas, literalmente. Fui educadora de Língua 

Portuguesa do Centro Educacional, na cidade de Tremedal (BA) – distante cerca de 97 

km de Vitória da Conquista (BA) - por um ano letivo (2001) com as turmas de 5ª e 6ª 

séries do Ensino Fundamental – hoje 6º e 7º anos - e 3º ano do Ensino Médio. No ano 

seguinte, também fui educadora contratada da Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista na Escola Municipal José Rodrigues do Prado, na localidade rural Pradoso. 

Concomitantemente, lecionava Língua Portuguesa numa cooperativa educacional na 

zona urbana de Vitória da Conquista, com as turmas de 8ª série – hoje 9º ano – 1º, 2º e 

3º anos do Ensino Médio. Em 2005, aprovada em concurso para professor efetivo de 

Língua Portuguesa para este município, fiz a escolha por escola na Zona Rural e fui 

designada para a Escola Municipal Erathósthenes Menezes, na localidade de Iguá, 

distante cerca de 16 km do centro da cidade de Vitória da Conquista. Por lá, permaneci 

até 2009, como educadora de Língua Portuguesa, lecionando também Língua Inglesa,  

entre as turmas de 5ª a 8ª séries – atualmente do 6º ao 9º ano. Posso afirmar que aqui 

começam de fato as minhas inquietações enquanto educadora e pesquisadora. Valho-

me, mais uma vez, de Freire (2006, p. 29) “Pesquiso para constatar, constatando, 
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intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não 

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. 

Já em sala de aula, observava, diariamente, as representações de si que os 

educandos manifestavam, como também observava a minha postura em relação a estas 

representações. Inquietava-me a atitude deles em relação a mim (aí julgava que seria em 

relação aos outros educadores também): sempre passivos, silenciosos, por demais 

obedientes. Refletia sobre a influência que eu, enquanto educadora da cidade, exercia 

sobre cada um deles. As salas de aula, enquanto lugar de aprendizagem, se constituem 

em espaços interativos, dialógicos e discursivos? O trabalho pedagógico – escolha de 

conteúdos, metodologias, avaliação, currículo - realizado na sala de aula, por mim, 

estaria de alguma forma relacionado às demandas e aos interesses dos educandos? De 

que forma as interações entre mim e os educandos, nas situações de 

ensino/aprendizagem de aula de língua portuguesa, afetariam a identidades de cada um? 

Eu valorizo as questões linguísticas, especialmente no que se refere à diversidade, dos 

meus educandos? Todas estas questões faziam com que eu ampliasse o meu olhar. 

Observava-os também, silenciosamente, no horário de entrada/saída e no horário do 

recreio. Surpreendia-me. Sim! Eles são falantes ativos e com intensa capacidade verbal. 

Questionava-me novamente: “Haveria uma rejeição de si quando lidavam com os 

educadores em sala de aula?”. As minhas inquietações convocava em mim ressignificar 

as minhas práticas pedagógicas. Hoje penso sobre o que Freire (2014) nomeia de 

“Educação bancária” tão ainda presente na escola: 

Em lugar de comunicar-se, o educador faz “comunicados” e depósitos 

que os educandos, meras incidências, recebem pacientemente, 
memorizam e repetem. Eis aí a concepção “bancária” da educação, 
em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de 
receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. (FREIRE, 2014, 
p.80-81). (Ênfase acrescida). 

Nós, educadores da escola, fazíamos o percurso da cidade até a zona rural de 

Iguá, cerca de 16 quilômetros, em vans alugadas pela Secretaria Municipal de Educação 

de Vitória da Conquista (doravante SMED/VC). Como as escolas de zona rural se 

situam distantes da cidade, a SMED/VC disponibiliza transportes para os educadores e 

funcionários. Em sua grande maioria, são carros alugados de terceiros que ficam 

disponíveis para as idas e retornos às escolas. O ponto de encontro destes veículos com 

as equipes acontece no Terminal de Ônibus de Vitória da Conquista em horários que 

variam a depender da distância/tempo para se chegar a cada localidade. Nestas vans, 

iam os educadores tanto do Ensino Fundamental I, como do Ensino Fundamental II. 
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Conversávamos sobre vários assuntos, mas os que predominavam eram as nossas 

práticas docentes com as turmas que lecionávamos. Participava ativamente destes 

diálogos e atentava-me bastante para os relatos dos meus colegas. Vários aspectos 

chamavam-me a atenção, tais como relação educador-educando, educando-educando, 

metodologias, percepção do colega/educador em relação ao seu educando de zona rural, 

percepção de si dos educandos de zona rural, entre outros. 

Recordo-me bastante deste percurso! A minha memória guarda cada trecho 

percorrido, especialmente aqueles que faziam já parte da zona rural. A caminho da 

escola, de dentro da van, observava. A pobreza revelada pela janela fazia-me 

questionar: Por que casas tão pobres? Por que crianças tão magras, tão, às vezes, 

descuidadas? Por que elas não se agasalhavam no frio? Por que percorriam a pé trechos 

até a escola beirando a estrada com a poeira cobrindo-lhes o corpo? 

Enquanto eu descia da van, observava aquelas crianças chegando à escola – uns 

em ônibus escolares, outros a pé. De novo, perguntava-me: O que acontece de diferente 

neste espaço escolar? Por que aquelas crianças pequenas passavam quatro anos no 

Ensino Fundamental I por todos os dias letivos de cada ano e ainda chegavam a 5ª série 

(atual sexto ano), em sua grande maioria, não alfabetizados? Por que tão silenciosos (ou 

silenciados)? Tão abnegados? Como eles (educandos) se percebem enquanto sujeitos? 

Quais relações de poder são estabelecidas pela escola e/ou pelo educador no momento 

de interação em sala de aula? Estaria ali presente o que Freire nomeia de “cultura do 

silêncio”?  “Na cultura do silêncio existir é apenas viver. O corpo segue ordens de cima. 

Pensar é difícil; dizer a palavra, proibido.” (FREIRE, 1981, p.50). 

Todas estas narrativas me tocavam. Queria entender para saber o que acontecia, 

o porquê acontecia, como acontecia. Mas não um saber relacionado à informação, como 

contestado por Larrosa (2002); e sim um “saber de experiência” que não se prende à 

informação nem à opinião, que não se apressa. Observava. Sentia. Guardava na 

memória. Experienciva. E neste movimento, percebia-me impulsionada a experimentar. 

E experimentar: 

[...] requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais devagar; 
parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, 
suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, 
suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, 
abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a 
lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, 
ter paciência e dar-se tempo e espaço. (LARROSA, 2002, p.24).  
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Juntamente com estas inquietações, torno-me, a partir de final de 2005, 

educadora do Curso de Licenciatura em Letras, primeiro da Universidade do Estado da 

Bahia e depois da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, sempre na área de 

metodologias e práticas pedagógicas. 

Esta experiência em estudar as práticas e metodologias docentes, a Linguística 

Aplicada dentro do curso de Letras, chama-me a atenção para pensar o diálogo 

necessário entre Educação do Campo e Linguística Aplicada – campo ainda não 

explorado nesta área. Muito se encontra sobre Educação no Campo; e muito sobre a 

Linguística Aplicada - esta última em grande número e sempre crescente. Confesso, 

neste momento, as dificuldades em articular e problematizar as questões aqui 

apresentadas visto que não há estudos e pesquisas que ressoem este enlace teórico-

metodológico. Há muito material disponível de forma estanque para as duas áreas, no 

entanto não há pesquisas disponíveis que fomentem aproximações com as temáticas.  

Em garimpo, com a finalidade de buscar o enlace sobre as áreas citadas, 

naveguei pelo site da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação 

(Anped). A escolha pela Anped se deu por entender que ali se encontram pesquisas 

bastante atualizadas em educação. Dentre os 23 Grupos de Trabalho (GT) que há lá, 

selecionei quatro: 1) GT03 – Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos; 2) 

GT06 – Educação Popular; 3) GT08 - Formação de Professores; e 4) GT10 – 

Alfabetização, leitura e escrita. A escolha por estes GTs deu-se por entender que nestes 

poderia haver pesquisas que interessassem mais ao nosso objeto de pesquisa 

“Identidades dos educandos em práticas discursivas em aulas de Língua Portuguesa na 

Educação do Campo”. 

Os GT03, GT06 e GT08 trazem, de uma forma geral, pesquisas relacionadas aos 

interesses expostos em seus títulos, com pouquíssimas publicações relacionadas à 

Educação do Campo, e nada sobre língua portuguesa. Em sua grande maioria, o foco é o 

educador. Já o GT10 possui apenas duas pesquisas que apontam interesses em nossas 

áreas. No ano de 2006, há uma produção intitulada “Produção de conhecimento em 

Língua Portuguesa com saberes do cotidiano e da tradição do campo” em que as autoras 

Graciano e Almeida, em pesquisa realizada numa escola agrícola no interior de Minas 

Gerais, problematizando a língua “como fenômeno interativo e dinâmico”, pretenderam 

levar os educandos a conhecer as peculiaridades das linguagens oral e escrita, e ainda 

“Criar nas aulas de Língua Portuguesa um espaço para a leitura e produção de narrativas 
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para que os alunos/as se constituíssem como autores/autoras ao registrarem, pela escrita, 

narrativas orais coletadas entre assentados [...]” (GRACIANO; ALMEIDA, 2006, p.02). 

As autoras buscaram adequar o ensino aos interesses dos assentados e, desta 

forma, evidenciam a possibilidade de se dialogar a cultura camponesa com as atividades 

de sala de aula, valorizando a cultura deles. Segundo as pesquisadoras, esta prática 

contribuiria para a qualidade do ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa. 

Ainda no GT10 da ANPED, encontrei somente mais uma pesquisa “Práticas de 

letramento em sala de aula de assentamento de reforma agrária” de Costa e Marinho 

(2007). Esta aconteceu entre os anos de 2006 e 2007 numa escola de assentamento do 

MST/MG, no interior de Minas Gerais. As autoras pretendiam fomentar discussões 

sobre as práticas de letramento em uma sala de aula de assentamento.  

Trago destaque ainda para a tese de Mendes “Escrita dentro e fora da escola: 

experiência de crianças em uma comunidade rural”. A pesquisa de Mendes (2015) 

ocorreu numa comunidade rural no norte de Minas Gerais. A partir de uma perspectiva 

social de letramento, a pesquisadora buscou investigar a participação de crianças em 

eventos de letramento dentro e fora da escola, descrevendo e analisando a 

disponibilidade e o acesso à escrita nestes espaços. A pesquisa evidenciou que os 

educandos têm acesso à escrita em ambos ambientes, o que potencializa os múltiplos 

letramentos fora da escola; evidenciou também que o gerenciamento dos textos escritos 

em sala de aula ficava sempre subordinado ao planejamento da educadora. 

Pesquisas como estas convocadas aqui impulsionam-me a compreender o campo 

como parte de um todo, porém com suas particularidades históricas, sociais e políticas. 

Assim, repiso a importância de se estender a discussão da Linguística Aplicada para as 

escolas, as salas de aula, e para os sujeitos que compõem a Educação do Campo. 
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Tecendo novos olhares mediatizados pelo mundo e pelo encontro com o outro 
 

Quando descobrem em si o anseio por libertar-
se, percebem que este anseio somente se faz 

concretude na concretude de outros anseios. 
(FREIRE, 2014, p.47) 

 
 

Consideramos todo um contexto social, político, cultural e histórico para se 

abordar as ações sociais numa dada pesquisa. Desta forma, entendemos que pensar 

sobre educação é pensar sobre a constituição discursiva dos sujeitos e suas identidades 

num dado tempo e espaço. Refletindo sobre as ciências sociais, Souza Santos (2008, p. 

38) argumenta que “A ciência social será sempre uma ciência subjectiva e não objectiva 

como as ciências naturais; tem de compreender os fenómenos sociais a partir das 

atitudes mentais e do sentido que os agentes conferem às suas acções”. (Ênfase 

acrescida). Acreditamos que aqui está o início do que se delinearia como nosso objeto 

de pesquisa, qual seja a Identidades dos educandos em práticas discursivas em aulas de 

Língua Portuguesa, levando em consideração as interações educando-educador. 

Identificamo-nos com questões relacionadas à linguagem e identidades no âmbito das 

relações sociais inerentes à sala de aula como também em compreender os sentidos que 

os sujeitos dão a estas ações. Percebemos, então, que (com) viver com cotidiano de uma 

sala de aula seria uma experiência propícia para entender os fios que são tecidos nas 

interações sociais inerentes a este espaço. O primeiro desafio apresentava-se: produzir o 

afastamento e o estranhamento críticos necessários para, assim, poder compreender este 

universo. 

Faz-se necessário, neste momento, esclarecer a nossa concepção de linguagem 

para esta pesquisa. A linguagem é acontecimento, é produção de sentido, ela interfere na 

realidade. Entendemos que não há possibilidade humana fora da linguagem já que o 

homem vive num mundo marcado por discursos sociais que colaboram para imprimir 

sua marca enquanto sujeito social. Assim, ele está o tempo inteiro se reinventando por 

meio dela. Bakhtin (2004) contribui afirmando que o ser humano é um ser da linguagem 

e que, portanto, o diálogo está relacionado à vida. Freire (2006, p. 20) aposta na 

linguagem “como caminho da invenção da cidadania”.  
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Desta forma, partindo deste pressuposto, neste nosso percurso sempre em 

formação, levamos o desejo de compreender o espaço escolar de zona rural3, 

especificamente as interações em sala de aula como constituidoras de identidades, com 

enfoque maior nos aspectos discursivos e linguísticos. Percebemos os aspectos 

sociológicos, educacionais e referentes à linguagem como pares deste nosso interesse, o 

que nos apontam caminhos para uma pesquisa dentro da Linguística Aplicada Crítica, 

pelo viés transdisciplinar. A transdisciplinaridade justifica-se porque mobilizamos, 

nesta pesquisa, a ligação entre as áreas de conhecimento (Linguística Aplicada, 

Educação e Sociologia) aqui tratadas como uma rede de complexidade em que a parte se 

integra ao todo e vice-versa. Ou seja, não tem como pensarmos a Linguística Aplicada 

Crítica sem pensar os sujeitos, a interação em sala de aula, as identidades, o local e o 

global. Desta forma, o desejo referido sempre foi alimentado por uma aspiração em 

contribuir socialmente para que uma mudança acontecesse. Rajagopalan (2003, p. 12) 

afirma:  

Quando me refiro a uma linguística crítica, quero, antes de mais nada, 
me referir a uma linguística voltada para questões práticas. Não é a 
simples aplicação da teoria para fins práticos, mas pensar a própria 
teoria de forma diferente, nunca perdendo de vista o fato de que o 
nosso trabalho tem que ter alguma relevância. Relevância para as 
nossas vidas, para a sociedade de modo geral. (Ênfase acrescida). 

Entre os linguistas aplicados, hoje, há um consenso em se redefinir uma agenda 

de pesquisa que contemple as questões sociais, em diálogo vivo e constante com os 

próprios protagonistas.  Moita Lopes (2006, p. 94) provoca: “Como pensar novas 

formas de produzir conhecimentos com base em outros olhares e, assim, colaborar na 

reinvenção da vida social?”. Kleiman (2013, p. 41-42), preocupada com os rumos da 

Linguística Aplicada no Brasil, argumenta:  

Defendo, neste trabalho, uma Linguística Aplicada crítica com uma 
agenda que, em consonância com sua vocação metodológica 
interventiva, rompa o monopólio do saber das universidades e outras 
instituições que reúnem grupos de pesquisadores e intelectuais e toma 
como um de seus objetivos a elaboração de currículos que favoreçam, 
por um lado, a apropriação desses saberes por grupos na periferia dos 
centros hegemônicos e, por outro, a legitimação dos saberes 
produzidos por esses grupos. 
 

                                                           
3 Na sessão 2, abordaremos as concepções, Leis e Diretrizes Nacionais que abarcam a Educação do 
Campo, com enfoque maior aos enquadramentos que a Secretaria Municipal de Educação de Vitória da 
Conquista propõe à sua política educacional para a Educação do Campo. 
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Dentro desta perspectiva, e problematizando sobre a nossa questão - “As 

identidades sociais dos sujeitos/educandos sofrem impacto na sala de aula – 

considerando a interação, a cultura escolar e a prática docente?” -, e sobre o nosso 

Objetivo Geral “Interpretar como a ação pedagógica da educadora afeta as identidades 

do sujeito/educandos da Educação do Campo a partir da exploração das suas práticas 

discursivas em aulas de Língua Portuguesa em turma do Ensino Fundamental.” -, este 

estudo se situa no âmbito da linguagem e das interações sociais numa situação formal 

de ensino em sala de aula de Língua Portuguesa em escola de zona rural, investigando o 

impacto destas relações nas identidades do sujeito/educando. 

 Considerando o caráter dialógico e discursivo da sala de aula e das constituições 

identitárias sociais que este espaço propicia, buscamos dialogar com o pensamento de 

Paulo Freire, especialmente sua obra mais divulgada “Pedagogia do Oprimido”, 

relacionando-o à Linguística Aplicada com algumas categorias de discussão que 

permeiam esta pesquisa, tais como, Identidade Social, Linguagem, Diálogo, Palavra. 

Freire (2014) aposta nas relações dialógicas e no diálogo como indispensáveis à 

alteridade, e defende que as práticas sociodiscursivas contribuem para a construção de 

identidades. Afirma que o diálogo é indispensável a uma pedagogia emancipatória e, 

ainda “O diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 

pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu.” (FREIRE, 2014, p.109); 

Sousa Santos (2002), alertando sobre a importância de reconhecer no outro sua 

autonomia enquanto sujeito, evitando, assim, o colonialismo, indaga:  

[...] como realizar um diálogo multicultural quando algumas culturas 
foram reduzidas ao silêncio e as suas formas de ver o mundo se 
tornaram impronunciáveis? Por outras palavras, como fazer falar o 
silêncio sem que ele fale necessariamente a linguagem hegemónica 
que o pretende fazer falar? (SOUSA SANTOS, 2002, p.30). 
 

Os sujeitos se constituem dentro de um espaço histórico/temporal em que as 

relações humanas são estabelecidas por meio da linguagem e a natureza dialógica desta 

se concretiza na interação social. Desta forma, vivemos em mundos discursivos e a 

concepção interativa e social da linguagem prevê a participação ativa de interlocutores. 

A consciência da presença do outro na formação do eu autentica a natureza 

interdiscursiva da linguagem e aqui a alteridade se constitui já que a palavra do outro 

ecoa no meu discurso. Em uma perspectiva bakhtiniana, a sala de aula tem caráter 

interativo, dialógico e discursivo. Portanto, neste espaço, o uso da linguagem manifesta-

se por meio da interação verbal entre os sujeitos. Para Bakhtin (2011), a interação verbal 



24 
 

organiza a realidade fundamental da língua, e ocorre no ato de enunciação pela palavra 

numa determinada situação social.  

As concepções interacionista e social da linguagem abordadas neste estudo se 

contradizem num espaço social autoritário, pois os sujeitos ali representados exercem 

papeis distintos institucionalmente e esta distinção se alarga a tal ponto que fica 

permeada de ruídos, e, assim, o “diálogo” é travado somente pelo educador. Se assim 

funciona, é certo que os determinados contextos de uso da linguagem sobrepõem-se a 

formas normativas da mesma. Refletimos mais uma vez sobre o pensamento de Freire 

(2014) quando aponta em seu livro, “A Pedagogia do Oprimido”, sobre a educação 

bancária. Para este intelectual, 

Se o educador é o que sabe, se os educandos são os que nada sabem, 
cabe àquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. 
[...] Não é de estranhar, pois, que nesta visão “bancária” da educação, 

os homens sejam vistos como seres da adaptação, do ajustamento. 
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos 
depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 
consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo, como 
transformadores dele. Como sujeitos. (2014, p. 83). 

Ao pensar na particularidade de cada grupo social e nas suas práticas linguísticas 

historicamente constituídas, inevitavelmente se chegará ao conceito de identidades. 

Pensa-se, neste momento, em identidades como algo em constante movimento, 

construção e modificação assim como seus pares – linguagem e sociedade. Hall (2006, 

p.07) nos inquieta quando afirma que os indivíduos hoje estão passando por uma “crise 

de identidade” que o autor define como “parte de um processo mais amplo de 

mudanças, que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 

modernas e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma 

ancoragem estável no mundo social.”. Para Moita Lopes (2006, p. 304), “[...] 

identidades estão sujeitas a mudanças, isto é, podem ser reposicionadas”. Já Coracini 

(2003) faz uma clara contestação quanto à defesa de alguns linguistas quando estes 

afirmam que a identidades são “algo inato, existente na consciência no momento do 

nascimento”. Para a autora, as identidades estão sempre incompletas, em constante 

formação. Por este caráter de incompletude, a autora sugere o termo “identificação” ao 

invés de identidade, “[...] pois só é possível capturar momentos de identificação do 

sujeito com outros sujeitos, fatos e objetos” em que surgem ecos, no interior do sujeito. 

Coracini assegura: 

Nesse sentido, se continuarmos a falar de identidade, é preciso 
entendê-la não como resultado da plenitude ou da completude ilusória 
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de um sujeito indiviso, mas de uma “falta”: falta de inteireza que 

procuramos preencher (sem jamais conseguir), a partir de nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por 
outros: sei quem sou em relação com o outro que não posso ser. Aliás, 
o desejo do outro é a expressão do desejo da completude que nos 
habita e se manifesta na busca da verdade, controle de si e dos outros. 
(CORACINI, 2003, p.43). 
 

Desta forma, para a construção desta pesquisa, vale salientar que comungamos 

com Hall (2006, p. 39) quando, assertivamente, ele diz: 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
„imaginário‟ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre 

incompleta, está sempre „em processo‟, sempre „sendo formada‟. [...] 

Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade 
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é „preenchida‟ a partir de nosso exterior, pelas formas 
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 
 

Considerar a sala de aula como espaço vivo, dinâmico e discursivo, em que os 

atores sociais ali envolvidos estão em constante processo de identificação, como 

apontam Hall (2006) e Coracini (2003); e compreender as dimensões históricas, 

culturais, sociais, políticas e discursivas deste espaço, são aspectos cruciais para 

sinalizar que somente uma abordagem transdisciplinar, dentro da Linguística Aplicada 

Crítica, dará conta de desvelar este universo tão plural. Moita Lopes (2006) aponta que 

somente a Linguística Aplicada não consegue sustentar todos os aspectos que 

acontecem em sala de aula. O autor pondera: 

Assim, para dar conta da complexidade dos fatos envolvidos com a 
linguagem em sala de aula, passou-se a argumentar na direção de um 
arcabouço teórico interdisciplinar. Isso acarretou a compreensão de 
que o tipo de conhecimento teórico com o qual o linguista aplicado 
precisaria se envolver, para tentar teoricamente entender a questão de 
pesquisa com que se defrontava, atravessava outras áreas do 
conhecimento. (MOITA LOPES, 2006, p.19). 
 

A sala de aula tem caráter interativo, dialógico e discursivo. Portanto, neste 

espaço, o uso da linguagem manifesta-se por meio da interação verbal entre os sujeitos. 

Moita Lopes (2005) afirma que as identidades sociais são construídas por meio da 

linguagem em suas ações sociais. Sabemos que a sala de aula está permeada destas 

vozes que são revozeadas em discursos alheios num determinado espaço social - neste 

estudo, a sala de aula. Segundo Freire (2014, p.33), esta situação social (interação em 
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sala de aula) mostra-se comprometida visto que este espaço configura-se como 

momento de dissertação da realidade por parte do educador “Por isso mesmo é que uma 

das características desta educação dissertadora é a „sonoridade‟ da palavra e não sua 

força transformadora.”.  

Souza (2012) também assinala a natureza discursiva e dialógica da sala de aula. 

Segundo a pesquisadora, o reconhecimento da teoria dialógica da linguagem causou e 

causa grande impacto no trabalho desta em sala de aula, inclusive demandando 

reconfigurações sobre o objeto de ensino de língua portuguesa. A partir desta 

perspectiva, a autora se posiciona: 

Advogo que a sala de aula e a aula de língua portuguesa são cenários 
discursivos, predominantemente constituídos de interações sociais 
entre sujeitos. A aula, enquanto evento discursivo, é o espaço por 
excelência de manifestações de pontos de vista sobre os fatos do 
mundo e a apropriação de conhecimentos linguísticos e não 
linguísticos, por meio de experiências dos sujeitos que constituem a 
sala de aula. A aula é entendida, por sua vez, como instância 
discursiva, no aporte teórico da concepção interacionista da 
linguagem. (SOUZA, 2012, p.69). 

 
Importante salientar ainda na parte introdutória desta pesquisa a nossa 

concepção de Educação do Campo. Pensamos primeiramente o campo como um espaço 

singular, com intensa capacidade histórica e cultural. Negamos a divulgação que se dá 

do campo ser atrasado e sem possibilidades de crescimento econômico e social. 

Apostamos em uma Educação do Campo que valorize as identidades, a formação 

humana e, quiçá, diminua as desigualdades sociais do país.  

Diante das questões até o momento referenciadas, este estudo orientou-se, desde 

embrionário, por uma questão central: “As identidades sociais dos sujeitos/educandos 

sofrem impacto na sala de aula – considerando a interação, a cultura escolar e a prática 

docente?”.  A partir deste questionamento, ecoaram os objetivos. Assim, temos como 

Objetivo Geral:  

● Interpretar como a ação pedagógica da educadora afeta as identidades do 

sujeito/educando da Educação do Campo a partir da exploração das suas 

práticas discursivas em aulas de Língua Portuguesa em turma do Ensino 

Fundamental. 

Por meio de uma narrativa da interação em sala de aula entre 

educador/educando, numa situação formal de práticas de ensino de língua portuguesa e 
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o impacto desta interação na construção identitária do sujeito/educando, entre os 

objetivos específicos, pretendemos:  

● Compreender como se constroem as relações dialógicas no interior das 

salas de aula da disciplina Língua Portuguesa na escola campo da 

pesquisa. 

● Refletir sobre os aspectos da prática docente que dão margem a uma 

perspectiva de construção identitária, tendo em vista a desvalorização 

vivenciada na escola do campo por parte de alguns educandos no que 

concerne a sua linguagem e, consequentemente, a sua identidade. 

● Compreender as reações dos educandos quanto às práticas docentes às 

quais são efetivamente submetidos e de que forma estas são apropriadas 

pelos educandos em suas identidades.  

 

Por que o interesse em analisar as interações em sala de aula? Não seriam todas 

elas iguais? Erickson (2001) aponta para as “sutilezas” inerentes a este espaço. Estas 

sutilezas, segundo o autor, assinalam as diferenças que há em cada uma “De uma sala 

para outra, há diferenças sutis na organização da interação entre os vários participantes e 

na organização da interação deles com os materiais educacionais” (ERICKSON, 2001, 

p.11). O autor ainda argumenta sobre as diferenças que há em relação à aprendizagem e 

ao ensino já que as posturas e comportamentos se distinguem de uma sala para outra. 

Segundo ele: 

Numa sala, o professor pode expor e transmitir o conhecimento como 
uma mercadoria possuída por alguém que não é o aluno. Isto é o que 
Paulo Freire chama de “modelo bancário” de educação. Em outra sala, 

o professor pode expor, mas, na sua interação com os alunos e os 
materiais didáticos, pode apresentar o “saber escolar” como algo que é 
construído conjuntamente pelos alunos e pelo professor. Em outra 
sala, o professor pode dar poucas aulas expositivas. 

 

Recorremos a Amorim (2004, p. 24) para impulsionar/direcionar o nosso olhar 

de pesquisadoras “Como entender o outro? Por que ele age desta maneira?”.  

A partir das provocações de Amorim, propusemo-nos a narrar esta pesquisa 

mobilizando os dados apresentados a partir das experiências dos sujeitos que se expõem 

em situações sociais de uso da linguagem, e aí nos incluímos – pesquisadoras, sujeitos, 

narradoras de experiências. Aportamo-nos em Larrosa (2002) para propor uma escrita 

em que: 
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Do ponto de vista da experiência, o importante não é nem a posição 
(nossa maneira de pormos), nem a “o-posição” (nossa maneira de 

opormos), nem a “imposição” (nossa maneira de impormos), nem a 

“proposição” (nossa maneira de propormos), mas a “ex-posição”, 

nossa maneira de “ex-pormos”, com tudo o que isso tem de 
vulnerabilidade e risco.  (LARROSA, 2002, p. 25). (Ênfase 
acrescida). 
 

Desta forma, nossa pesquisa situa-se em escola de zona rural no município de 

Vitória da Conquista, numa turma categorizada pela SMED/VC de Módulo V4.  Esta 

pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética que avaliou-a como relevante por se tratar de 

um tema difícil e de grande importância para o ensino de língua portuguesa dando 

parecer favorável a sua execução5. Mesmo com o parecer favorável e com todas as 

autorizações de execução da pesquisa pelos sujeitos e pela direção escolar, optamos por 

não identificá-los na dissertação a fim de preservar a identidade de cada um, bem como 

da escola que nos acolheu. 

O nosso aporte metodológico, em diálogo constante com o aporte teórico, se 

sustentará em estudiosos da etnografia, tais como: Erickson (2001), Green, Dixon e 

Zaharlick (2005), Magnani (2009), Bogdan e Biklen (1994), Mainardes e Marcondes 

(2011), entre outros. 

Este texto de Dissertação está alinhavado em três sessões, afora a Introdução. Na 

sessão primeira, buscamos delinear os aspectos metodológicos que sustentaram esta 

pesquisa, como também trazer aspectos informacionais do campo pesquisado que 

impulsionaram a compreensão da narrativa discursiva construída. Na sessão segunda, 

buscando os fios que auxiliaram na narrativa anterior, discutimos aportes teóricos que 

nos conduziram a uma reflexão crítica, por isso afastada da realidade vivida e construída 

por nós enquanto experienciamos o cotidiano da sala de aula em campo. Esta sessão, 

fundamentada nos aportes teórico-metodológicos até então tecidos e na certeza de que 

os cotidianos se reinventam a cada instante - conforme percebido em campo -, 

intencionamos, ainda, dialogar com os dados produzidos a fim de construir narrativas 

que possibilitem perceber a heterogeneidade e a multiplicidade das produções de 

sentidos das ações que corroboram para as constituições identitárias dos 

sujeitos/educandos. A última sessão é mais um convite do que uma finalização de 

processo investigativo. Nesta, outras questões sobre linguagem e identidades são 

apontadas como prenúncio de novas pesquisas, de novas perguntas, de novas 

                                                           
4
 Corresponde ao quinto ano do Ensino Fundamental da Educação Básica. 

5 Número do Parecer: 1.963.253. 
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problematizações porque estamos bem convictas de que os sujeitos são 

permanentemente atravessados por outros sujeitos, outros tempos e outros espaços. 

Diante das nossas opções teórico-metodológicas, justificamos a epígrafe desta 

parte introdutória. Em seu papel de educadores e de agentes de transformação social, 

educadores que respeitam as identidades e a diversidade existentes num espaço escolar 

ajudarão na construção de uma sociedade mais justa; irão contribuir para despertar a 

autonomia do educando - autonomia esta que é imprescindível para o “ser sujeito” na 

sociedade. Desta forma, o respeito à diversidade e às identidades deve ser considerado 

pelo educador como algo essencial, imprescindível em seu labor pedagógico. Portanto, 

compreendemos que somente na generosidade6, como referida por Freire (2014), se é 

capaz de avistar caminhos para a humanização de todos os homens, na esperança de vê-

los socialmente engajados.  

Nesta perspectiva, buscamos, ao longo da pesquisa, articular os pressupostos 

teórico-metodológicos com o processo de constituições das identidades do educando de 

escola de zona rural, denominada Educação do Campo - conforme preconiza a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (doravante LDB 9394/96). Vale ainda 

ressaltar que a discussão aqui proposta será fomentada a partir das práticas discursivas 

mobilizadas pela educadora em interação na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 “A grande generosidade está em lutar para que, cada vez mais, estas mãos, sejam de homens ou de 
povos, se estendam menos em gestos de súplica. Súplica de humildes a poderosos. E se vão fazendo, cada 
vez mais, mãos humanas, que trabalhem e transformem o mundo.” (FREIRE, 2014, p. 42). 
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CAPÍTULO I – INCURSÕES METODOLÓGICAS:  

NÃO POSSO ESTAR NO MUNDO DE LUVAS NA MÃO 

CONSTATANDO APENAS7. 

 

 
Eis o melhor e o pior de mim 

O meu termômetro o meu quilate 
Vem, cara, me retrate 

Não é impossível 
Eu não sou difícil de ler 

Faça sua parte 
Eu sou daqui eu não sou de Marte 

Vem, cara, me repara 
Não vê, tá na cara, sou porta bandeira 

de mim 
Só não se perca ao entrar 

No meu infinito particular. 
 

(Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown) 

 

 
Este estudo, na tentativa de responder a questão central proposta, ou seja, “As 

identidades sociais dos sujeitos/educandos sofrem impacto na sala de aula – 

considerando a interação, a cultura escolar e a prática docente?”, buscou inspiração na 

etnografia educacional para seguir o seu percurso. O cuidado em entender como as 

pessoas agem, por que agem de determinada forma e se elas têm consciência das suas 

ações foram decisivas ao fazermos esta escolha metodológica, com a preocupação 

contínua de não nos perdemos neste universo, como sugere a epígrafe que abre este 

Capítulo “Só não se perca ao entrar no meu infinito particular”.  

Sempre nutrimos o desejo de vivenciar uma cultura escolar8 rural e uma cultura 

da escola9 rural não para somente descrevê-la, mas, sobretudo, para enxergar 

                                                           
7 Freire (2000, p.37). 
8
 Nesta pesquisa, tratamos sobre cultura escolar como todas as ações que compõem a estrutura de uma 

escola que vão desde gestão, normas, currículos, práticas pedagógicas e interação didática inerentes a este 
espaço.  
9
 Sobre a cultura da escola, referimo-nos ao conjunto de ações sociais desenvolvidas no espaço escolar 

pelos seus agentes, quais sejam: educandos, educadores, direção, equipe de apoio, pais, comunidade local, 
e que são representadas pelos ritos, rotinas, subjetivações. Este conjunto de ações pode, e tendem a 
transgredir as ações/motivações/imposições da cultura escolar. Ou seja, na cultura da escola as ações 
humanas seguem o ritmo da cultura enquanto carregada de símbolos e significados sociais. Ou como diz 
Bruner (1996, p.134) “[...] a escola é ela mesma uma cultura”. 
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possibilidades de mudanças que trariam rupturas com o já posto pelas estruturas sociais, 

políticas e culturais.  

Freire (2014, p.107) convida a refletir sobre a força transformadora da palavra10 

por meio do diálogo que, para a Pedagogia Freireana, realiza-se entre pessoas 

comprometidas com e para “pronunciar o mundo”. Compreendemos que “pronunciar o 

mundo” seja muito mais do que observar e registrar informações. Assim, por meio dos 

pressupostos teóricos e metodológicos contemplados nesta pesquisa, concordamos com 

a sua afirmação “Não há palavra verdadeira que não seja práxis. Daí que dizer a palavra 

verdadeira seja transformar o mundo”. Desta forma, acreditamos que a etnografia 

delineia fagulhas nesta empreitada. 

 Este capítulo topicaliza a nossa pesquisa de cunho etnográfico mobilizando as 

partes que a compõe. Neste sentido, a ressonância aqui vale pelo desvelamento do 

espaço social observado com seus atores e ações, tentando, de forma minuciosa, compor 

o todo sem comprometer as partes. Convocamos Freire (2014), Bogdan e Biklen (1994), 

Manaides e Marcondes (2011), Erickson (2001), entre outros, para mobilizar as etapas 

delineadas a fim de nos auxiliar nas narrativas atualizadas com dados produzidos na 

pesquisa.  

1.1 Etnografia: a ancoragem da pesquisa – “Vem, cara, me retrate” 

 

Na intenção de compreender primeiramente o significado da palavra 

“Etnografia”, recorremos a Mattos (2011, p. 53) em que afirma “Grafia vem do grego 

graf(o) significa escrever sobre, escrever sobre um tipo particular – um etn(o) ou uma 

sociedade particular”. No entanto, buscamos mais. Escrever sobre uma determinada 

cultura como uma rede de significados que são atribuídos pelos sujeitos à linguagem 

numa dada sociedade suscita em nós o “E depois?”. Neste sentido, a etnografia tem 

muito a contribuir com nossos anseios enquanto pesquisadoras da Linguística Aplicada 

Crítica visto que esta aspira contribuições que sejam relevantes para a sociedade. 

Balizado nesta perspectiva, Moita Lopes (2006, p. 94) provoca: “Como pensar novas 

formas de produzir conhecimentos com base em outros olhares e, assim, colaborar na 

reinvenção da vida social?”. Da mesma forma, para a etnografia crítica, os 

pesquisadores “procuram desenvolver pesquisas que possam fortalecer grupos e pessoas 
                                                           
10 No capítulo seguinte, deteremo-nos mais sobre significado de “palavra” segundo a Pedagogia Crítica 

de Paulo Freire. 
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em situação de marginalização e opressão, bem como propor intervenções possíveis nos 

contextos políticos e sociais” (MAINARDES; MARCONDES, 2011, p. 426). Para estes 

autores, referendados em Cook (2005), 

a etnografia crítica desafia o status quo e os poderes dominantes na 
sociedade, buscando articular a frequentemente desconsiderada 
posição dos oprimidos e enfrentar as estruturas de domínio que 
fundamentam o racismo, a visão sexista e a sociedade de classes com 
o objetivo de permitir a todos aproveitarem os frutos de uma cidadania 
plena e completa. (MAINARDES; MARCONDES, 2011, p. 429). 

Temos ciência de que uma pesquisa de inspiração etnográfica exige do 

pesquisador um constante questionamento, mobilizado pela reflexão e pela 

autorreflexão, como também um tempo delongado em campo, em que a visão da 

totalidade do cotidiano seja percebida de forma que não seja desfalcada também a visão 

particular e individual, ressaltando a complexidade de uma dada sociedade, comunidade 

ou grupo. Ou seja, há uma preocupação com a cultura/sociedade/linguagem que está em 

constante movimento, em que as interações e as estruturas sociais não refletem e 

refratam apenas as interações entre os sujeitos, mas também a sociedade.  

Vale ressaltar, neste momento, que para Green, Dixon e Zaharlick (2005, p.48), 

a etnografia requer do pesquisador uma atitude “interativa-responsiva”, pois ela: 

Não é um processo linear [...]. Pelo contrário, a etnografia é um 
processo dinâmico, que envolve uma abordagem interativa-responsiva 
de pesquisa, uma disposição reflexiva e um processo analítico 
recursivo. Nesse processo, questões são propostas, redefinidas e 
revisadas e decisões sobre entradas em novos espaços e acessos a 
determinados grupos, assim como coletas de dados e análises são 
feitas à medida que novas questões e temas emergem in situ e 
demanda atenção.  

Sendo assim, seguimos um modelo rigoroso, mesmo percebendo que o percurso 

da pesquisa despontou situações e vivências não pensadas antes, ou seja, no caminho 

outros questionamentos foram sendo desvelados, “Neste sentido, o sujeito da pesquisa, 

historicamente ator das ações sociais e interacionais, contribui para significar o universo 

pesquisado exigindo a constante reflexão e reestruturação do processo de 

questionamento do pesquisador” (MATTOS, 2011, p. 51). O cotidiano de uma sala de 

aula, com seus modos costumeiros de agir, leva-nos a pensar sobre os padrões e 

comportamentos rotineiros de ação e interação dos sujeitos. Diante da dinamicidade e 

da complexidade que perpassam uma sala de aula,  

O processo de descobertas é sempre dialético e paradoxal: estranhar o 
que está se tornando familiar, familiarizar-se com o que se se torna 
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mais uma vez estranho. Então, há neste momento, a possibilidade de 
novos re-conhecimentos: algo de novo pode ser produzido. (NEVES, 
2006, p. 7). 

 

Dentro de uma cultura da escola, várias nuances são apreendidas e, desta forma, 

é necessário um olhar atento do pesquisador para entender o visível. A teia de 

significados vai-se fortalecendo por meio dos fragmentos que oferecem pistas sobre o 

agir daquele grupo e a experiência etnográfica se renova a cada movimento do grupo 

pesquisado. Entendemos que estar atentas a esta experiência supera as dificuldades da 

prática etnográfica visto que aquela (a experiência) é que possibilitará o retocar do olhar 

do pesquisador e prepará-lo para o imprevisível. O nosso locus de pesquisa nos 

mobilizou para pensarmos os fragmentos que formavam o todo e ao mesmo tempo se 

transformavam continuamente. As nossas escolhas referentes aos instrumentos de 

pesquisa, descritos mais à frente, justificaram-se a cada passo dado em campo, pois 

somente com eles podemos dialogar com todos os dados apresentados. 

Impossível, neste momento, não nos lembrarmos de Larrosa (2002, p. 21) 

quando fala sobre a importância da experiência “A experiência é o que nos passa, o que 

nos acontece, o que nos toca”. Magnani (2009, p. 136), referindo-se à prática e à 

experiência etnográfica, afirma que “[...] enquanto a prática é programada, contínua, a 

experiência é descontínua, imprevista.”. Portanto, entender os significados atribuídos 

pelos agentes numa determinada situação de interação em sala foi um grande desafio, e 

o nosso maior propósito, para o nosso agir etnográfico.  

1.2 Campo de Pesquisa – “Eu sou daqui, eu não sou de Marte” 

  

Por meio da abordagem etnográfica, o nosso campo de pesquisa se revela em 

uma sala de aula de escola situada em zona rural, na cidade de Vitória da Conquista – 

Ba11 (vide mapa a seguir). Partimos do pressuposto de que a sala de aula é um lugar de 

                                                           
11 “Distante aproximadamente 500 km da capital baiana – Salvador, Vitória da Conquista exerce a sua 
centralidade frente a um contingente de, aproximadamente, 80 municípios localizados no centro-sul 
baiano. Considerado o segundo maior município do interior baiano em população, Vitória da Conquista 
afirma-se como centro polarizador da sua região, tendo em vista, dentre diversos fatores, a alta 
concentração do segmento de serviços ali instalados, a distância de um centro mais influente 
regionalmente, além de um quadro sintomático de pobreza pela qual vivenciam a maioria dos municípios 
contíguos”. Tese de doutoramento “A influência de uma cidade média do estado da Bahia: o caso de 

Vitória da Conquista” de Rita de Cássia Oliveira Lima Alves, defendida em 2014, pela Universitat de 
Barcelona- Espanha. 
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conflito de vozes e, assim sendo, entendemos que os significados vão sendo atribuídos 

pelos sujeitos ali presentes e suas identidades, negociadas, por meio da linguagem. 

Diante dessa opção metodológica, defendemos a ideia de que uma pesquisa de cunho 

etnográfico possibilita a realização de uma investigação sustentada no desenvolvimento 

de estudos que têm como objetivo possibilitar vivências diretas junto à realidade onde 

este se insere. 

 

Mapa 1 – Localização da cidade de Vitória da Conquista – Ba 

 

Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1759125 

 

Desta forma, o nosso percurso da pesquisa em campo começa no mês de 

maio/2015 com visitas à SMED. Entre junho e dezembro do mesmo ano, estivemos na 

escola em observação participante. Em outubro de 2016, retornamos à escola para 

sessões reflexivas com a educadora sobre a sua prática. O Diagrama 01, a seguir, 

sintetiza estas ações: 
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Diagrama 1: Percurso da pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 
A SMED/VC, por meio de sua Coordenação Pedagógica, nos atualizou sobre a 

modalidade Educação do Campo neste município. Lá, obtivemos a informação12 de que 

o município adota as Diretrizes Nacionais para Educação do Campo somente no que se 

refere à nomenclatura das séries, ou seja, as turmas de educação do campo são 

nomeadas de Educação Infantil, Módulo I, Módulo II, Módulo III, Módulo IV, Módulo 

V, Módulo VI, Módulo VII, Módulo VIII e Módulo IX. Segundo a coordenadora, foram 

feitas algumas propostas para Educação do Campo, a exemplo da proposta do ano de 

2008, porém elas não foram executadas por conta da não aprovação do Conselho 

Municipal de Educação.  

Já tínhamos definido que a nossa pesquisa se situaria em uma escola de zona 

rural e, diante das informações prestadas pela coordenação a respeito de localidade e 

acesso, decidimos pela Escola Municipal Fonemas da Alegria13 onde ficamos por um 

período de seis meses no ano de 2015. 

Esta escola fica situada no Povoado Poço Encantado14, a doze quilômetros do 

centro comercial da cidade. Os moradores deste povoado têm como atividade 

                                                           
12

 Notas de Campo. Maio/2015. 
13

 A fim de preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa, da escola e sua localidade, usamos 
pseudônimos (Apêndice C). A escolha pelo nome da escola é uma alusão ao poema de Thiago de Mello 
“Canção para os fonemas da alegria” que compõe o prefácio do livro Educação como Prática da 
Liberdade (Paulo Freire). 
14

 Pseudônimo da escola. 

SMED 

•MAIO/2015 
•Entrevista com a coordenação pedagógica da Smed. 

ESCOLA FONEMAS 
DA ALEGRIA 

 

•JUNHO/2015 
•Apresentação do projeto de pesquisa da pesquisadora à direção escolar. 
Solicitação de autorização para realização da pesquisa. 

•Conhecendo a rotina, rituais da comunidade escolar.  

SALA DE 
AULA 

•JULHO A DEZEMBRO/2015 
•Observação participante 
•Entrevistas com a educadora  
•Questionários com os educandos 

Escola 

 
•OUTUBRO/2016 
•Sessões de Conversa com a educadora 
 



36 
 

econômica o trabalho nas fazendas de café como cuidadores e catadores, outros muitos 

deslocam-se para a cidade onde exercem a função de pedreiros e secretárias domésticas. 

Há por lá um pequeno comércio referente a mercado para suprir necessidades 

domésticas (alimentação, higiene, etc.), pequena loja de material de construção; há 

também um pequeno posto de saúde (Fotografia 01) que atende à localidade. As ruas 

são de chão batido (Fotografia 02).  

Fotografia 1: Posto de Saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa.  Fotografia da autora. 

 

Fotografia 2: Rua do Povoado 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fotografia da autora. 
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Os educadores fazem o percurso, uma parte asfaltada e outra em chão batido, 

diariamente em carro disponibilizado pela SMED/VC para transporte de educadores e 

funcionários, com saída do Terminal de Ônibus Lauro de Freitas às 7:10 h e retorno às 

16:5015. Não há transporte disponibilizado em horário de almoço, pois todos os 

educadores e funcionários trabalham lá nos turnos matutino e vespertino, perfazendo um 

total de 40 horas semanais de trabalho. Portanto, eles tomam o café da manhã e 

almoçam na escola. 

O nosso contato, enquanto pesquisadoras, com/no grupo a ser pesquisado e com 

a construção dos dados vão sendo revelados e descritos, possibilitando a constituição de 

uma narrativa daquele espaço. Neste sentido, a experiência com o contexto de pesquisa 

mostrou-se crucial a fim de melhor “enxergá-lo”. No entanto, ficamos atentas ao 

sentimento de pertencimento visto que este não deve ser obstáculo para descrevê-lo - eis 

outro grande desafio da pesquisa de inspiração etnográfica.  Erickson (2001, p.12) 

aponta que este estudo é meticuloso e sensível. Desta forma, referindo-se à etnografia e 

à microetnografia, o autor defende que “[...] os propósitos essenciais dessas abordagens 

são documentar em detalhe o desenrolar dos eventos cotidianos e identificar os 

significados atribuídos a eles tanto por aqueles que deles participam, quanto por aqueles 

que os observam”. A pesquisa etnográfica, portanto, evoca uma produção de 

afastamento para que se tenha condições de apurar o senso crítico. Evoca também 

observação e participação por prazo demorado “no cenário que está sendo estudado”.  

Bogdan e Biklen (1994) assinalam a importância deste tipo de abordagem na 

pesquisa educacional já que, segundo os autores:  

Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a 
partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores 
são consideradas de importância secundária. Recolhem normalmente 
os dados em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, 
nos seus contextos ecológicos naturais. (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 
p. 16). 
 

Assim, intencionando conhecer o nosso campo de pesquisa a partir também de 

seu contexto histórico e social, procuramos mobilizar algumas informações sobre o 

surgimento da Escola Municipal Fonemas da Alegria. Para isto, ressoamos o que nos 

relatou a educadora mais antiga da escola, Maria do Socorro, em nossa primeira 

entrevista, em julho de 2015. 

                                                           
15 Notas de Campo. 
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Quando eu fiz a investigação sobre a história daqui, os alunos desenharam, 
escreveram. Mas aí chega um, chega outro, pede um pouquinho...aí acabou 
sumindo. Quando eu vim, quando eu soube daqui, era lá na Várzea Grande. O 
pessoal saía daqui para estudar lá. Depois um homem da família dos Moreiras fez 
na casa dele (a escola), colocou bancos e mesa grande, e foi trazendo o pessoal 
para estudar. Aí ficou lá, na casa deste Moreira, esta escola. Depois, eles 
começaram a vir estudar na igreja, quando construiu a igreja. Aí vinha a professora. 
Quando eu vim para cá tinha uma professora chamada Jurema, foi em 1987. A 
professora já tinha completado 25 anos (de trabalho), então ela foi embora. Ela 
ainda ficou aqui com o turno da tarde, ficou com a alfabetização e eu fiquei com os 
outros. Depois a professora precisou aposentar, aposentou e colocou outra 
professora comigo. Dividiu, eu fiquei com os dois turnos, não, eu fiquei com um 
só. Aí dividiu. Veio outra professora. E foi ficando assim. Trocando. [...]. E aí foi 
assim que eu fui ficando. Fizeram reunião com a coordenadora. Funcionava na 
igreja ainda. Pediram para me tirar porque eu era antipática. Mas aí eles não 
entendiam que eu queria o bem dos filhos deles. Falei que eu não saía. Só saía 
depois que eu construísse uma escola. A gente conseguiu. Pedral ((ex-prefeito da 
cidade)) veio aqui. Na época de Pedral. Ele olhou o lugar, disse que ia construir 
uma escola. Ele construiu uma escolinha com duas salas e uma cozinha – bem 
pequenininha. Mas ele só fez levantar as paredes. Aí perdeu. Ele (Pedral) saiu e o 
pessoal da comunidade quis terminar. A prefeitura ajudou. A prefeitura doou o 
material e a comunidade terminou. Antes disso, de tudo que eu falei que só saía 
daqui quando terminasse a escola, eles me chamaram e disseram que terminavam a 
escola se eu ficasse aqui como professora. Aí eu fiquei, vinha pra cá. [...]. 
Começou a construir a escola, a de duas salas, eu passei a ser a diretora, minha 
colega a vice. Foi na época que veio o caixa escolar. Eu mandei construir uma sala 
imensa. Peguei um janelão imenso que tinha no meu quarto, tirei, trouxe para cá 
para a sala, a sala bem grandona, depois fiz uma cozinha, fiz um lugar para os 
meninos ficarem na hora do lanche porque não tinha. Era lá fora com chuva ou 
com sol. Fiz um depósito bem grande. A escola ficou pequena diante a tudo. Tem 
quase dois anos que a escola funciona onde está agora. Antes disso ela funcionava 
aqui mesmo. Mas aí não dava. Quando João ((Diretor da escola)) entrou ele 
fez...tiveram outras diretoras: Clara, Melissa. Aí quando João entrou a gente queria 
que consertasse a escola, que murasse, que era aberto, os meninos saiam, e era um 
perigo, carro. E achou que devia pedir a escola nova, e a gente começou. Já havia 
pedido há muitos anos. Eles resolveram construir a escola. Mas está nesta situação 
aí. Eu acho que o ano que vem ((2016)) deve está pronta. Mas a gente já pagava 
aluguel, já tinha outras salas alugadas. Naquela casa lá funcionam quatro turmas de 
manhã e quatro turmas à tarde e ainda tem estas duas turmas, e tem a sala da turma 
de reforço. A gente queria saber o porquê de (Fonemas da Alegria).  Mas ninguém 
sabe contar a história, ninguém sabe porque colocou o nome de (Fonemas da 
Alegria). Então a gente sabe que tem lá na Catedral, o (Fonemas da Alegria). 
Tentamos investigar, mas a gente não sabe até hoje porque tem este nome, 
ninguém sabe dizer. Nem os mais antigos. Sempre foi este nome e a gente não sabe 
porquê. Quem doou o terreno foi uma mulher que mora aqui perto. Dona 
Sinhazinha. Era muito católica. Ela faleceu, o marido também.”

16 

Percebemos uma preocupação da educadora em saber e divulgar a origem da 

escola, sua história com os sujeitos que fizeram e fazem parte dela. O que nos leva a 

                                                           
16

 Trecho da primeira entrevista gravada em áudio com a educadora. Esta entrevista ocorreu debaixo das 
árvores que ficam em frente à sala de aula do Módulo V- julho/2015. 
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refletir sobre a construção discursiva dos agentes envolvidos (pesquisador e 

pesquisados).  

Diante deste cenário discursivo, é preciso atentar-nos para as relações de poder 

que se estabelecem nestas situações. O pesquisador precisa estar atento a descrições e à 

produção dos dados já que, segundo Wielewicki (2001, p. 28), “uma vez estabelecido o 

contato entre pesquisador e sujeitos, se estabelece também uma relação de poder que 

pode influenciar os achados da pesquisa”.  Não é difícil entender que uma pesquisa de 

cunho etnográfico lança desafios do começo ao fim. 

Situamos agora o nosso locus de pesquisa. Para tal, apropriamo-nos das palavras 

de Amorim (2004, p. 24) mais uma vez: “O ponto de partida é a diferença: o outro é 

posto como enigma”.   

Nossa pesquisa, como já referenciado, situa-se em escola de zona rural no 

município de Vitória da Conquista. Segundo o sitio da Prefeitura Municipal, a Rede 

Municipal de Ensino é composta por 203 unidades escolares, sendo 182 escolas – 140 

na zona rural e 41 na urbana – e 21 creches – 11 municipais e 10 conveniadas. Mais de 

41 mil educandos são atendidos na Rede Municipal de Ensino por 1.785 educadores, 

entre contratados e efetivos. A SMED/VC organiza-se por meio de núcleos 

pedagógicos: Núcleo de Educação Urbana e o Núcleo de Educação do Campo. Este 

monitora e coordena a implementação das atividades de ensino de Língua Portuguesa 

nas escolas do campo seguindo princípios de Leis e Diretrizes em nível nacional.  

A Escola Municipal Fonemas da Alegria funciona nos turnos matutino e 

vespertino e faz parte do Círculo Escolar Aprender para Crescer. O Círculo Integrado é 

formado pela Escola Municipal A - com 50 educandos; pela Escola Municipal B17 – 

com 34 educandos; e pela Escola Municipal Fonemas da Alegria– com 211 educandos. 

A maior parte deles utiliza de transporte escolar para chegar até a escola visto que ela 

atende às seguintes localidades: Morada da Aguada, São Bento, São Francisco, Volta 

Redonda e Poço Encantado. A quantidade de educandos por módulos e por escolas é 

distribuída conforme quadros 1 e 2 a seguir: 

 
 
 
 

                                                           
17 As escolas A e B são de classes multisseriadas. Estas classes se caracterizam por possuírem educandos 
de idades diversas, com níveis de aprendizado diversos, correspondentes a séries que contemplam da 
alfabetização ao quinto ano. Há, ainda, o fato de que elas estão ainda mais afastadas da cidade e são de 
difícil acesso.  
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Quadro 1: Quantidade de Educandos - Matutino 

TURMA ESCOLA 
MUNICIPAL 

FONEMAS DA 
ALEGRIA 

ESCOLA 
MUNICIPAL A 

ESCOLA 
MUNICIPAL B 

Educação Infantil 20   

Módulo I  7  

Módulo II 19 8  

Módulo III 23 7  
 

Módulo IV 18  6 

Módulo V 17  9 

TOTAL 97 22 15 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 
 
 

Quadro 2 - Quantidade de Educandos Vespertino 

 

TURMA 
ESCOLA 

MUNICIPAL 
FONEMAS DA 

ALEGRIA 

ESCOLA 
MUNICIPAL A 

ESCOLA 
MUNICIPAL B 

Educação Infantil 17   

Módulo I 22  6 

Módulo II 17  6 

Módulo III 23 8 7 

Módulo IV 19 7  

Módulo V 16 13  

TOTAL 114 28 19 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

  

A Escola Municipal Fonemas da Alegria funciona, provisoriamente, em espaços 

adaptados (fotografia 03). A sede própria (fotografia 04) está em construção desde o ano 
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de 201318. Sendo assim, as salas de aula, a secretaria, a sala dos professores, os 

banheiros, o pátio, a sala da direção, a cantina, a cozinha estão ajustadas para atender a 

demanda. Ela é toda cercada de arame farpado. As turmas dos módulos IV e V 

funcionam cerca de 300 metros do espaço principal, em um ambiente que antes era um 

bar (fotografia 05). 

 
 
 
 

Fotografia 3: Frente da escola 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F

Fonte: Dados da pesquisa.  Fotografia da autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 A escola que estava em construção foi entregue pela Prefeitura à comunidade no dia 22/08/2016. 
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Fotografia 4: Escola em construção 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  Fotografia da autora. 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 5: Local onde ficam as salas de aula dos Módulos IV e V 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
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Importante ressaltar que, nesta pesquisa, o processo discursivo da interação 

educador/educando(s) será interpretado no cotidiano da sala de aula – espaço físico 

onde se avista partes da interação. 

Desta forma, nosso primeiro momento de observação na turma escolhida foi 

repleto de entusiasmo e curiosidade. Tudo foi anotado cuidadosamente em nosso Diário 

de Campo. A sala de aula do Módulo V19 - matutino - (fotografia 06) é decorada com 

motivos infantis que fazem alusão à escola e aos educandos, dispõe de um quadro 

branco, 17 carteiras, uma mesa com cadeira para a educadora, estantes para livros, um 

Cantinho para Leitura - este se compõe de alguns livros paradidáticos -, um varal com 

fichas de leitura, uma janela de vidro, duas portas - uma do lado esquerdo e outra do 

lado direito -, um armário com portas onde a educadora guarda alguns materiais e um 

ventilador. Há também um mural com Regras de Conduta (fotografia 5) com as 

seguintes informações: Esperar sua vez na fila; Guardar o material depois de usá-lo; 

Fazer as atividades em silêncio sem atrapalhar o amigo; Jogar o lixo no lixo; Respeitar 

os amigos e funcionários da escola; Preservar o que é de todos - estas Regras de 

Conduta estão presentes em todas as salas de aula da escola. A sala é pouco iluminada, 

portanto, na maioria das vezes, as aulas ocorrem com a lâmpada acesa; o telhado é de 

telha vermelha e não é forrado. Ao lado da sala há um banheiro de uso coletivo para os 

meninos e para as meninas. 

Fotografia 6: Sala de Aula do Módulo V 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

                                                           
19 Diário de Campo – aulas 1 e 2 em 31/07/2015. 
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Durante a nossa entrevista com a educadora, perguntamos qual a opinião dela 

sobre as instalações da escola e da sala de aula: 

Aqui parece uma escolinha porque a gente fez desse jeito para parecer uma sala de 
aula. E a gente se sente até confortável aqui. Um pouco, né? Porque tem tanta 
escola grande e bonita, como ele mesmo relatou. Mas você não vê nada: está ali 
nua e crua a parede, e tal. Os meninos costumam de pesquisar, de lê, de pegar livro. 
Sabe? Eu gosto da salinha. Eu acho que ela tá regular, né? Tem o banheiro ali que 
não é muito bom e tal. Mas a gente se vira aqui.  

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015) 
 

 

Fotografia 7: Regras de Conduta 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 

  De conhecimento sobre o nosso locus de pesquisa, e certas de que há 

muito a se desvelar, convocamos, a seguir, os sujeitos da pesquisa a fim de ampliar o 

nosso olhar etnográfico. 

1.3 Os sujeitos da pesquisa – “Só não se perca ao entrar no meu infinito 

particular” 

 

A turma do Módulo V - matutino é composta por 17 educandos com idades entre 

10 e 16 anos, sendo nove meninas e oito meninos (conforme gráfico 1). A nota do 
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Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), nesta escola, segundo o sítio 

do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (doravante INEP), foi 4,5 

no ano de 2015, com meta nacional de 3,3. Pelos parâmetros de avaliação do IDEB, 

notamos que a escola ficou acima da meta nacional. 

 

Gráfico 1: Quantidade de meninos e meninas/idade 

  

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 
 

Observamos que na sala do Módulo V há uma certa equivalência entre o número 

de meninas e de meninos. Por se tratar de sujeitos importantes na construção dos dados 

e em todo o percurso da pesquisa, entendemos oportuno caracterizá-los a partir dos 

dados apresentados no questionário dirigido a eles. 

Em resposta ao questionário, os educandos nos esclareceram alguns dados dos 

seus perfis. Os educandos Guilherme (11 anos), Filipe (11 anos), Paulo (12 anos) e 

Simony (11 anos) são moradores do Povoado Poço Encantado, as mães trabalham como 

secretárias domésticas ou faxineiras, sendo que os pais de Guilherme e Filipe são 

pedreiros. A educanda Marcela tem 12 anos, mora em São Bento e sua mãe também é 

secretária doméstica. As educandas Mara, Paula e Jussara têm 10 anos de idade. O pai 

de Mara é pedreiro, o de Jussara trabalha na Defesa Civil, já Paula não informou; as três 

são moradoras do Povoado Poço Encantado. Gabriel tem 11 anos, mora na zona urbana 

de Vitória da Conquista, sua mãe é educadora e seu pai padeiro. Pedro também tem 11 

anos, mora na Morada da Aguada e não informou quais atividades laborais dos seus 

pais. Marcos, Fabiana e Joana são moradores do Povoado Poço Encantado, eles têm 11 

anos de idade; Marcos informou que seus pais não trabalham, Fabiana informou que seu 

pai é motorista, e Joana diz que seu pai é vaqueiro. Tiago, Geovana e Fabrícia também 
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são moradores do Povoado Poço Encantado, eles têm 12 anos de idade; o pai de Tiago 

trabalha como vaqueiro, Fabrícia não informa as atividades laborais dos pais, e Geovana 

diz que seus pais trabalham com reciclagens. Por fim, Marco com 16 anos de idade, é 

morador do Povoado Poço Encantado e sua mãe é enfermeira20. 

Os 17 educandos do Módulo V - matutino são de famílias cujos pais trabalham, 

em sua maioria, com serviços braçais, percebendo de renda familiar de até 03 salários 

mínimos e com direitos à Bolsa Família do Governo Federal. A exceção de um 

educando que a mãe é educadora, os demais pais não chegaram a concluir o Ensino 

Fundamental II, sendo que a maioria nem o Ensino Fundamental I.  

A educadora regente do Módulo V tem formação em Pedagogia: Séries iniciais, 

e especialização em Alfabetização e Letramento. É casada, tem um filho e mora em 

Vitória da Conquista. Sempre trabalhou em escola da zona rural. Atualmente, ela é a 

educadora mais antiga da escola; leciona nesta localidade desde 1986, quando ainda 

cursava a antiga 8ª série do Ensino Fundamental.  Foi a primeira diretora desta escola e 

participou ativamente da história dela, desde quando eram somente duas salas de aula. 

Trabalha com carga horária de 40 horas no município. Estas 40 horas são dedicadas à 

Escola Municipal Fonemas da Alegria em que leciona para o Módulo V, turmas do 

matutino e vespertino. É uma educadora que afirma gostar muito do que faz e tem o 

desejo de se especializar mais em sua área com intenções de realizar um mestrado. 

1.4 Observação Participante como procedimento de pesquisa – “Eu não sou difícil 

de ler” 

 

A observação participante foi a nossa aliada durante todo o nosso período em 

campo. Valemo-nos deste procedimento etnográfico, pois entendemos que ela nos 

aponta os caminhos para compreender as partes e o todo de determinado evento 

discursivo, assim como as atribuições de sentido dadas pelos sujeitos envolvidos nas 

ações.  O diagrama a seguir sintetiza este percurso que mais à frente será delineado. 

 
 

 

 

                                                           
20

 A educadora não confirmou esta informação de Marco. Segundo ela, a mãe de Marco não exerce 
nenhuma atividade profissional. 
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Diagrama 2: O percurso da Observação Participante 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Como demonstrado, o primeiro momento do nosso percurso em campo se deu 

com a convivência em todo espaço escolar21. Alguns dias foram dedicados à 

familiarização com os sujeitos daquele espaço (direção, educadores, educandos, 

coordenação, equipe de apoio). De conhecimento das nossas intenções de pesquisa, 

fomos autorizadas pela direção a transitar pelas dependências, conversar com todo o 

corpo escolar, fotografar, filmar e realizar as anotações necessárias em nosso Diário de 

Campo. Cabe ressaltar a presteza e acolhimento de toda a comunidade. Nosso primeiro 

contato com a comunidade escolar se deu no dia 03 de junho de 2015. 

Cheguei à Escola Municipal Fonemas da Alegria, no Povoado do Poço Encantado 
às 9:50 h do dia 03/06. Eu entrei e perguntei pela direção da escola. Pude perceber 
que, neste momento (já quase 10:00 h), estava na hora do intervalo: havia muitas 
crianças brincando e lanchando. Logo que adentrei, encontrei o diretor da escola, 
que me atendeu com bastante gentileza. Expliquei-lhe o motivo da minha presença 
ali e dei informações ao meu respeito. Prontamente ele colocou a escola à 
disposição da minha pesquisa, ao tempo em que me questionava sobre o meu 
objeto, sobre qual turma eu gostaria de observar. Dei-lhe as informações que me 
solicitou. Todo este primeiro contato ocorreu na varanda da “casa” escola, 

momento em que ele interrompeu algumas vezes o nosso bate-papo para chamar a 
atenção de alguns educandos quanto ao “comportamento inadequado”; chamando 
alguns para se sentarem e lancharem nas cadeiras que estavam dispostas na varanda 
para este fim; e também chamando a atenção de um educando que jogou o prato da 
merenda dentro do balde que ali estava para o fim de juntar os pratos sujos – para o 
diretor, o educando deveria depositá-lo gentilmente no balde. O diretor falou de 
forma um tanto brusca “Fulano, é assim que se coloca o prato no balde?”. O 

educando, de cabeça baixa, respondeu que não e pediu desculpas. Após este 
momento, o diretor me convidou para entrar, apresentou-me a alguns colegas e me 

                                                           
21

 Neste momento da pesquisa, pudemos observar claramente a escola enquanto entreposto cultural, como 
referenciado por Torres (2008, p.59), “Um espaço de cruzamento de culturas, de metamorfoses 

quotidianas de poder e de conflito, de relações diferenciadas entre actores escolares e educativos”. 

Primeiro 
momento 

Espaço Escolar 

Ritos e rituais da 
comunidade 

escolar 

Segundo 
momento 

Sala de aula 

Dialogando com 
o nosso objeto 

de pesquisa 
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conduziu até a sala da direção, momento que me apresentou à vice-diretora. Nesta 
sala, pudemos conversar mais um pouco, enquanto ele anotava, para mim, em um 
papel ofício, os dados da escola, tais como: nome, endereço, CNPJ, nome da 
educadora do Módulo V, turma que observarei -, os contatos pessoais (telefones e 
e-mail) dele. Com muita presteza, o diretor me informou também que há um carro 
que leva os educadores da cidade até este povoado, indicando-me os horários e 
locais, caso algum dia queira ir no carro dos educadores. Despedindo-me, informo-
lhe que retornarei dia 05/06 pela manhã para conhecer a educadora. Durante todo 
este período dentro da “casa” escola, continuei a ouvir o barulho das crianças 

brincando na área externa onde havia muitas árvores, chão de terra batida, toda 
cercada de arame farpado, e a supervisão do porteiro. Como se trata de um período 
pré-junino, a escola já se encontra enfeitada de bandeirolas. Não sei ainda se neste 
espaço funcionam também as salas de aula. (Diário de Campo, junho de 2015). 

Em sua rotina matutina, há primeiro o acolhimento aos educandos no pátio, que 

geralmente é feito pelo diretor da escola (conforme fotografia 08). Neste acolhimento, 

os educandos ficam em fila, cada um com a sua turma, e rezam o Pai Nosso. Enquanto 

isso, as educadoras tomam o café da manhã na sala dos professores. Em seguida, cada 

educadora se dirige aos seus educandos e os conduzem para suas salas de aula – todos 

em fila (conforme fotografia 09).  Há o intervalo entre às 10 horas e às 10:30 horas 

(conforme fotografia 10). Neste momento, é servida a merenda escolar aos educandos, e 

depois eles brincam na frente da escola; eles são supervisionados pelo funcionário que 

cuida da entrada e saída das pessoas na escola (vigilante); a turma da Educação Infantil 

não desce, por serem educandos menores, eles ficam sempre na varanda brincando - as 

meninas de boneca, os meninos de carrinho. Há à disposição dos educandos uma 

cantina em que fica uma funcionária vendendo guloseimas. Enquanto isto, as 

educadoras lancham na sala dos professores. Terminado o intervalo, o retorno à sala 

segue o padrão da entrada na escola: educandos em fila seguindo a educadora. Quando 

termina o turno matutino, às 12 horas, cada educando se dirige ao seu ônibus escolar 

que a este momento já está estacionado à porta da escola. 
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Fotografia 8: Educandos chegando à Escola 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

 

Fotografia 9: Educandos em fila esperando para seguir para a sala de aula 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

Fotografia 10: Horário do intervalo 



50 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
 

Ressaltamos a importância da observação participante como fonte de 

informações da pesquisa em que, segundo Neves (2006, p.7), “O observador 

participante experimenta estar dentro e fora da situação estudada, e se transforma, ele 

mesmo, em um importante instrumento de pesquisa, [...], com seu corpo e linguagem.”.  

Notamos, em campo, a presença de rituais que marcam o encontro pedagógico 

desde a chegada do educando a escola até o momento de sua saída, incluindo também a 

interação em sala de aula. Os eventos ali observados revelam uma rede de significados 

que auxiliam a expandir os nossos sentidos de pesquisadoras. Desta forma, vale aqui 

dialogar com McLaren (1991, p. 29-30) sobre a presença destes rituais na escola: 

Um exame da escola como uma representação teatral ritualística 
fornece uma base fecunda para se entender o modus operandi do 
encontro pedagógico. Própria desta investigação é a compreensão de 
que os rituais simbolicamente transmitem as ideologias sociais e 
culturais, e que é possível se saber como as ideologias “funcionam”, 

examinando-se os símbolos-chaves e os paradigmas subjacentes ao 
sistema ritualístico. (Ênfase acrescida). 

 

O segundo momento, já em mãos com as autorizações necessárias, a sala de aula 

do Módulo V – matutino – torna-se para nós mistério.  

Negociando os sentidos acima atribuídos e certas da complexidade que envolve 

todo este espaço, narraremos, a seguir, a rotina nas aulas do Módulo V - matutino.  
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Como já sinalizado, os educandos seguem a educadora, em fila, até a sala de 

aula. Chegando lá, sempre esperam a autorização dela para entrar. As carteiras dos 

educandos são organizadas em círculo ou semicírculo. Sempre no começo da aula, elas 

estão dispostas em círculo, pois a educadora utiliza este primeiro momento para 

conversar com os educandos sobre o dia anterior, sobre as novidades, reproduzir uma 

música ou mensagem que fale de amor, paz, amizade, e, às vezes, de cunho religioso. 

Na maioria das vezes, há a reprodução da música “Valeu, amigo!” que eles 

acompanham com muita disposição. Quando opta pelo semicírculo, geralmente é para 

atividades na lousa – ou para explicação de algum assunto ou para correção de alguma 

atividade. Eles entram e se sentam sempre nas mesmas posições - que, segundo eles, 

não foram demarcados pela educadora. Quando a educadora percebe, no decorrer da 

semana, que algum educando ou sua família está passando por alguma dificuldade, ela 

reproduz uma música de cunho religioso e estimula-os a conversar sobre o assunto. 

Após estes primeiros momentos, há a socialização da atividade para casa ou a retomada 

da aula anterior.  

Já encontrei a turma a caminho da sala de aula. Os educandos ficam em fila (e 
seguem em fila) esperando a pró Maria do Socorro. Hoje a pró trouxe uma nova 
música para a turma. Ela pede aos educandos para formarem um círculo. A rotina 
se repete: música para começar o dia; depois a pró pergunta as novidades. Ela 
também cobra a atividade que foi passada na sexta. (Diário de Campo, 03/08/2015) 

 
Neste momento da pesquisa, evidencia-se a sala de aula, pelo seu caráter 

genuinamente interacional, como importante fator para a (re)construção de identidades 

sociais, em que, segundo Coelho (2011, p.38) “A sala de aula é, por isso, porta de 

entrada para o domínio público das relações humanas e lugar genuíno de construção de 

pelo menos uma identidade social: a de aluno.” Portanto, defendemos que as 

identidades sociais são inscritas no  discurso que permeia a interação e, neste caso em 

estudo, a interação em sala de aula, como defende Kleiman (2006, p.281), “As 

identidades são (re)criadas na interação e por isso podemos dizer que a interação é 

também instrumento mediador dos processos de identificação dos sujeitos sociais 

envolvidos numa prática social”.  

Tentamos, nesta etapa, desnudar toda certeza do que encontraríamos lá, 

desaprender para, assim, apreender, pois, como Erickson alerta:  

O conhecimento geral que temos delas [sala de aulas] é um referencial 
inadequado para compreender o que se passa em cenas cotidianas 
particulares que ocorrem em salas de aula particulares. Nossa crença 
de que já conhecemos as salas de aula – como futuros professores, 
professores experientes, administradores educacionais e técnicos 
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educacionais – cega-nos para as nuances da particularidade na 
construção local da interação cotidiana como ambiente de 
aprendizagem. (ERICKSON, 2001, p. 10). 
 

Desta forma, mesmo na certeza de que por toda sala de aula perpassam 

características que são inerentes a ela em qualquer lugar, e compõe a cultura escolar - 

tais como posição hierárquica entre os falantes (MATENCIO, 2001), aspectos 

institucionais, disposição física dos móveis no ambiente, entre outros – nos mantemos 

no propósito de que aquele espaço, juntamente com seus agentes e suas interações, seria 

fonte de muitas facetas e proposições de futuros questionamentos. 

1.4.1 Os instrumentos para produção dos dados da/para pesquisa  

 

Para a produção das informações, ficamos em campo pelo período de 07 meses, 

entre maio/2015 a dezembro/2015, e retornamos em outubro de 2016 para Sessão de 

Conversa com a educadora. Como já mencionado, o primeiro passo em campo se deu na 

SMED/VC. Já na escola, no primeiro momento da pesquisa mantivemos contato com 

toda a escola, conversando com educandos, educadores, direção, coordenação, pessoal 

de apoio, como também registrando em diário de campo as nossas primeiras 

impressões. Foram feitos registros também por meio de fotografias e vídeos. 

No segundo momento, estávamos em sala de aula munidas de muita ansiedade 

pelo que estava por vir. Este período durou 05 meses, entre julho e dezembro/2015, que 

resultou em de 40 horas de observação participante (conforme quadro 3), gravações em 

áudio, fotografias, entrevistas, questionários. Neste período, a educadora nos dispôs 

todo o material utilizado em suas aulas por nós observadas. Esta fase da pesquisa foi 

dividida em duas etapas. Na primeira, por cerca de 30 dias, participamos das aulas de 

todas as matérias (Português, Matemática, Geografia, História, Ciências), o que 

proporcionou uma perspectiva do funcionamento de toda a interação didática que, 

segundo Matencio (2001, p. 80), “[...] uma aula têm características que indicam a 

ocorrência de um evento intermediário entre aqueles inteiramente ritualizados e os que 

são sobretudo espontâneos.” Na segunda etapa, restringimo-nos a participar somente 

das aulas de Língua Portuguesa, visto que temos como Objetivo Geral: Interpretar como 

a ação pedagógica da educadora afeta as identidades do sujeito/educando da Educação 

do Campo a partir da exploração das suas práticas discursivas em aulas de Língua 

Portuguesa em turma do Ensino Fundamental. 
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Quadro 3 - Observação Participante22 

DIAS ATIVIDADE 

DE CAMPO 

TEMPO 
DESTINA

DO 

O QUE ACONTECEU 

 

Junho/2015 

Conhecendo a rotina, 
rituais e comunidade 

escolar 

 

04 horas-
aula 

 

 

 

31/07/201523 

Apresentação da 
pesquisadora à turma 

do Módulo V 

Observação 
Participante/ aula de 

matemática 

 

02 horas-
aula 

Neste dia, há 15 educandos presentes; 
música da rotina; visto na atividade do 
dia anterior (história); realização de 
atividade de matemática; entrega dos 
livros didáticos. 

 

 

03/08/2015 

 

Observação 
Participante/ aula de 

ciências/meio 
ambiente 

 

 

02 horas-
aula 

Primeiro há a música da rotina. A escola 
começa um projeto determinado pela 
SMED sobre o Meio Ambiente em que 
eles participarão do Concurso Caminhos 
da Reciclagem. A educadora segue com 
esta atividade, mas somente informa aos 
educandos sobre o concurso ao final da 
aula. 

 

 

 

04/08/2015 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

matemática 

 

 

02 horas-
aula 

Música da rotina. Socialização da 
atividade para casa sobre o Meio 
Ambiente. Após este momento, correção 
no quadro branco da atividade de 
matemática (Operação matemática: 
divisão e fração). Os educandos se 
revezam no quadro para corrigir as 
questões. 

 

10/08/2015 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
matemática, história 

e geografia 

 

02 horas-
aula 

Aulas após o intervalo. Há 15 educandos 
presentes. Na primeira parte da aula, há 
a solicitação para marcar os verbos no 
texto “2º domingo de agosto – Dias dos 
Pais”. Na segunda, a disciplina é 
matemática (Divisão/fração). Já na 

                                                           
22 Todos os dados apresentados neste quadro fazem parte das anotações do Diário de Campo. 
23 O espaço de tempo entre a última observação participante e esta justifica-se pelo recesso junino e outras 
atribuições do mestrado neste espaço de tempo. 
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terceira, há estudo do mapa do 
Nordeste.24 

 

 

12/08/2015 

 

Observação 
Participante/ aula de 
língua portuguesa e 

geografia 

 

 

02 horas-
aula 

Há 15 educandos presentes. A aula 
inicia-se com a música da rotina. Na 
primeira aula, há a produção do 
Acróstico. No segundo momento, a 
educadora reproduz dois vídeos: um de 
mensagem evangélica e outro sobre a 
situação política do país. Após este 
momento, há a distribuição de uma 
atividade sobre o mapa da região 
Nordeste. 

 

 

14/08/2015 

 

 

Observação 
Participante 

Comemoração do 
Dia do Estudante 

 

 

02 horas-
aula 

Todos os educandos estão na área livre 
da escola onde se agrupam livremente e 
brincam de pula-corda, gude, pega-pega, 
cantigas de roda, carrinhos, bonecas. Há 
distribuição de algodão-doce, cachorro-
quente e suco. Há também um 
piquenique: cada turma estende um 
lençol no chão e compartilha lanches 
que trouxeram de casa. 

 

 

 

 

 

 

18/08/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 
participante 

Aula de língua 
portuguesa e 
matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

Aulas após o intervalo. Há 15 educandos 
presentes. Na primeira aula, há a 
distribuição do texto “Lobisomem”. A 

orientação da educadora é de que todos 
os educandos leiam o texto em voz alta 
– um de cada vez. Quando há uma 
microinteração, a educadora interrompe 
e solicita que todos prestem atenção à 
leitura do colega. Os educandos se 
dispersam várias vezes. Depois que 
todos realizaram a leitura, a educadora 
posiciona-se à frente, em pé, e realiza a 
leitura do texto em voz alta para que os 
educandos percebam a entonação, 
pontuação e pronúncia das palavras. 
Quando acaba, ela pergunta sobre o que 
eles entenderam do texto, se eles 
acreditam em lobisomem, etc. Há uma 
rápida participação deles. Começa a 
segunda aula: matemática. Há a 
distribuição da “Loteca Animada” e 

palitinhos de picolé para ajudar na 

                                                           
24 Neste dia, a educadora informa que há uma orientação da SMED/VC em relação a determinar tempo 
para execução das atividades - se não der tempo, passa para a atividade seguinte assim mesmo. 
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atividade. Alguns educandos dispensam. 
O controle da turma é mantido o tempo 
inteiro pela educadora. 

 

 

 

 

 

19/08/2015 

 

 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(Leitura) e 
matemática 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

A aula começa com uma música 
religiosa que os educandos escolheram. 
Neste dia, há 16 educandos presentes. 
Hoje eles escutam a história “A bela e a 

fera” que foi lida por Gabriel. Há uma 

pequena interação sobre a compreensão 
do texto lido, estimulada pela 
educadora. Após este primeiro 
momento, há correção da atividade de 
matemática que dura cerca de 10 
minutos. Quando terminam, a educadora 
distribui para eles tirinhas com frases e 
palavras. Eles vão colar na cartolina e 
formar um texto sobre o Folclore. Uma 
parte dos educandos se envolve na 
atividade, outra parte se dispersa lendo 
outros livros, pintando, conversando. 
Com a  conclusão desta atividade, a 
educadora começa a olhar os cadernos 
de ortografia dos educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

20/08/2015 

 

 

 

 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

matemática 

 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

Neste dia, há os 17 educandos presentes. 
A aula inicia com a educadora 
perguntando sobre o momento de oração 
de cada um. Ela reproduz no celular uma 
música religiosa “Carta a Deus” e depois 

fala sobre a importância da oração e de 
Deus. Finaliza este momento com mais 
um áudio de música religiosa. 

A educadora pergunta aos educandos 
com o que eles querem começar, e todos 
respondem: matemática. O assunto de 
hoje é multiplicação. Eles se organizam 
em círculo. Há uma distribuição de 
atividades xerografadas e orientação de 
que eles leiam várias vezes até 
entenderem. Há palitos e lápis de cor no 
centro disponíveis para os educandos 
que precisarem. Atividade cumprida, 
começa a correção no quadro. Como 
ainda há tempo, a educadora distribui o 
texto “O boto”, solicita que os 

educandos façam uma leitura silenciosa 
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e que se atentem à pontuação. Há ainda 
algumas informações sobre o dia do 
folclore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/08/201525 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(Leitura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

Aulas após o intervalo. Há 15 educandos 
presentes. Leitura do texto “A bela 

adormecida” por uma educanda. Depois 

há algumas interações sobre o 
entendimento do texto. Há também a 
distribuição do texto “Curupira”. Os 

educandos vão lendo, um a um. Às 
vezes são interrompidos pela educadora 
que chama a atenção para a 
concordância nominal. Os educandos 
começam a fazer outras atividades 
enquanto o colega faz a leitura do texto. 
Depois que todos leem, a educadora 
pede que eles marquem os verbos 
encontrados no texto. 

 

 

 

 

 

25/08/2015 

 

 

 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(Leitura) 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

As aulas começam com a música da 
rotina “Valeu, amigo”. Há leitura 

silenciosa do texto “O soldado” e uso do 

dicionário para anotar os significados 
das palavras não conhecidas. 
Socialização das palavras com a leitura 
delas feita pelos educandos. Leitura oral 
do texto feita por todos. Os educandos 
começam a se dispersar. A educadora 
também ler o texto em voz alta, 
seguindo de perguntas sobre ele. Após 
este momento, há a orientação para que 
os educandos escrevam sobre o que 
entenderam do texto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As aulas começam com duas músicas 
religiosas. Há 17 educandos presentes. 
Leitura do texto “João e Maria” feita por 

uma educanda. A educadora fala sobre 
os perigos que as crianças correm 
quando falam com estranhos. Há a 
reprodução, pelo celular, de um vídeo 
sobre abuso sexual. A educadora 

                                                           
25

 Entre os dias 18 e 26/08/2015, a educadora trabalhou com temas relacionados ao Dia do Folclore (22 de 
agosto), por isso tantas aulas de leitura seguidas. 
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26/08/2015 

 

 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(Leitura) 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

conversa sobre o assunto, sobre a 
importância de se conversar com um 
adulto a respeito.  

Leitura do texto “Saci Pererê”. Primeiro, 

feita pela educadora. Depois os 
educandos, silenciosamente, com a 
orientação de que observem a pontuação 
e marcando as palavras desconhecidas 
para uso do dicionário posteriormente. 
Após a socialização das palavras 
desconhecidas, começa a leitura 
compartilhada do texto feita pelos 
educandos – cada um ler um trecho. 
Quando termina, a educadora faz 
algumas perguntas sobre o texto lido. 

 

 

 

 

 

09/09/2015 

 

 

 

 

 

Observação 
participante/ 
momento da 

pesquisadora com os 
educandos – 

atividade sobre 
Identidades 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

Neste dia, a educadora não foi à escola. 
Aproveitei este momento, e conversei 
com os educandos sobre a minha 
pesquisa e sobre Identidades. Primeiro. 
Busquei ouvi-los para depois fazer 
alguns acréscimos sobre o termo, tais 
como as várias identidades que 
possuímos: filho, mãe, pai, professora, 
esposa, educanda e etc. Solicitei que eles 
escrevessem um pequeno texto sobre 
eles em que o título seria; Quem sou eu? 
Eles atenderam prontamente. 

 

 

 

21/09/2015 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(produção de texto) 

 

 

02 horas-
aula 

As aulas começam com uma música 
religiosa. Há 14 educandos presentes. 
Há uma proposta de produção de texto 
sobre a primavera. Logo há uma 
mudança, e os educandos vão trabalhar 
com colagem de uma árvore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aulas após o intervalo. Há 15 educandos 
presentes. Atividade xerografada sobre 
adjetivos e substantivos – segundo a 
educadora, é um “treino” para a 

Provinha Brasil. Não é feita a correção 
da atividade com toda a turma. Neste 
dia, a educadora dispensa os meninos 
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22/09/2015 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(gramática) 

 

02 horas 
aulas 

um pouco mais cedo, e pede as meninas 
que continuem na sala. Ela conversa 
com elas sobre higiene pessoal.  

 

 

08/10/2015 

 

 

Atividades com a 
Escola Mais26 

 

 

01 hora-
aula 

 

Atividades com a Escola Mais no pátio 
de escola. 

 

 

 

 

15/10/2015 

 

 

 

 

Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(Leitura e 

compreensão de 
texto) 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

Neste dia, há 12 educandos presentes. 
Como a xerox está quebrada, a 
educadora usa o livro didático de língua 
portuguesa: leitura silenciosa do texto 
“A baleia jubarte”, depois um a um vai 

lendo o texto oralmente. Os educandos 
se dispersam na atividade. Quando todos 
terminam de fazer a leitura oral, a 
educadora comenta com eles duas 
perguntas que aparecem relacionadas ao 
texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aula começa com a reprodução da 
música “É isso aí”, com a cantora Ana 

Carolina. O tema inicial da aula é a 
cidade de Vitória da Conquista (se 
aproxima o aniversário da cidade). A 
educadora estimula os educandos a 
falarem sobre a cidade, quais lugares 
conhecem, o que sabem dela. Há o 
planejamento de passar um vídeo sobre 
Vitória da Conquista para que eles 
assistam, mas o notebook não funciona.  

Começa a revisão para a Provinha 
Brasil. A atividade é copiada no quadro 
branco: texto “Maria Benedita” e 

solicitação para marcar os verbos do 

                                                           
26 O projeto é estruturado para que os facilitadores trabalhem com as diferentes modalidades propostas 
(teatro, percussão, karatê, artes visuais, música, dança, xadrez, lúdico matemático, esportes, recreação e 
capoeira) dentro das salas de aula em substituição aos professores regentes, quinzenalmente, enquanto 
estes participam dos momentos de Atividades Complementares – AC‟s (uma quinzena com a 

coordenação escolar e a outra quinzena com a coordenação do Núcleo Pedagógico). 
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04/11/2015 Observação 
Participante/ aula de 

língua portuguesa 
(gramática) 

02 horas-
aula 

texto e escrever frases com eles.  

A algumas explicações orais da 
educadora sobre o uso de: mal x mau; 
sobre x sob; grau comparativo. Sobre 
este último, ela copia umas atividades 
no quadro para os educandos 
responderem. Há correção da atividade. 

 

 

 

10/11/2015 

 

 

 

Provinha Brasil 

(Língua 
Portuguesa)27 

 

 

 

01 hora-
aula 

  

Aplicação da Provinha Brasil por uma 
funcionária da SMED/VC. Os 
educandos ficam bastante apreensivos e 
ansiosos com a presença da funcionária. 
Não foi permitida a minha presença em 
todo o momento da aplicação. 

 

 

 

 

 

11/12/2015 

 

 

 

 

 

Encerramento 

 

 

 

 

 

02 horas-
aula 

Neste dia, há a confraternização de 
Natal na escola. Antes dos educandos 
seguirem para lá, me despedir deles e da 
educadora. Agradeci a todos pelo 
carinho e disponibilidade com que me 
receberam. Levei de lembrança um 
porta-retrato para cada um com sua 
fotografia. Depois seguimos para a 
escola. Muita música, brincadeiras e 
guloseimas animaram este dia de 
despedida. 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 
 

Os instrumentos para produção de dados fazem parte do que Mainardes e 

Marcondes (2011) classificam de primeiro estágio da pesquisa etnográfica. Acrescentam 

ainda que é um trabalho solitário do pesquisador no sentido de que os dados produzidos 

“são monológicos, porque o pesquisador conversa sozinho enquanto faz esses registros 

primários”. Por meio da técnica de observação participante, utilizamos como estratégia 

para a construção dos dados de instrumentos de pesquisa tais como: diários de campo, 

gravações em áudio das aulas, fotografias, questionários com os educandos e entrevistas 

com a educadora.  

Green, Dixon e Zaharlick (2005) argumentam sobre a natureza etnográfica que 

perpassa, também, pela elaboração dos dados. Segundo eles, para uma pesquisa ser 

                                                           
27

 A pessoa que foi aplicar a Provinha Brasil não permitiu a minha permanência em sala de aula. 
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etnográfica faz-se necessário diferenciar entre sistemas fechados e sistemas abertos de 

produção de dados, visto que os primeiros não levam em consideração as variantes 

exteriores que poderiam influenciar o contexto. Para uma pesquisa ser considerada 

etnográfica, faz-se mister compreender que os sistemas abertos (caracterizados como 

descritivos, narrativos e tecnológicos) possibilitam um revisitar às anotações de campo, 

à audição das gravações, considerando todas as variantes dentro de um determinado 

contexto.  

Para melhor visualização e acompanhamento destes instrumentos, 

sistematizamo-os a seguir. 

1.4.1.1 Diário de Campo 

  

Todo o nosso percurso em campo foi registrado no Diário de Campo (fotografia 
11). 

 
Fotografia 11: Diário de Campo 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
 



61 
 

Utilizamos este instrumento não somente para descrever as ações observadas e o 

ambiente, mas também para registrar as nossas impressões, inquietações, surpresas, 

questionamentos; fragmentos de diálogos; algumas atividades propostas no quadro-

branco pela educadora aos educandos também compõem este diário. Em quase todo ele, 

há registros em tempo real do que via, sentia, ouvia e experienciava. No entanto, nesta 

tarefa solitária, procuramos evitar suposições dos comportamentos, como orientam 

Bogdan e Biklen (1994, p. 172): “As notas de campo devem ser detalhadas e descritivas 

mas não devem assentar nas suposições que o investigador faz acerca do meio”.  

O registro destes acontecimentos, que totalizaram cerca de 55 páginas, produziu 

narrativas de memórias importantes e necessárias para as ponderações no relato de 

pesquisa. Portanto, basicamente, este diário se compõe de: 

 Descrições dos ambientes, das ações dos sujeitos da pesquisa, das 

rotinas; 

 Interações e microinterações que nos chamavam a atenção; 

 Inquietações e impressões que permeavam a nossa posição de 

pesquisadora em sala de aula; 

 Comportamentos dos educandos em relação a nossa presença em campo; 

 Propostas de atividades realizadas pela educadora; 

 Registros das atividades realizadas pelas pesquisadoras com os 

educandos, tais como: questionário, atividade sobre identidades e 

atividade sobre Regras de Conduta. 

 

A fim de ilustrar, trazemos dois recortes do nosso diário: 

 
São 9:50 h. A aula é encerrada. Neste dia, percebo os educandos mais à vontade 
comigo. Quando saem da sala para o recreio, alguns vêm até mim, me abraçam, 
dão um beijo no meu rosto. Me chamam de “Tia Ana”. Outros utilizam o quadro e 

colocam frases amigas para mim. Uma educanda chamada Fabrícia escreve um 
bilhete e me entrega. (Diário de Campo, 19/08/2015). 
 
9:15 h. A pró chama a atenção para o tempo gasto na atividade. No entanto, ela não 
começa a correção. Às vezes alguns educandos se levantam e vão até ela para 
mostrar a atividade e ela corrige. 
A pró, passando pelas carteiras, vê Gabriel desenhando no caderno dele. Ela o 
repreende “Você está pintando no caderno, Gabriel? Pode pintar no caderno?” o 

educando somente, de cabeça baixa, sorrir e fecha o caderno. (Diário de Campo, 
20/08/2015). 
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As narrativas mobilizadas no Diário de Campo forneceram pistas importantes 

para fomentar discussões e enquadres ao nosso objeto de pesquisa “Identidades dos 

educandos em práticas discursivas em aulas de Língua Portuguesa, levando em 

consideração as interações educando-educador”.  

1.4.1.2 Gravações em áudios das aulas 

 

Na intenção de melhor captar as interações didáticas, as aulas observadas foram 

todas gravadas em áudio e, posteriormente transcritas, pois acreditamos que este 

instrumento de pesquisa ajudaria no momento em que estaríamos debruçadas sobre o 

Diário de Campo. Este instrumento, juntamente ao Diário de Campo, foi um forte aliado 

nas capturas verbais agenciadas em sala de aula e também fora dela. Para a gravação em 

áudio, utilizamos um mini gravador de voz Sonny ICD-px820. Este gravador é discreto, 

pequeno e portátil, com bom alcance de sons.  

Utilizamos a gravação em áudio também para a realização das entrevistas com a 

educadora e para o registro, em áudio, do momento da aplicação dos questionários dos 

educandos. 

Mesmo conscientes dos efeitos nos sujeitos de nossa presença em campo e, 

concordando com Bogdan e Biklen (1994, p. 69) quando afirmam que “Nunca é 

possível ao investigador eliminar todos os efeitos que produz nos sujeitos ou obter uma 

correspondência perfeita entre aquilo que deseja estudar e - o „meio ambiente natural‟ - 

e o que de facto estuda – „um meio ambiente com a presença do investigador‟”, 

prezamos pela discrição nestes momentos. Desta forma, procurávamos deixá-lo sempre 

numa posição que não chamasse atenção dos educandos e, ao mesmo tempo, captasse 

bem as interações e microinterações. 

Importante salientar que as transcrições das aulas requereram uma acuidade 

auditiva por dois aspectos: 1) os educandos normalmente, durante a interação em sala de 

aula, falam muito baixo - mesmo em interação com a educadora; 2) a sala de aula do 

Módulo V divide parede com a sala de aula do Módulo IV, por muitas vezes ouvimos os 

ruídos da sala vizinha durante a nossa permanência em campo, como também durante as 

transcrições das aulas. Além destes fatores, a sala de aula se localiza em um espaço que 

dá para um quintal de uma casa, como também ao lado dela funciona um bar. 
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1.4.1.3 Fotografias 

 

Flick (2004, p.161) classifica a fotografia como instrumento de pesquisa, visto 

que “As fotografias, os filmes e os vídeos são cada vez mais utilizados como formas 

genuínas e fontes de dados”. Utilizamos deste instrumento em todo o nosso percurso em 

campo. Ele foi um grande aliado para compormos os episódios de aula, bem como para 

fazer memória de determinados momentos das aulas observadas e de outros momentos 

na escola. Procuramos registrar por meio da fotografia toda a escola, seus espaços, seus 

sujeitos e ações, atividades expostas na escola e na sala de aula, atividades no quadro-

branco. Os momentos de intervalo, percurso até a sala de aula, horários de entrada e 

saída da escola também foram cuidadosamente registrados. Cada dia em que estávamos 

em campo foi nomeado com a data correspondente a fim de facilitar no momento em 

que cruzássemos estes instrumentos.  

Logo no início da nossa observação participante, em alguns registros são 

percebidos os educandos menos naturais. Isso ocorreu, na maioria das vezes, porque a 

educadora chamava-os a atenção dizendo “Olha, crionças28, a tia Ana está fotografando, 

mostre para ela suas atividades”. Este fato aconteceu por duas vezes seguidas. Assim, 

conversamos com a educadora para que evitasse chamar a atenção dos educandos em 

relação à nossa presença em sala de aula a fim de evitar que eles ficassem 

envergonhados ou constrangidos. Como Bogdan e Biklen (1994, p. 141) sugerem, 

buscamos minimizar o efeito da nossa presença em campo, pois “O investigador 

fotográfico tem de passar a ser, tanto quanto possível, invisível.”. 

Passados estes primeiros momentos, e mais atentas à discrição, conseguimos 

registrar em fotografias os momentos de interação didática e de microinterações, o que 

auxiliou nas composições dos Episódios de Aula e nas análises dos dados juntamente 

com os diários de campo e as transcrições das aulas.  

Para os registros fotográficos, utilizamos a câmara do celular Sansung Galax 

Gran Prime Duos. 

                                                           
28 Na Sessão de Conversa, indagamos a educadora o porquê desta escolha lexical para se dirigir aos 
educandos: “Crianças são as pequenininhas, são as criancinhas, crionças já são aqueles mais sabidinhos, 
já são moças e rapazes. Então são umas crionças, porque já são mais sabidos e tal.” 
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1.4.1.4 Questionários 

 

Cientes de que nem tudo está explícito em campo, pois pode haver lacunas que 

os registros em áudio, em fotografias, no Diário de campo não preencham, optamos por 

este instrumento para avançarmos um pouco mais com os sujeitos da pesquisa.  

Produzimos dois questionários para os educandos. Assim, buscamos, em sua 

confecção, manter uma linguagem mais acessível a fim de não confundi-los, como 

também a fim de evitar que fôssemos solicitadas para muitas explicações durante as 

aplicações.  

Quadro 4 - QUESTIONÁRIO 01 

Bom dia!  
Hoje eu preciso conhecer você mais um pouco. Não sei se você percebeu, mas 
estou com aqui desde o mês de junho deste ano. Então já temos quase seis 
meses juntos. Apesar de todo este tempo, de já termos conversado um pouco, de 
eu ter falado um pouco da minha vida para você, ainda preciso saber mais sobre 
cada um. 
Então, peço a você que responda para mim este questionário de forma livre e 
sincera. Vamos lá? 
 
1. Sei somente o primeiro nome de cada um de vocês, mas não sei dos seus 
pais, onde vocês moram. Então me diga: 
Qual o seu nome completo? 
Como você gosta de ser chamado? 
Qual a sua idade? 
Qual o nome dos seus pais ou dos responsáveis por você (pode ser avó, tia etc.)? 
Seus pais ou responsáveis trabalham com que? 
Você sabe até que ano escolar eles estudaram? 
Onde você mora? 
O que o lugar onde você mora representa para você? Escreva quatro 
características deste lugar. 
 
2. A sua escola fica localizada no Povoado de Poço Encantado. Quando 
venho ficar com vocês, vejo pelo caminho algumas crianças vindo a pé, 
outras chegando em ônibus escolares. Você pode me ajudar a entender 
melhor como você chega a sua escola? 
Você me respondeu na questão anterior que mora em__________________. 
Você sabe a distância da sua casa até a sua escola? Se sabe, pode me dizer qual? 
Você usa algum tipo de transporte para chegar até aqui?  
Se você usa transporte, qual hora você acorda para pegar este transporte? 
Ele passa próximo a sua casa, ou você tem que andar até o ponto por onde ele 
passa? 
Se precisa andar até o ponto onde o transporte passa, você sabe me dizer a 
distância que caminha ou o tempo que você gasta andando até ele? 
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3. Eu já observei que você senta sempre no mesmo lugar na sala, sempre ao 
lado dos mesmos colegas. Você pode me dizer por que você age sempre da 
mesma forma? Foi você quem escolheu onde sentar ou foi outra pessoa 
quem te disse que era assim? 
 
4. Quando eu era criança/adolescente eu gostava de umas disciplinas mais 
que de outras, mas eu tinha colegas que gostavam de todas. E você? Tem 
alguma disciplina que você gosta mais? Se tem, me diz qual é e porque você 
gosta mais desta, por favor. 
 
5. A professora de vocês é bastante conhecida aqui no Povoado da Estiva. 
Ela me contou que é uma das professoras mais antigas desta escola. Eu 
preciso saber o que você pensa sobre ela. Então, por favor, me diga: 
Este é o primeiro ano que você é aluno(a) da pró_____?  
Alguém da sua família já foi aluno da sua professora? Se sim, o que eles contam 
sobre ela para você? 
Você pode me dizer quatro características dela?  
Destas características que você escreveu, qual ou quais você mais gosta? Qual 
ou quais você menos gosta? 
Você acha que a pró ajuda a você a conhecer melhor as coisas que você precisa 
saber para ser uma pessoa mais consciente no mundo? 
Observei que, nas aulas, quando há um barulho maior, ou quando você conversa 
com algum colega, a pró pede silêncio. Por que você acha que a pró age desta 
forma? 
 
6. Você está no quinto ano. No ano que vem você vai mudar de escola, terá 
outros professores, provavelmente outros colegas. Isto de deixa: 
(   ) Feliz   (   ) Um pouco feliz    (   ) Triste 
O que você sentirá mais falta quando mudar para o sexto ano? 
Como você gostaria que ele seja? 
Tem (ou acontece) algo na sua sala este ano que você não gostaria de encontrar 
na sua sala de aula no ano que vem? 
 
7. Você só tem____ anos. Ainda tem muito tempo na escola até o dia de 
escolher a sua profissão, não é verdade? Mas me diz o que você pensa sobre 
o seu futuro.  
O que você quer ser quando você crescer? 
Por que você escolheu esta profissão? 
Você gostaria de se mudar para outro lugar/cidade? 
Se você vivesse na cidade, quais problemas você acha que enfrentaria que não 
existe no lugar onde você vive? 
 
8. Agora quero que você me conte sobre a sua escola Fonemas da Alegria. 
Então me diga: 
O que você mais gosta nela? 
O que você menos gosta nela? 
Você gostaria de estudar em outra escola? 
Como você gostaria que fosse a sua escola? 
Você já pensou em estudar em outra escola? Qual? Por quê? 
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9. Quando eu me apresentei em sua turma, disse que eu sou casada, tenho 
três filhos, uma enteada, sou professora, e agora estou estudando como 
você. A minha área de atuação como professora é Língua Portuguesa. A 
partir de agora, eu vou me dirigir a esta disciplina nas perguntas seguintes. 
Ok? 
O que você mais gosta de fazer nas aulas de português? 
(   ) Gramática 
(   ) Leitura 
(   ) Produção de Texto 
Por quê? 
Para você, qual é a importância de estudar português? Escolha somente uma 
alternativa abaixo e depois justifique a sua escolha. 
(   ) nenhuma importância 
(   ) pouca importante 
(   ) importante 
(   ) muito importante 
Justifique a sua escolha: 
A língua que nós falamos é a língua portuguesa. Certo? Se a nossa língua é a 
língua portuguesa, por que acha que a escola, em todas as séries, tem esta 
disciplina? 
Eu quero muito saber como é a sua experiência nesta sala com o ensino de 
língua portuguesa. Então, me diz: 
Você compreende todos os assuntos que a pró ensina? 
Você acha importante estes assuntos para a sua vida? 
O que você aprende aqui na sala você usa na sua vida fora da escola? Como? 
Sabemos que o momento da aula é um momento importante e nós devemos 
prestar atenção às explicações da pró. Mas vi que vocês, na maioria das vezes, 
ficam muito calados ou respondem muito baixo. Por que você acha que isto 
acontece? 
 
10. Assim como você, eu gosto muito de desenhos, de gravuras etc. Você 
reparou que em cada folha da nossa entrevista tem um desenho, não foi? 
Agora eu quero que você pense sobre eles e me diga o que eles representam 
em sua sala de aula ou com outro momento de sua vida. Você escolhe! 
Somente peço que você escolha apenas um momento (ou na sala de aula ou 
na sua vida), aquele que você acredita que acontece mais vezes o que está 
representado no desenho. Ok? Você pode responder a esta questão com um 
desenho ou escrevendo um pequeno texto. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

 
Este questionário, composto por perguntas fechadas (de múltipla escolha) e 

perguntas abertas, foi concebido com a intenção de conhecer o perfil socioeconômico 

dos educandos, as suas expectativas e sentimentos em relação à escola, ao momento de 

interação em sala de aula, à educadora, às disciplinas do currículo escolar, à disciplina 

de Língua Portuguesa, às expectativas com a mudança de escola no ano vindouro. Este 

foi aplicado no dia 17/11/2015 e teve duração de duas horas-aula. Surgiram algumas 

dúvidas dos educandos em relação ao entendimento das perguntas. Por exemplo, na 

questão 04, os educandos confundiram a palavra “disciplina” com ser ou não ser 
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disciplinado. Já na questão 05, a grande maioria não sabia o significado da palavra 

“característica” no contexto da pergunta. Na questão 09, eles demonstraram dúvidas 

quanto à palavra “gramática”. Fabrícia se dirigiu à Fabiana para solicitar explicação 

sobre esta questão. Como percebemos que era uma dúvida geral, tecemos alguns 

comentários a fim de afastar dúvidas. Eles apresentaram dúvidas também na questão 10. 

Fabrícia nos interpelou para saber se era para ela copiar um texto de livro ou de uma 

ficha de leitura para responder aquela questão. Buscou-se eliminar estas dúvidas com o 

cuidado de interferir o menos possível nas respostas. 

Já o questionário 2 (a seguir) objetivou compreender como os educandos lidam e 

entendem as Regras de Conduta que estão afixadas na parede da sala de aula (conforme 

fotografia 07) e quais os impactos delas em suas identidades. Observamos que todas as 

salas de aula desta escola possuem estas Regras de Conduta. Foi um questionário 

aberto, composto por 12 perguntas, aplicado no dia 07/12/2015 e teve duração de duas 

horas-aula. Este questionário não provocou dúvidas aos educandos e eles responderam 

sem buscar a nossa solicitação. 

 
Quadro 5 - QUESTIONÁRIO 2 

Regras de Conduta 
 
1.Em sua sala de aula, há algumas regrinhas de conduta. Procure-as. 
Achou? Agora escreva no espaço abaixo cada uma delas. 
2.Em sua opinião, para que servem estas regras? 
3.Vamos brincar de tirar algumas regras destas. Escolha duas que você acha 
desnecessárias. 
4. Tem alguma regra das que estão expostas na parede que você não sabe o que 
significa? Qual? 
5.Vamos fazer de conta que você é a professora da sala. Você precisa ter mais uma 
regra para colar na parede. Use a sua imaginação e escreva: 
Agora vamos brincar diferente.  
6. Chegou a hora dos alunos escreverem as regras e você foi o(a) escolhido(a). Escreva 
três que você acha muito importante. Não vale as que estão na parede. 
7.Agora você foi o(a) escolhido(a) para escrever duas regras que você acha importante 
da professora cumprir. Quais seriam elas? Não vale as que estão na parede. 
8.Se você fosse o prefeito da cidade, quais regras você pediria para os diretores 
cumprirem? Escreva somente duas. Não vale as que estão na parede. 
9. O que você acha de sua sala ter estas regras? 
(   ) pouco importante 
(   ) muito importante 
Por quê?  
10. Na sua casa tem regras também? Se tiver, escreva somente uma. 
11. Você acha que podemos viver bem sem tantas regras ou não? Por quê? 



68 
 

12. Tem algum lugar que você acredita que não precisamos de regras? 

Fonte: Elaborado pela autora. 

1.4.1.5 Entrevistas não estruturada e semiestruturada 

  

As entrevistas foram uma opção de produção de dados que se mostraram 

bastante salutar nas narrativas desta pesquisa. Fizemos esta opção de instrumento para 

ser utilizado com a educadora, pois percebemos que muitas informações que não seriam 

facilmente percebidas em campo poderiam ser melhor clarificada por meio dele. Como 

afirmam Bogdan e Biklen (1994, p. 136) “As boas entrevistas produzem uma riqueza de 

dados, recheados de palavras que revelam as perspectivas dos respondentes”. Desta 

forma, produzimos dois tipos de entrevistas que foram gravadas em áudio.  

A primeira aconteceu de forma livre (entrevista não estruturada) e logo no início 

das nossas atividades em campo, em julho de 2015. Aproveitamos um momento em que 

a educadora dispunha de tempo e solicitamos que ela nos contasse sobre a escola, a sua 

história, assim como um pouco do percurso profissional da educadora. Já a segunda foi 

semiestruturada (conforme quadro 6), ou seja, munidas de questões norteadoras 

predefinidas, intencionamos conhecer melhor esta profissional, suas concepções de 

mundo, suas concepções sobre educação e Educação do Campo, sobre interação 

didática e identidades do educando do campo. Esta aconteceu em novembro de 2015. 

Importante destacar que este instrumento proporcionou interferências, retomadas de 

questões, e exploração de questões novas que surgiram durante a entrevista. 

 

Quadro 6  – Roteiro para entrevista semiestruturada 

 ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM A EDUCADORA 

IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: 
Formação: 
Há quanto tempo exerce o magistério: 
Já trabalhou em outras escolas? Quais? 
 
FORMAÇÃO: 
Conte-nos sobre sua formação desde o início de seu trabalho como 
professora até os dias atuais: 
 
Sobre a Escola: 
Há quanto tempo trabalha nesta escola: 
Como se dá a sua locomoção da sua casa até a escola? 
Qual a seu regime de trabalho? (   ) 20 h   (   ) 40 h 
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Com quais turmas trabalha? Com quais disciplinas? 
Sobre as instalações da escola: 
(   ) péssima   (  ) regular    (   ) atende a necessidade    (   ) ótima 
 
Sobre as disciplinas: 
Em sua opinião, qual disciplina os alunos se identificam mais? Por quê? 
Das disciplinas que você trabalha, há alguma que você dispense uma carga-
horária maior? 
Há alguma orientação do núcleo pedagógico da SMED sobre a distribuição 
da carga-horária de cada disciplina? Ou a escolha é livre? 
Você acredita que a distribuição de carga-horária para cada disciplina atende 
à necessidade acadêmica dos alunos? 
 
Sobre a Educação do Campo 
A escola Fonemas da Alegria faz parte do Círculo Escolar Integrado 
Aprender para Crescer e é considerada pela Secretaria Municipal de 
Educação como Educação do Campo – zona rural. Quais são as 
diretrizes/orientações teórico-metodológicas que são seguidas para atender à 
demanda da localidade (Poço Encantado)? Durante os Ac´s na escola como a 
coordenação/direção tratas as especificidades do campo? Durante os AC‟s na 

Secretaria de Educação como o Núcleo de Coordenação Pedagógica trata as 
especificidades do campo? 
 
Sobre o uso do livro didático 
Percebi que em suas aulas muito raramente você utiliza o livro didático. 
Você pode nos explicar por quê? 
No lugar do livro didático, você utiliza outros materiais didáticos. Você 
pode, por favor, indicá-las? Como você faz estas escolhas? 
 
Sobre o planejamento 
Por favor, indique-nos como acontece o seu planejamento das aulas. É uma 
escolha somente sua? A coordenação da escola interfere de alguma forma? E 
a Coordenação do Núcleo Pedagógico da SMED? 
Quanto aos AC‟s que ocorrem na Secretaria de Educação, por favor, os 

avalie: 
Pouca importância (   ) 
Média importância (   ) 
Muito importante (   ) 
Justifique a sua escolha na questão anterior 
 
Sobre o ensino de Língua Portuguesa 
Aqui gostaríamos que você deixasse registrado a sua opinião, o seu 
sentimento, as suas impressões, as suas expectativas sobre o ensino de 
Língua Portuguesa (LP). Para tanto, peço que você reflita sobre: a) a 
importância (ou não) do ensino de LP na escola; b) Quais aspectos 
(gramática, leitura, oralidade, análise linguística) você mais privilegia em 
suas aulas. Por quê? c) O que você pensa que poderia mudar no ensino de LP 
para melhorar o desempenho linguístico dos alunos? d) Como você 
caracterizaria o desempenho linguístico dos alunos? e)  
 
Interação discursiva/interação didática 
Entendendo aprendizagem como “construção/produção conjunta de 

conhecimento” (GARCEZ, FRANK, KANITZ, 2012), nos diga: 
Como você percebe a interação aluno/professora, aluno/aluno em sua sala de 
aula? 
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Como ocorre o gerenciamento da palavra na interação didática? 
De que forma você, enquanto professora, cede a palavra ao aluno(s)? 
Quando há a cessão da palavra, como os alunos se comportam? 
Avaliando a participação dos alunos nas aulas, você se diria: 
(   ) nada satisfeita 
(   ) pouco satisfeita 
(   ) bastante satisfeita 
Por quê?  
Para introduzir um novo conteúdo de LP, quais estratégias discursivas você 
utiliza? Por quê? Como os alunos reagem às estratégias escolhidas por você? 
Como você identifica que o aluno aprendeu? 
Quando há interação dos alunos com você em relação ao conteúdo 
trabalhado, mas, em sua opinião, houve um equívoco relativo ao 
aprendizado, qual a sua postura? 
Como você conceituaria “conhecimento escolar”? 
Sinteticamente, conte-nos sobre o que você pensa sobre o 
comportamento/disciplina em sala de aula. 
 
Sobre a constituição identitária do aluno 
Em sua opinião, qual o papel da escola na constituição (cambiante) 
identitária do aluno? 
Os saberes ali reproduzidos são legítimos em relação ao interesse dos 
alunos? Por quê? 
E quanto a sua postura em sala de aula, você acha que exerce alguma 
influência sobre a constituição identitárias deles? De que forma? 
Assim como Orlandi (2011), pensamos “a linguagem como lugar de debate, 

de conflito”. Pensando em sua sala de aula, se a interação social se dá por 

meio da linguagem, de que forma esta pode se tornar um instrumento de 
poder/dominação das classes dominantes sobre os menos favorecidos? De 
que forma ela também pode se tornar um instrumento de libertação? 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

1.5 Sessão de Conversa 

  

A Banca Examinadora de Qualificação nos propôs que retomássemos a escola 

para ouvir a voz da educadora após a análise de algumas aulas. Interpelou-se, neste 

momento, sobre a importância de ouvi-la e não somente falar sobre ela e sua prática. 

Segundo a banca, estaríamos, assim, mais próximos da Pedagogia Crítica Freireana que 

defende o empoderamento, a reflexividade crítica e a colaboração dos sujeitos. Desta 

forma, convocando Freire (2014, p.227), atualizamos o nosso entendimento de que o 

caráter dialógico da educação impõe compreender que “os sujeitos se encontram para a 

transformação do mundo em co-laboração”, e mobilizamos, assim, para a nossa 

pesquisa, mesmo que de forma modesta, as ações da pesquisa colaborativa: informar, 
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descrever, confrontar e reconstruir.  Para tanto, escolhemos a primeira aula do Episódio 

de Aula 01.  

Com um diálogo planejado a priori, após retomar o nosso objeto de pesquisa e 

discutir um pouco com a educadora sobre linguagens e identidades, instigamo-la a 

refletir o porquê de suas ações naquela aula e a perspectivar uma outra forma de agir. 

Intencionamos, a partir de um contexto real, propor indagações e problematizações 

sobre a própria prática pedagógica aliados à reflexão teórica. 

A sessão teve duração de duas horas. Primeiro explicamos o porquê do nosso 

retorno, como também sobre a importância de mobilizar e acessar constructos teóricos 

para depois realizar uma autorreflexão. No segundo momento, com a transcrição e 

fotografias, refizemos o percurso daquela aula juntamente com a educadora. Já o 

terceiro, foi mobilizado para apresentarmos mais uma vez os nossos objetivos de 

pesquisa e discutir sobre Educação do Campo, Linguagens e Identidades, revozeando 

Paulo Freire. O quarto momento foi agenciando para refletirmos de forma colaborativa 

a partir de duas provocações: 1) Por que você escolheu esta abordagem metodológica 

para esta aula?; e 2) Se esta aula fosse hoje, você agiria diferente? 

Importante destacar a colaboração da educadora nesta etapa da pesquisa. Como 

sempre, mostrou-se muito disposta e disponível a contribuir. 

1.6 Episódio de Aula 

  

Episódio de Aula é uma das estratégias de pesquisa qualitativa utilizada nas 

gerações dos dados e posterior análise. O Grupo de Pesquisa em Linguagem e Educação 

(GPLED) tem estimulado entre os seus pesquisadores a pensar no Episódio de Aula 

como uma fonte de discussão e análise em pesquisas que envolvem a interação em sala 

de aula. Como exemplos, temos a pesquisa de Maia (2016), e Souza e Coelho (2012). A 

primeira buscou, por meio de análise de Episódios de Aula, investigar se os gestos 

didáticos do educador potencializam ou não o ensino durante a transposição didática. Já 

as segundas, buscam, com o auxílio de Episódios de Aula, repensar o uso da palavra em 

sala de aula, perspectivando a aula como um gênero do discurso.   

Desta forma, compreendendo Episódios de Aula como uma fonte rica de 

informações sobre a interação em sala de aula, buscamos utilizá-los para nos auxiliar em 

compreender como acontecem as interações em sala de aula e quais sentidos são 
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atribuídos pelos sujeitos nestas interações a fim de atender ao nosso objeto de pesquisa, 

qual seja: Identidades dos educandos em práticas discursivas em aulas de Língua 

Portuguesa na Educação do Campo, levando em consideração as interações educando-

educador.  

Os Episódios de Aula mobilizados nesta pesquisa compõem-se de transcrição de 

aulas, fotografias, orientações da educadora e anotações em diário de campo. Para a 

discussão dos dados, organizamos dois Episódios de Aula compostos por 04 

transcrições de aula. O Episódio de Aula 01 – Identidades e Apagamentos se constitui 

de duas aulas observadas nos dias 12/08/2015 e 13/08/2015; já o Episódio de Aula 02 – 

Identidades e Resistência se constitui de duas aulas observadas no dia 21/09/2015. 

1.7 Narrativas com os dados produzidos em campo 

  

Os dados produzidos em campo foram catalogados por datas e eventos – 

transcrição das aulas e entrevistas, fotografias, material didático disponibilizado pela 

educadora, diário de campo e questionários. De posse destes dados, fizemos a seleção 

de toda a produção que atenda ao interesse da pesquisa e que auxilie a responder à 

questão central. O desafio é articular os fragmentos que se aproximem e se articulem 

formando um todo narrativo que conduza o fluxo discursivo da narrativa sem perder de 

vista a produção de sentidos dados pelos sujeitos no momento da pesquisa. Os diários 

de campo, as transcrições das aulas, as fotografias e atividades selecionados foram 

organizados em Episódios de Aula. Todos os dados foram organizados de forma 

espiralizante, como demonstra o diagrama a seguir: 
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Diagrama 3: Espirilização dos dados produzidos na pesquisa 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Produzido pela autora. 
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CAPÍTULO 2 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS EM DIÁLOGO COM A PRODUÇÃO 

DOS DADOS DA PESQUISA 

 
Quando fazemos coisas com as palavras, do 
que se trata é de como damos sentido ao que 

somos e ao que nos acontece, de como 
correlacionamos as palavras e as coisas, de 

como nomeamos o que vemos ou o que 
sentimos e de como vemos ou sentimos o que 

nomeamos. 
(LARROSA, 2002, p.21) 

 

 

Este capítulo aborda a base teórica e crítica que orienta esta pesquisa, e convoca 

os dados produzidos para atualizar as considerações aqui tratadas. Os diálogos tecidos 

neste espaço revelam as nossas percepções e esperanças freireanas enquanto sujeitos 

sempre em construção, em movimento e incompletos, em processo de “identificação”, e 

em busca de ser sendo. Buscaremos alinhavar alguns fios tecidos neste diálogo 

constante que procuramos ter com a emancipação social do sujeito/educando, enquanto 

sujeito histórico, subjetivo e ideológico. A Pedagogia Crítica Freireana conduz-nos à 

experiência de perceber a mutabilidade do sujeito e de suas identidades apostando de 

que nada está posto, pronto e acabado; a este há sempre a possibilidade de “pronunciar o 

mundo” e de “ser no mundo”, sempre numa relação estreita com o outro. O processo de 

construção do ser humano, em sua total “incompletude”, permite que as narrativas de 

cada um tenham ressonâncias no mundo social e desafiam a tradição hegemônica e 

dominante, acreditando no “inédito viável”, ou seja, “perceber além das situações-

limites” e sonhar com possibilidades de superação das contradições (FREIRE, 2014, p. 

149). A educação, neste sentido, partirá do pressuposto da emancipação do sujeito pela 

prática da liberdade que perspectiva o ser sendo de cada educando; e o diálogo, no 

sentido freireano, é essencial. Neste sentido, Linguagem é problematizada nesta 

pesquisa como prática social e pressupõe uma relação dialógica que acontece numa 

relação eu-tu e instaura a possibilidade de libertação por meio da práxis. 

Insistimos no sonho possível de se ser sendo. Ecoamos nesta afirmação, ser 

sendo, a utopia mobilizada no pensamento freireano em que há a defesa de que o sonho 

perpassa pela denúncia de realidades opressoras, que deve desencadear enfrentamentos 

(FREIRE, 1982). Portanto, defendemos esta afirmativa no sentido de que somente com 
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a consciência de que somos seres históricos e, portanto, construtores de nossa própria 

história, poderemos vencer a cultura de dominação e exploração imposta pela tradição 

hegemônica e alienante. Ou seja, ser sendo enuncia um sujeito que pensa “a si mesmo e 

ao mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação” (FREIRE, 2014, 

p.100).  

Com o propósito de mobilizar os conceitos aqui tratados, retomamos o nosso 

Objetivo Geral: Interpretar como a ação pedagógica da educadora afeta as identidades 

do sujeito/educando da Educação do Campo a partir da exploração das suas práticas 

discursivas em aulas de Língua Portuguesa em turma do Ensino Fundamental; e a nossa 

questão de pesquisa: As identidades sociais dos sujeitos/educandos sofrem impacto na 

sala de aula – considerando a interação, a cultura escolar e a prática docente?  

A fim de agenciar os objetivos e a questão da pesquisa, convocamos Freire 

(1981; 1992; 1996; 2014), Arroyo (1999; 2003), Hall (2006), Coracini (2003), Moita 

Lopes (2006), Rajagopalan (2003) e outros. Desta forma, este capítulo abordará em suas 

sessões um diálogo com os dados produzidos na pesquisa. Os dados capitaneados 

durante o nosso momento em campo nos ajudam a enunciar as nossas percepções sobre 

o tema, proporcionando interpelações motivadoras de mais aprofundamento. A sessão 

primeira, intitulada Educação do Campo: educação é uma forma de intervenção no 

mundo, apresentará as concepções teóricas sobre Educação do Campo. Na segunda 

sessão, Linguagem: existir, humanamente, é pronunciar o mundo, trataremos sobre 

Linguagem e suas derivações: diálogo, dialogidade e palavra. Já a terceira sessão, 

Identidades: presença no mundo, com o mundo e com os outros, convoca a negociar 

os sentidos atribuídos a identidades num contexto escolar rural e suas implicações 

no/para o agenciamento do sujeito/educando em relação a suas identificações. Os 

subtítulos das sessões apresentadas reportam-se ao permanente diálogo que esta 

pesquisa busca ter com a Pedagogia Crítica Freireana. Por isso, justifica-se o uso das 

palavras de Paulo Freire para nomeá-las. 

Entendemos que toda prática escolar educativa deve ter como função primeira a 

assunção do ser humano enquanto sujeito de sua própria história, com condições de 

pronunciar o mundo, e que ele seja capaz de se posicionar criticamente frente às 

demandas sociais do seu grupo a fim de superar as desigualdades e injustiças impostas 

pelo poder hegemônico de dominação; ou seja, faz-se mister ouvir as vozes daqueles 

que são marginalizados socialmente a fim de que seja possível não somente estar no 

mundo, como também ser no mundo. Desta forma, todo aporte teórico aqui fomentado 
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perpassa pela perspectiva da Pedagogia Crítica revozeada na Linguística Aplicada, 

tendo como convocação o legado freireano. 

2.1 Educação do Campo: educação é uma forma de intervenção no mundo29 

 

Aqui nessa tribo 
Ninguém quer a sua catequização 

Falamos a sua língua, 
Mas não entendemos o seu sermão 

Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão 
Mas não sorrimos à toa 

Não sorrimos à toa. 
(Marisa Monte) 

 
 

A educação30 em nosso país sempre privilegiou o que foi proclamado, de forma 

hegemônica, pela classe dominante. Os saberes, conhecimentos e concepções de mundo 

desta classe serviram de balizadores para as políticas públicas educacionais, 

normatizando o que era/é considerado correto segundo os seus interesses sociais, 

culturais, políticos e econômicos. Um processo educacional excludente foi aos poucos 

se legitimando e o considerado fora do padrão era classificado como errado, 

equivocado, deturpado. 

Os movimentos sociais relativos ao campo (camponeses), impulsionados pelos 

anseios e desejos dos excluídos do processo democrático relativos à educação, moradia, 

saúde, lazer e equipamentos materiais que favoreceriam a permanência destes no 

campo, emergiram deste contexto social, histórico e político. Arroyo (2003, p.36), 

argumentando sobre a importância dos movimentos na dimensão educativa, defende: 

Os movimentos sociais nos puxam para radicalizar o pensar e fazer 
educativos na medida em que nos mostram sujeitos inseridos em 
processos de luta pelas condições elementaríssimas, por isso radicais, 
de viver como humanos. Nos propõem como tarefa captar as 
dramáticas questões que são vividas e postas nessas situações limite e 
revelá-las, explicitá-las. E ainda captar como os sujeitos se formam, 
entrando eles mesmos como totalidades nos movimentos. 
 

Bocayuva (2000), fazendo uma análise sobre movimentos sociais e democracia, 

alerta para a diversidade de interesses desvelados nas práticas sociais. O autor afirma:  

                                                           
29 Freire (1996, p. 98).  
30 Educação neste trabalho será sempre tratada como produção de conhecimento para emancipação do ser 
humano que se dá nas relações e nos conflitos sociais. 
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O campo das práticas sociais é um conjunto de lugares de lutas, até 
mesmo sobre os princípios que unificam cada campo próprio das 
forças em disputa, como historicamente pudemos observar na história 
do movimento operário com seus vários princípios, projetos, correntes 
e formas de organização. As dimensões simbólicas e subjetivas se 
entrelaçam como força material, ideologia, cultural, formas e 
aparelhos de hegemonia, como condições de legitimação e impulsos 
contraditórios de produção e reprodução do real, enquanto síntese das 
múltiplas relações e estruturas de diferentes tipos. (BOCAYUVA, 
2000, p. 93). 

 
Sousa Santos (2002, p.27) propõe a (re) pensar a nossa posição enquanto sujeitos 

históricos a partir de uma vertente multicultural em que “o outro” passa da condição de 

objeto à condição de sujeito: 

[...] Em primeiro lugar, não há um princípio único de transformação 
social, e mesmo aqueles que continuam a acreditar num futuro 
socialista vêem-se como um futuro possível, em concorrência com 
outros futuros alternativos. Não há agentes históricos únicos nem uma 
forma única de dominação. São múltiplas as faces da dominação e da 
opressão e muitas delas foram irresponsavelmente negligenciadas pela 
teoria crítica moderna [...]. Sendo múltiplas as faces da dominação, 
são múltiplas as resistências e os agentes que as protagonizam. (p.27). 

Neste sentido, diversas bandeiras foram levantas, a exemplo do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais sem Terra (doravante MST), a fim de chamar a atenção da 

sociedade brasileira sobre a situação excludente e de marginalização vivida por uma 

grande parcela da população brasileira, especialmente o homem do campo e no que se 

relaciona à educação como sonhada (os inéditos possíveis) e defendida por Freire 

(2014): exercício concreto e contínuo da prática da liberdade e postura crítica frente à 

realidade. 

 Garcia (2000, p. 09), reportando-se ao direito a uma escola que atenda às 

demandas dos socialmente excluídos e a um projeto político-pedagógico voltado para 

esta expectativa, depõe que “A escola que lhes serve é uma escola que conte a História 

do ponto de vista dos invadidos, dizimados, escravizados, explorados, pilhados, 

assujeitados no perverso processo de colonização, cujos descendentes continuam em sua 

ação dominadora.”.  

Neste contexto, encontram-se, também, os moradores de zonas rurais, os 

camponeses. Comumente estes são nomeados de ignorantes, “da roça”, desprovidos de 

cultura, catingueiro – sempre enaltecendo pejorativamente tais adjetivos. Segundo 

Ferreira (2010, p. 77): 

O homem rural é alguém que sempre existiu e de quem todos os 
outros foram provenientes, ele é próprio de uma cultura. E, como 



78 
 

integrante de uma cultura, construiu uma identidade que lhe é 
característica, mas que não define se ele é mais ou menos que o 
homem da cidade, pois todos eles se constituem na sociedade homens 
de culturas diferentes com variações linguísticas, tradições, costumes, 
trabalhos, economia etc. 

 Os moradores destas áreas, como se já não bastassem a total precariedade em 

moradia, tecnologia que atenda às necessidades de produção econômica rural, comércio, 

saúde e acesso, ainda sofrem com o descaso com a educação. Esta situação, segundo 

alguns estudiosos, tem contribuído para expulsar o homem do campo visto que a cidade 

oferece o “encantamento” dos bens materiais necessários. Bezerra Neto (2003, p.152) 

apregoa que: 

Não se trata necessariamente de urbanizar o campo, no sentido de 
levar para lá farmácias, postos de saúde, supermercados, etc, mas de 
possibilitar um mínimo de conforto e permitir o acesso ao uso de 
tecnologia como o computador, que poderia ajudar a melhorar os 
índices de produtividade da terra e a condição financeira de seus 
moradores com maior controle da produção. Para isso é fundamental 
a expansão das redes de telefonia, energia elétrica, asfaltos e infra-
estrutura básica em geral. 
 

O Censo Escolar 2015 demonstra, por meio Inep31, a discrepância existente entre 

as escolas da zona rural e as escolas da zona urbana. Como exemplos, podemos citar, 

com relação à infraestrutura em nível nacional: 63% das escolas públicas urbanas 

contam com rede de esgoto, contra 5% das escolas públicas rurais. Com relação ao 

município de Vitória da Conquista, 87% das escolas públicas urbanas possuem rede de 

esgoto, contra 2% das escolas públicas rurais. Mesmo não sendo objeto de nossa 

análise, vale um rápido questionamento sobre o porquê de haver um êxodo rural, 

atestando que as condições básicas de sobrevivência são negligenciadas pelas políticas 

públicas. De forma breve, enunciamos este desejo indiciado pelos sujeitos da pesquisa 

em respostas ao questionário formulado para a pesquisa. Vejamos gráfico 2 a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Para maiores informações, ver site http://portal.inep.gov.br/basica-censo.  

http://portal.inep.gov.br/basica-censo
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Gráfico 2: Desejo de mudar para a cidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 
 

Podemos observar que 43,75% apontam o desejo de se mudar para a cidade, 

apesar de conceituarem o lugar onde vive como agradável, bom para morar etc. Quais as 

questões sociais impulsionam este desejo? Certamente a falta de infraestrutura já tão 

denunciada pelos movimentos sociais, fato que impede ou atropela a possibilidade de 

“ser no mundo”, contribuindo para construções identitárias com ressonâncias na 

perpetuação das desigualdades sociais. 

Já em relação à distorção idade/série, o Censo Escolar 2015 sinaliza que, em 

nível nacional, para os educandos do 5º ano de escola pública, 21% dos educandos da 

zona urbana contra 35% dos educandos da zona rural estão em séries anteriores às 

esperadas pela sua idade. Em nível local, o Inep revela que 47% dos educandos do 5º 

ano das escolas públicas urbanas estão com distorção idade/série, contra 53% dos 

educandos das escolas públicas rurais. Percebemos que há uma distância enorme entre 

urbano e rural com dados relativos à educação e do acesso e permanência nela.  

Na escola pesquisada, notamos que há, também, para alguns educandos, a 

distorção idade/série32, conforme os parâmetros adotados pelo Inep (gráfico 3). Ou seja, 

educandos com defasagem de dois anos ou mais em relação à idade ideal para aquela 

série33. Na turma em questão, a idade ideal é de 10 anos.  

                                                           
32 “A distorção idade-série é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. No Brasil, a 
criança deve ingressar no 1º ano do ensino fundamental aos 6 anos de idade, permanecendo no Ensino 
Fundamental até o 9º ano, com a expectativa de que conclua os estudos nesta modalidade até os 14 anos 
de idade. O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados coletados no Censo Escolar.” 

Fonte: < http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/distorcao-idade-serie/>. Acessado em 10/10/2016. 
33 Segundo o INEP, no ano de 2015, a distorção idade/série no quinto ano de escolas públicas rurais 
corresponde a 38% dos educandos matriculados. Em nível de Bahia, a distorção idade/série corresponde a 
37% dos educandos matriculados. Já na cidade de Vitória da Conquista (BA), este número corresponde a 

1- Sim. Deseja
mudar para a

cidade.

2- Já mora na
cidade

3- Não.

7

1

8

43,75% 6,25% 50,00%

Questão 07:Você gostaria de se 
mudar para outro lugar/cidade? 

Nº respostas Percentual

http://academia.qedu.org.br/censo-escolar/distorcao-idade-serie/
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Gráfico 3: Distorção idade/série na turma 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

É latente o descompasso histórico na educação no Brasil que não reconhece a 

diferença, a partir do momento que tenta uniformizar o conhecimento tendo o urbano 

como parâmetro, ignorando os sujeitos sociais pertencentes aos diversos espaços 

geograficamente situados. Freire (1996, p. 99) convida-nos a refletir a importância de se 

compreender a educação como “uma forma de intervenção no mundo”, e, para ele, 

somente com uma postura crítica do educador pode-se pensar sobre a autonomia do 

educando, contribuindo para o “ser sendo” no mundo, com o mundo e para o mundo: 

Do ponto de vista dos interesses dominantes, não há dúvida de que a 
educação deve ser uma prática imobilizadora e ocultadora de 
verdades. Toda vez, porém, que a conjuntura o exige, a educação 
dominante é progressiva à sua maneira, progressiva „pela metade‟. 

As forças dominantes estimulam e materializam avanços técnicos 
compreendidos e, tanto quanto possível, realizados de maneira 
neutra. (FREIRE, 1996, p.99).  
 

Em campo, pudemos perceber de forma eloquente este modelo hegemônico 

denunciado por Freire. Assim que se chega à escola, avista-se, de forma vultosa, um 

painel (fotografia 12) que retrata a cidade de Vitória da Conquista, considerando 

somente seu espaço urbano, com seus prédios, ruas pavimentadas, automóveis, 

transportes públicos, repartições públicas e etc. Teríamos ali um modelo, uma meta de 

sucesso, um sonho34 a ser alcançado que poderia ser viabilizado pela escola? Por que 

                                                                                                                                                                          
55% dos educandos matriculados no 5º ano. Fonte: < http://portal.inep.gov.br/>. Acessado em 
24/08/2016. 
34 Sonho neste contexto tem o significado de realização de desejos que se configura com ter e não com 
ser. 

Com 10 anos

Com 11 anos

Com distorção Idade/Série…

0 2 4 6 8 10 12

Com 10 anos Com 11 anos
Com distorção
Idade/Série (12
anos ou mais)

Percentual 5,88% 58,82% 35,29%

Quantidade 1 10 6

Distorção Idade/Série 

http://portal.inep.gov.br/
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não há neste espaço uma referência a aquela localidade rural? Qual pronúncia de mundo 

é revozeada por este painel? 

Fotografia 12: Painel na entrada da escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
 

Desta forma, o que se tem percebido é o que se refere ao urbano como modelo, 

enquanto que o rural é atrasado, menor, sem cultura, inferior. Ou seja, a dicotomia 

urbano/rural tem como parâmetro o que é ditado pelas classes dominantes com seus 

padrões hegemônicos. Sobre esta dicotomia, alguns pesquisadores apontam que há a 

necessidade premente de se entender estes espaços como parte de um mesmo universo. 

Santos35 (2011, p.114), argumentando sobre trabalho/produção capitalista, colabora: 

Cidade e campo não são mundo a parte e independentes.  Ao 
contrário, são espaços inter-relacionados em uma universalidade que 
integra singularidades que não podem ser compreendidas fora do 
movimento das relações históricas e sociais particulares de produção e 
reprodução da vida. O modo de produção capitalista não se organiza 
por meio da divisão entre o agrário e o urbano. 

 

Ao encontro desta defesa do pesquisador supracitado capitaneamos a dizer da 

educadora da escola pesquisada sobre como ela percebe a Educação do Campo: 

Você quer dizer no sentido de trabalhar os assuntos da zona rural? Não é 
diversificada da educação de Conquista. Da educação de lá. Tanto que a gente 

                                                           
35 O autor defende em sua tese de doutorado uma universalidade que vai além das práticas hegemônicas 
de dominação nas relações sociais. Universalizar sem uniformizar porque “o universal só tem sentido 
quando articulado ao singular pela mediação do particular.” (SANTOS, 2011, p. 246). 
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junta os grupos de Conquista com os nossos nos AC‟s de lá. Os planejamentos 

acontecem juntos. Não existem orientações específicas para educação do campo. 
Quando iniciou isso, eu lembro que uma vez a gente não tinha nada aqui. E eu 
peguei uns papéis bem bonitos, com uns textos bem bonitos, umas poesias, e pedi 
para ir xerografar lá em Conquista. Aí mandou perguntar se isso aqui, se eu podia 
dar aquele assunto, se aquele assunto caberia para zona rural. Eu fiquei muito 
chateada. Quer dizer, se o menino é da zona rural, e aqui é da zona do café, vai 
trabalhar só café, né? Se ele mora lá, e tem gado, vai trabalhar só o gado? Não. 
Eles não vão ficar presos aqui. Então eles têm que aprender outras coisas. 

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015). 
 

 Ou seja, para a educadora viver e estar no campo também significa prisão, e para 

os educandos saírem desta prisão, eles precisam “aprender outras coisas”.  O sonho 

possível, defendido por Freire (1982), em viver a sua realidade e denunciá-la para assim 

enfrentá-la, fica comprometido diante de posturas que se conformam com a realidade. 

Neste conflito, Ferreira (2010, p.92-93) problematiza: 

O conhecimento da cultura e do contexto em que os alunos vivem 
implica-se com a prática, a formação, a identidade e os saberes dos 
professores, possibilitando os vínculos com a comunidade. O 
professor que aceita e ensina de acordo com a cultura dos seus alunos, 
refletindo sobre formação, identidade, saberes e práticas, tem 
melhores condições de pensar sobre o processo educativo e deixar sua 
prática pedagógica tornar-se prática de formação. 

Silva (2004, p.01), pensando esta dicotomia tendo como parâmetro a educação, 

argumenta: 

O modelo de desenvolvimento implementado no campo brasileiro foi 
tão excludente que marca até hoje o modelo de educação adotado no 
Brasil. A escola brasileira, de 1500 até o início do século XX, serviu e 
serve para atender as elites, sendo inacessível para grande parte da 
população rural. Para as elites do Brasil agrário, as mulheres, 
indígenas, negros e trabalhadores rurais não precisavam aprender a ler 
e escrever, visto que nessa concepção para desenvolver o trabalho 
agrícola não precisava de letramento. 

Como podemos observar, além das diferenças apontadas nos registros oficiais 

sobre o vácuo existente entre o rural e o urbano no país, alguns estudiosos também 

diferem com relação a uma universalização ou não destes espaços.  

2.1.1 Educação Rural e Educação do Campo: encontros e desencontros 

 

A fim de compreender melhor o nosso contexto de pesquisa é importante ainda 

destacar, mesmo que brevemente, as diferenças e semelhanças que há entre educação 
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rural e educação do campo, pois sabemos que há uma confusão difundida inclusive por 

aqueles que lá trabalham.  

Em pesquisa recente publicada na 37ª Reunião Anual da Anped, em outubro de 

2015, Souza, Paludo e Beltrame discutem sobre o Ideb nas escolas do campo na região 

Sul e a realidade destas escolas. As autoras analisam o Ideb e as questões relativas ao 

baixo desempenho, concluindo que vários fatores contribuem para tal e que o Ideb 

pouco tem ajudado a reverter esta situação, visto que há a necessidade de uma melhor 

articulação entre avaliação e condições de vida dos sujeitos ali inseridos. Logo na 

introdução do trabalho, as pesquisadoras mobilizam considerações importantes a 

respeito da Educação Rural e da Educação do Campo: 

A Educação do Campo, forjada pelos movimentos sociais, contrapõe- 
se a concepção de educação rural, expressa pelos diferentes governos 
ao longo da história da educação brasileira. Ela se vincula 
explicitamente a dimensão política de educação, nega a visão do 
campo como lugar do atraso e como espaço não produtor de cultura, 
tem como lineamento central o direito à educação, a valorização das 
identidades, trabalhos e culturas existentes no campo, e uma proposta 
de educação de qualidade, como formação humana, para a construção 
de um país que acolhendo as diferenças, elimine as desigualdades 
sociais. (SOUZA, PALUDO, BELTRAME, 2015, p. 01-02).  
 

Com estas problematizações, convocamos o percurso histórico da educação rural 

e da educação do campo. O final do século XIX, no governo do Marechal Deodoro da 

Fonseca, mostra-se como o início de uma preocupação do Estado com a educação para 

os moradores do campo. Neste período, foi criada a pasta Agricultura, Comércio e 

Indústria que, entre outras funções, pretendia estender o olhar governista para o meio 

rural. O processo migratório da área rural para a área urbana, por conta do avanço na 

industrialização do país e a precariedade de infraestrutura na área rural, começa a 

chamar a atenção da sociedade já no início do século XX. Desta forma, A Educação 

Rural36 foi aparecendo no contexto educacional de forma mais sistematizada a partir da 

década de 30 do século passado e estritamente relacionada à produção sistemática da 

força do trabalho gerada em contexto rural, pois o país ainda dependia sobremaneira da 

agricultura. Uma nomenclatura que surgiu nos documentos oficiais oriunda das forças 

de poder e econômicas majoritárias, excludentes e hegemônicas, era uma educação 

                                                           
36 Ver a Tese de Cláudio Eduardo Félix Santos, Relativismo e escolanovismo na formação do educador: 
uma análise histórico-crítica da licenciatura em educação do campo,  que traz importantes informações 
sobre o percurso histórico da educação voltada ao meio rural. Disponível em < 
http://www.gepec.ufscar.br/>.  

http://www.gepec.ufscar.br/
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voltada para fins estritamente lucrativos e mercadológicos, como afirmam Oliveira e 

Campos (2012, p. 240): 

Ao contrário da Educação do Campo, a educação rural sempre foi 
instituída pelos organismos oficiais e teve como propósito a 
escolarização como instrumento de adaptação do homem ao 
produtivismo e à idealização de um mundo do trabalho urbano, tendo 
sido um elemento que contribuiu ideologicamente para provocar a 
saída dos sujeitos do campo para se tornarem operários na cidade.  
 

Silva (2004), contribuindo com esta discussão, ainda aponta um modelo de 

escola na área rural que não leva em consideração os atores sociais locais, o contexto 

local, bem como “as relações sociais, produtivas e culturais e a necessidade de formação 

sócio-profissional desse povo”. Neste modelo, segundo a autora, predominavam as 

seguintes características: 

 É urbanocêntrica, unicamente voltada aos conteúdos formados 
e informados no processo de urbanização e industrialização; o ponto 
de partida e de chegada do conhecimento é a cidade, apresentada 
como superior e moderna. O mundo rural precisa ser abandonado por 
quem quer vencer na vida, uma vez que nele não há chance de se 
progredir;  
 É sociocêntrica, voltada aos interesses de certas classes sociais, 
não considerando a diversidade dos sujeitos sociais existentes no 
campo e na cidade, a sua cultura, as suas diversas formas de organizar 
o trabalho e a vida;  
 É etnocêntrica, privilegiadora dos conhecimentos relativos ao 
mundo ocidental industrializado, de uma forma de pensar e de um 
estilo de vida baseado na homogeneidade, onde os valores e a cultura 
camponesa são considerados como atrasado, conservadores, criando, 
assim, estereótipos com relação à população do campo e ao seu modo 
de viver e de pensar. (SILVA, 2004, p. 02). 

A Educação Rural, desta forma, exerce uma função puramente prescritiva, em 

que a escola instalada em ambientes rurais segue o que está posto para a população 

urbana sem levar em consideração o contexto, a cultura e os anseios sociais e políticos 

dos que lá vivem.  Nesta perspectiva, ecoa uma ação antidialógica que não propicia ao 

educando a sua emancipação para não só estar no mundo, mas também para ser sendo 

no mundo para a pronúncia deste. 

Já Educação do Campo, como apontado por muitos pesquisadores37, está 

relacionada à condição existencial humana, como proferida por Freire (2014, p.108) 

“Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo.” A introdução deste 

conceito na educação do país teve sua origem nas lutas de classes empreendidas por 

                                                           
37 Caldart (2012); Arroyo (1999). 
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sujeitos sociais ao longo dos anos. Caldart (2012, p. 259), entendendo que o conceito 

Educação do Campo está sempre em construção, aponta-nos que: 

A Educação do Campo nomeia um fenômeno da realidade brasileira 
atual, protagonizado pelos trabalhadores do campo e suas 
organizações, que visa incidir sobre a política de educação desde os 
interesses sociais das comunidades camponesas. Objetivo e sujeitos a 
remetem às questões do trabalho, da cultura, do conhecimento e das 
lutas sociais dos camponeses e ao embate (de classe) entre projetos de 
campo e entre lógicas de agricultura que têm implicações no projeto 
de país e de sociedade e nas concepções de política pública, de 
educação e de formação humana.  
 

No entanto, há discordâncias  entre os estudiosos sobre esta diferença apontada 

pela autora sobre a educação proposta pelo momento atual e aquele ao longo da nossa 

História. Há uma defesa de que não há diferenças entre a pedagogia ruralista38 que, 

segundo Bezerra Neto (2003, p.14), defendeu a fixação do homem no campo, e a 

educação do campo que, segundo o autor, também defende a mesma proposta. Bezerra 

Neto aponta:  

Para esta fixação, os pedagogos ruralistas entendiam como 
fundamental que se produzisse um currículo escolar que estivesse 
voltado para dar respostas às necessidades do homem do meio rural, 
visando atendê-lo naquilo que era parte integrante do seu dia-a-dia: o 
currículo escolar deveria estar voltado para o fornecimento de 
conhecimentos que pudessem ser utilizados na agricultura, na pecuária 
e em outras possíveis necessidades de seu cotidiano. 

 Para Bezerra Neto (2003), como mencionado, a Educação do Campo, conforme 

defendida pelo MST, busca atender às mesmas demandas da educação rural até metade 

do século XX: 

Visto que, em grande medida, permanecem sendo defendidas pelo 
movimento dos trabalhadores rurais sem-terra, as propostas 
formuladas por aquele movimento na primeira metade do século 
passado: a fixação do homem no campo por meio de uma pedagogia 
que fosse considerada adequada para tal; um calendário que fosse 
baseado no ano de plantio e de colheita; e a defesa de um currículo 
que levasse em conta as disciplinas que discutissem as técnicas de 
produção de homem do campo. Além disso, o MST, luta pela reforma 
agrária e pelo assentamento dos trabalhadores rurais do campo, tal 
qual aqueles educadores. (BEZERRA NETO, 2003, p. 143) 

                                                           
38 Há discordância entre alguns pesquisadores sobre as intenções da pedagogia ruralista. Uns defendem 
que havia claro interesse do poder público em promover uma educação que tivesse como objetivo atender 
as necessidades dos moradores rurais; outros já defendem que o grande interesse era de solidificar os 
grupos hegemônicos. Ver Prado (1995), disponível em < 
http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/quatro/adonia4.htm>;  e Bezerra Neto (2003). 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/brasil/cpda/estudos/quatro/adonia4.htm
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Todos sabem que os caminhos percorridos pelos sujeitos que lutaram para se 

ter/discutir/politizar sobre educação do campo foram trilhados pelas lutas de classes 

preocupadas com a realidade de seus pares. Arroyo (1999, p.18) discute sobre a 

importância dos movimentos sociais para a tessitura da Educação Básica do Campo, 

tendo como aporte os direitos de cada trabalhador do campo à saúde, à educação, 

justiça, terra, igualdade, entre outros. Segundo o autor, o movimento social do campo 

articula seus pressupostos em diálogo com o direito porque “O conjunto de lutas e ações 

que os homens e mulheres do campo realizam, os riscos que assumem, mostram quanto 

se reconhecem sujeitos do direito.”.  

De forma breve39, vamos rememorar este percurso de luta social dos moradores 

do campo com a narrativa de Caldart (2012, p. 259-260) sobre o conceito Educação do 

Campo: 

O surgimento da expressão “Educação do Campo” pode ser datado. 
Nasceu primeiro como Educação Básica do Campo no contexto de 
preparação da I Conferência Nacional por uma Educação Básica do 
Campo, realizada em Luziânia, Goiás, de 27 a 30 de julho 1998. 
Passou a ser chamada Educação do Campo a partir das discussões do 
Seminário Nacional realizado em Brasília de 26 a 29 de novembro 
2002, decisão posteriormente reafirmada nos debates da II 
Conferência Nacional, realizada em julho de 2004. 

 

Para além das conquistas sobre o enfoque conceitual, como demonstrado 

anteriormente, estas indiciaram como pano de fundo os diversos debates na sociedade 

acerca da inoperância governamental em instituir políticas públicas educacionais 

voltadas para o campo. Ao longo da história, estes debates e embates foram 

acontecendo. Como resultados destas lutas sociais, começaram a aparecer nos 

documentos oficiais referências à educação do campo. A seguir, trataremos desta 

questão. 

2.1.2 O que dizem os documentos oficiais sobre a Educação do Campo 

 

Convocamos, neste momento, as políticas educacionais a partir de 1988 – 

abordando especificamente a Constituição Federal de 1988, a LDB 9394/96, as 
                                                           
39Para aprofundamento no tema, entre muitos trabalhos de pesquisa, sugerimos a leitura do texto 
“Educação do Campo” de Roseli Salete Caldart. Neste texto, há uma abrangência de informações sobre 
como se deram as lutas sociais dos camponeses, tratando especialmente do surgimento da nomenclatura 
Educação do Campo. Disponível em <http://www.utfpr.edu.br/patobranco/estrutura-
universitaria/diretorias/dirppg/pos- 
graduacao/mestrados/ppgdr2/arquivos/dicionariodeEducacaodoCampo.pdf>. 
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Diretrizes Operacionais para Educação Básica nas Escolas do Campo, bem como, em 

nível municipal, a Proposta Pedagógica para Educação do Campo da SMED/VC. 

Observamos que na Constituição Federal de 1988, em se tratando da Educação 

do Campo, não há referências a políticas públicas com olhar voltado para o campo que 

contemple as suas particularidades sociais, políticas, econômicas e culturais. Há uma 

generalização em que, certamente, os atores sociais oriundos deste espaço não foram 

sequer ouvidos. Freire (2014, p.66), ainda em exílio em 1968, já previa este desfecho 

“Dizer-se comprometido com a libertação e não ser capaz de comungar com o povo, a 

quem continua considerando absolutamente ignorante, é um doloroso equívoco.”.   

A LDB 9394/96 garante, assim como a Constituição Federal de 1988, o direito 

de todos à educação. Aqui já se faz menção à Educação do Campo, sem, no entanto, 

reconhecer as diferenças identitárias e culturais inerentes a cada contexto. 

Art. 28º. Na oferta de educação básica para a população rural, os 
sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua 
adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, 
especialmente: I - conteúdos curriculares e metodologias apropriadas 
às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural; II - 
organização escolar própria, incluindo adequação do calendário 
escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; III - 
adequação à natureza do trabalho na zona rural. 
 

A referida lei considera, mesmo que de uma forma ainda cheia de lacunas, a 

diversidade existente neste universo tão plural que é o espaço escolar. Compreendendo 

que os sistemas de ensino desembocam em sala de aula por meio das práticas 

pedagógicas e discursivas do educador, convocamos, neste momento, um dos nossos 

objetivos nesta pesquisa “Refletir sobre os aspectos da prática docente que dão margem 

a uma perspectiva de construção identitária, tendo em vista a desvalorização vivenciada 

na escola do campo por parte de alguns educandos no que concerne a sua linguagem e, 

consequentemente, a sua identidade.”. Desta forma, Souza (2011, p.44) pondera sobre a 

importância de se viver a diversidade do espaço escolar como “princípio básico” para 

uma política educacional. E acrescenta “Portanto, considerando o tema educação, essa 

verdadeira alteridade é o ponto de partida para uma educação para a diversidade, o que 

pressupõe a ruptura com o padrão hegemônico de dominação”. Tal afirmação coaduna 

com o pensamento freireano que declara: 

Simplesmente, não podemos chegar aos operários, urbanos ou 
camponeses, estes, de modo geral, imersos num contexto colonial 
quase umbilicalmente ligados ao mundo da natureza de que se sentem 
mais parte que transformadores, para à maneira da concepção 
“bancária”, entregar-lhes “conhecimento” ou impor-lhes um modelo 
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de bom homem, contido no programa cujo conteúdo nós mesmos 
organizamos. (FREIRE, 2014, p. 117). 
 

Em 2002, há mais avanços nas políticas públicas voltadas para a Educação do 

Campo. O Conselho Nacional de Educação institui as Diretrizes Operacionais para 

Educação Básica nas Escolas do Campo. Nestas diretrizes, percebe-se, mesmo que 

timidamente, uma preocupação com as questões identitárias e sociais inerentes ao 

campo. Desta forma, no Parágrafo Único do seu Artigo 2º, afirma: 

A identidade da escola do campo é definida pela sua vinculação às 
questões inerentes à sua realidade, ancorando-se na temporalidade e 
saberes próprios dos estudantes, na memória coletiva que sinaliza 
futuros, na rede de ciência e tecnologia disponível na sociedade e nos 
movimentos sociais em defesa de projetos que associem as soluções 
exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país. 
 

Na investigação em curso, quando da pesquisa documental, constatamos que o 

município adota diretrizes de âmbito nacional, visto que a proposta pedagógica para a 

Educação do Campo não está mais em vigor e o município de Vitória da Conquista 

ainda não dispõe de outra para substituí-la.  

Desta forma, a SMED/VC, por meio do seu Núcleo Pedagógico, informou que 

esta se organiza por meio de núcleos pedagógicos, e o Núcleo de Educação do Campo 

monitora e coordena a implementação das atividades nas escolas do campo seguindo 

princípios de Leis e Diretrizes em nível nacional, que, na maioria das vezes, tem o 

urbano como parâmetro. Sem sombra de dúvidas, o fato de não considerar o campo com 

suas características culturais, sociais e linguísticas, auxilia na perpetuação das 

desigualdades sociais. 

Corroborando com esta informação prestada pela SMED/VC, importante 

destacar neste momento o que a educadora da turma do Módulo V afirma em entrevista 

à pesquisadora participante40 sobre a proposta de Educação do Campo para o município 

de Vitória da Conquista.  

 
Pesquisadora participante: Em relação à Educação do Campo, existe uma 
orientação da Secretaria de Educação? 
Educadora: Não é diversificada da educação de Conquista. Tanto que a gente 
junta os grupos de Conquista com os nossos nos AC‟s de lá. 
Pesquisadora participante: Os planejamentos acontecem juntos? 
Educadora: É. Acontecem. 

                                                           
40 Denominamo-nos como “pesquisadora participante” por entender o caráter ético e dialógico que se 

compõe juntamente com os sujeitos da pesquisa. Neste sentido, a alteridade se constitui como importante 
fator de reflexão sobre as ações dos sujeitos pesquisados - e aos sentidos atribuídos por eles a estas ações 
- e da pesquisadora. 
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Pesquisadora participante: Então não existem orientações teórico-metodológicos, 
diretrizes especificamente para Educação do Campo? 
Educadora: Não. 
Pesquisadora participante: Apesar dela [a escola] ser classificada como 
Educação do Campo? 
Educadora: Não.  
 
 
Educadora: Eu não vejo eles [Secretaria de Educação] fazendo essa cobrança. Isso 
só foi no início. Entendeu? Então ... falou que é Educação do Campo, mas 
estacionou ali. Não tem, você vai trabalhar só isso. Só tem o nome. Nas reuniões 
nossas [na escola] a gente tem esses textos né? Mas educação direta. Educação a 
gente estuda né? De uma forma geral. Mas não é especificamente Educação do 
Campo. 

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015). 
 
 

 Podemos constatar que há no município de Vitória da Conquista uma proposta 

para Educação no Campo, ou seja, há escolas de educação básica na zona rural no 

munícipio, mas que seguem parâmetros urbanos.  

Vimos que o município de Vitória da Conquista buscou ter um olhar para a 

Educação do Campo visto que se mostrou preocupado com uma educação que 

considere, também, a experiência de vida. Desta forma, a partir de 1994, a SMED/VC, 

reconhecendo as especificidades do campo, implementa o projeto Classes 

Multisseriadas: a prática do educador de Zona Rural – uma proposta interdisciplinar. 

Esta proposta, preocupada com demandas sociais daquele momento, tracejava caminhos 

com o intuito de atender à necessidade de se repensar as escolas do campo. Desta forma, 

entre outras características, este projeto possuía um calendário diferenciado para cada 

região (Caatinga e Café) com vistas às férias escolares em conformidade com época de 

plantio e colheita. Possuía também um cuidado com a escolha dos conteúdos que 

atendessem à realidade dos educandos. 

A partir deste momento, surgiram outras propostas no município. Havia uma 

preocupação contínua quanto à valorização do homem do campo em consonância com o 

que foi instituído, em nível nacional pela Portaria Presidencial nº 1.374 no ano de 2003. 

Esta Portaria apresenta uma política educacional com princípios norteadores para a 

Educação Básica do Campo. Esta política norteia: 1. O princípio pedagógico da escola 

enquanto formadora de sujeitos articulado a um projeto de emancipação humana; 2. O 

princípio da valorização dos diferentes saberes no processo educativo; 3. O princípio do 

lugar da escola vinculado à realidade dos sujeitos; entre outros. 



90 
 

A SMED/VC lança, em 2007, a Proposta Pedagógica – Educação do Campo, 

tendo como base as Diretrizes referenciadas acima, visto que, até aquele momento, há 

“ausência de uma proposta voltada para o sujeito histórico que vive no campo”. 

Observamos nesta proposta avanços no que concerne à valorização da identidade, 

desprezando a hegemonia de cultura e de conteúdos. Desta forma, tal proposta colabora 

“O campo necessita de políticas públicas específicas, a fim de romper com o processo 

de discriminação de que é vítima e, conseqüentemente, fortalecer sua identidade 

cultural”. 

Atualmente, a SMED/VC segue a orientação nacional para o ensino fundamental 

de nove anos. Ou seja, nos três primeiros anos escolares tem-se o Ciclo de 

Alfabetização, e do quarto ano em seguinte, a seriação. Com intenções de se orientar 

pelos princípios acima mencionados e ainda que seguindo leis e diretrizes nacionais, a 

SMED/VC possui uma proposta de reorganizar as turmas do Campo por módulos da 

seguinte forma:  

 Segmento I: Educação Infantil, Módulo I, Módulo II, Módulo III, 

Módulo IV, Módulo V 

 Segmento II: Módulo VI, Módulo VII, Módulo VIII e Módulo IX.  

 Classes multisseriadas: turmas formadas em lugares de difícil acesso. 

 

Diante das informações aqui capitaneadas, encerramos a discussão sobre 

Educação do Campo ressoando que, mais do que discussões/controvérsias/acordos sobre 

o fazer/ser educação no/do campo, entendemos que o sujeito social em qualquer espaço 

que esteja retrata a sua luta a partir das suas necessidades de ser no mundo para ecoar 

“pronunciar o mundo”. Em nosso entendimento, a Educação do Campo, ancorada nas 

lutas sociais e seus pressupostos, compõe o que Paulo Freire teceu sobre uma educação 

para a prática da liberdade que viabiliza a intervenção no mundo, e esta prática somente 

poderá ser mobilizada a partir de uma educação dialógica que prevê a relação homem-

mundo em que se ecoa ação e reflexão. A grande questão que se coloca é: Como fazer 

estas lutas sociais por uma educação do/no campo se concretizarem atendendo aos 

anseios dos seus sujeitos? 
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2.2 Linguagem: Existir, humanamente, é pronunciar o mundo41 

 

Em Jaboatão, quando tinha dez anos, comecei a 
pensar que no mundo muitas coisas não 

andavam bem. Embora fosse criança comecei a 
perguntar-me o que poderia fazer para ajudar 

aos homens. 
(Paulo Freire) 

 
 

Inspiramo-nos nesta epígrafe para abordar a importância da linguagem para 

Paulo Freire assim como em todo o seu legado.  Toda a vida de Paulo Freire influenciou 

a sua formação como é revelada por ele em suas obras. A sua vida pessoal foi um 

grande estímulo a este pensador que viu nas mazelas da vida um gatilho para se pensar o 

mundo a partir dos excluídos. É inegável que toda a sua trajetória em vida está marcada 

de alguma forma nos seus textos. Desde a sua infância pobre em Pernambuco até seus 

últimos dias de vida em São Paulo. 

 Observamos em sua literatura a estima ao diálogo em seu pensamento de 

educador – fruto da relação com os seus pais e, posteriormente, com sua esposa e 

filhos42
. A importância dos seus pais para sua formação, em especial sua mãe, “Fui 

alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com as 

palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais; o chão foi o meu quadro-

negro; gravetos, o meu giz” (FREIRE, 1981, p. 11). A importância da primeira 

educadora “Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura 

da palavra, das frases, da sentença, jamais significou uma ruptura com a „leitura‟ do 

mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da „palavramundo‟” (FREIRE, 1981, 

p. 11). A marca indelével da sua primeira esposa Elza que foi uma grande parceira, 

incentivadora, aquela com quem ele travava diálogos profundos sobre a educação. Ela 

também era educadora e exerceu uma enorme influência em sua obra. Quando Freire 

decide não exercer mais a advocacia, o que foi para ele um conflito, é com Elza que ele 

desabafa “Eu precisava falar naquele momento singular com Elza, como em outros 

igualmente singulares, ao longo de nossa vida, precisei falar do falado, do dito e do não 

dito, do ouvido, do escutado.” (FREIRE, 1992, p. 08). Sua segunda esposa tem um lugar 

                                                           
41

 Freire (2014, p.108). 
42 Na dedicatória do livro Educação como prática de liberdade, Paulo Freire deixa latente a influência de 
seus pais sobre a sua forma de entender a importância do diálogo; assim como deixa claro também a sua 
experiência por meio do diálogo com seus filhos. 
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cativo na vida e obra de Freire também. A educadora Ana Maria Araújo Freire, 

conhecida como Nita, exerceu forte influência sobre a trajetória de Freire após este se 

recuperar da morte de Elza. Ele reconhece seu amor e sua gratidão por ela em 

dedicatória no livro Pedagogia da Esperança “A Ana Maria, Nita, que me devolveu o 

bom gosto de viver, quando a vida me parecia tão longe e, quase sem esperança, a 

olhava.” (FREIRE, 1992, p.04). 

Estes breves e significativos relatos da vida de Freire são para nos instigar a 

pensar o papel da linguagem em sua obra. Geraldi (2005, p.08) salienta que falar de 

linguagem em Paulo Freire remete a três possibilidades de sentido: 

1. Pode-se tratar de linguagem em seu sentido estrito de língua ou de 
recursos linguísticos que Paulo Freire usou, e muitas vezes, criou em 
suas obras, e então a expressão poderia ser traduzida por outra: a 
linguagem de Paulo Freire; 2. Pode-se tratar de linguagem enquanto 
estruturação discursiva do pensamento de Paulo Freire, buscando na 
sua “ordem” discursiva um conjunto de elementos que poderiam 

ajudar a caracterizar o ethos do locutor, o lugar que escolheu e de 
onde proferiu suas falas, e então a expressão poderia ser traduzida por 
outra: o discurso de Paulo Freire; 3. Pode-se tratar de linguagem como 
fenômeno ou categoria de pensamento tal como concebida pelo autor 
em seu funcionamento próprio a partir do qual outros fenômenos 
sociais e pedagógicos podem ser explicados ou pelo qual estes outros 
fenômenos necessariamente transitam. 
 

Na tessitura desta pesquisa, mobilizamos a terceira possibilidade apresentada por 

Geraldi. Neste sentido, Paulo Freire aposta que a linguagem se constitui nas relações 

sociais entre os sujeitos e funciona como ferramenta para se ultrapassar a relação 

opressor X oprimido, contribuindo para a conquista da liberdade e para ser no mundo. 

Neste modo de pensar a linguagem, Freire deixa latente a relação eu-outro na 

constituição da alteridade – indispensável para a conquista do “estar no mundo” e 

pronunciá-lo numa atitude consciente por meio da linguagem. Fiori, no Prefácio do 

livro Pedagogia do Oprimido, contribui afirmando que, para Paulo Freire, “O mundo é 

espetáculo, mas sobretudo convocação. E, como a consciência se constitui 

necessariamente como consciência do mundo, ele é, pois, simultânea e implicadamente, 

apresentação e elaboração do mundo”. (FIORI, 2014, p.19). 

Freire (2014) defende que a linguagem se constitui no sujeito e nas relações 

dialógicas que acontecem entre o eu e o outro. Para ele, é de fundamental importância a 

consciência da presença do outro na constituição da subjetividade inerente ao diálogo. 

Para o educador, “O sujeito que se abre ao mundo e aos outros inaugura com seu gesto a 
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relação dialógica em que se confirma como inquietação e curiosidade, como 

inconclusão em permanente movimento na História” (FREIRE, 1996, p.136).  

Pensar, no legado freireano, é julgar o mundo por meio da reflexão que se 

concretiza na relação direta com a presença do outro. Vai além de pensar segundo as 

orientações pedagógicas do educador; agencia a concretização da presença no mundo 

como ato de permanente busca de consciência que leva fomentar os “inéditos viáveis” 

em superação das “situações-limites”.  

Desta forma, pensamento e linguagem, numa relação dialética, estão presentes 

na obra de Paulo Freire como uma relação essencial à conscientização do mundo e à 

emancipação humana. O autor assevera: 

A consciência do mundo, que viabiliza a consciência de mim, 
inviabiliza a imutabilidade do mundo. A consciência do mundo e a 
consciência de mim me fazem um ser não apenas no mundo mas com 
o mundo e com os outros. Um ser capaz de intervir no mundo e não só 
de a ele se adaptar. É neste sentido que mulheres e homens interferem 
no mundo enquanto os outros animais apenas mexem nele. É por isso 
que não apenas temos história, mas fazemos a história que igualmente 
nos faz e que nos torna portanto históricos. (FREIRE, 2000, p.20). 
 

Pensar verdadeiro que se concretiza na ação do homem em modificar a realidade 

a ele imposta “que percebe a realidade como processo, que a capta em constante denevir 

e não como algo estático” (FREIRE, 2014, p.114). Este pensar verdadeiro, conforme 

Freire (2014), concretiza-se por meio do diálogo também verdadeiro, cheio de 

esperança “Finalmente, não há o diálogo verdadeiro se não há nos seus sujeitos um 

pensar verdadeiro. Pensar crítico. Pensar que, não aceitando a dicotomia mundo-

homens, reconhece entre eles uma inquebrantável solidariedade.” (FREIRE, 2014, 

p.114). Nesta pesquisa ora apresentada e a partir das nossas convicções a respeito da 

importância dos sujeitos em sala de aula perceberem-se como autores de suas próprias 

histórias, problematizamos a linguagem como um acontecimento com potencial para 

interferir na e com a realidade a partir de forças políticas, culturais e sociais intrínsecas 

às narrativas sociais. 

Faz-se propício, neste momento, relatar um trecho do Episódio de Aula 1 

(Apêndice A). A proposta inicial desta aula foi trabalhar com paródia sobre o dia dos 

estudantes. Como os educandos não estavam prontos para esta atividade, a educadora 
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mudou para a produção de um acróstico em que o tema Dia do Estudante43 foi 

explorado.  

1.  Educadora: Olha, como ontem a gente já estava fazendo as coisas sobre o 
estudante e tal, eu vou perguntar: A paródia como ficou? Que eu pedi para vocês 
fazerem? Fabi, fala aí, Fabi? ((se referindo a uma educanda)). Eu vou ouvir se vai 
ser em grupo, como é que vai ser. 
2.  Gr. A.: Grupo. 
3.  Educadora: Tá bom. Vocês querem fazer as quatro ((se dirigindo a um grupo 
de meninas)). Tá bom. Que música vocês querem? Já escolheram? Fala aí a música 
nova.  
4.  Fabrícia: Fala aí (  ) o que tá escrito. 
5.  Jussara: Eu não sei. 
6.  Educadora: Tá escrito no caderno? Então vamos, junta aí. Pode ser uma só. 
Pra (   ) só pra apresentar. 
7.  Gr.A.: (   ) 
8.  Fabrícia: Ah, tia 
((muito barulho na sala)) 
9.  Educadora: Oh, eu vou arrumar. Eu tenho que ver para arrumar. 
((o barulho continua na sala)) 
10.  Fabrícia: [ É (   ), tia. Ela falou que que né fraca não.] 
11.  Jussara: [Eu fiz três músicas, tia.] 
12.  Educadora: Ei, crionças. Pega no caderno o que vocês já fizeram pra mim dá 
uma olhada como é que tá. 
((os educandos conversam entre eles sobre as músicas)) 
13.  Educadora: Então tá. Vamos lá. Mas a gente (  ) O que você deixou de 
entregar (  ) ((se dirigindo a uma educanda)).  
14.  Marcela: [(   )]. ((a educanda respondendo a educadora)). 
15.  Fabrícia : [Ô, tia, aqui vai ser...tia] ((uma educanda tenta perguntar algo a 
educadora, mas ela não ouve)). 
16.  Educadora: Ontem os meninos apresentaram à tarde. 
17.  Fabrícia: [Tia, tia vai ser...] ((a mesma educanda insiste para a educadora dá 
atenção ao que ela pergunta, mas a educadora ignora)). 
18.  Educadora: Três músicas. 
((os educandos conversam ao mesmo tempo com a educadora, e a educanda 
continua insistindo para ser ouvida)) 
19.  Educadora: Eu só quero ver aqui como está o que vocês escreveram. Um, 
dois, três, quatro ((formando os grupos)). Simony ficou (  ) porque não veio ontem 
e você também, mas a gente inclui. Vai um pra uma equipe outro pra outra. Agora  
(  ) cadê o seu? Pergunta: Vocês...Como é que vocês criaram se vocês não 
escreveram? 
20.  Simony: Hã? 
21.  Educadora: Cantou quando? [Então tá] ((uma educanda responde algo)).  Mas 
não tem isso não. O que tá feio ou bonito a gente vai arrumar. Bora lá. Eu só quero 
saber o que você fez. Deixa eu vê. ((Se dirigindo ao caderno de uma educanda)). 
((A educadora vai se dirigindo a algumas carteiras e olhando os cadernos. Neste 
momento os educandos conversam sobre a atividade)) 
22.  Educadora: Então peraí. Então canta. ((a educadora aguarda um pouco)) Cadê 
o de vocês? ((se dirigindo a outro grupo)) 
23.  Marcela: Ô, tia é... é pra inventar ou pode pegar (   )? 

                                                           
43 Percebemos que a escola trabalha com os educandos datas festivas durante o ano letivo. Em nossa 
permanência em campo, presenciamos algumas: São João, Dia do Estudante, Folclore, Dia do Soldado, 
Dia da Criança, Dia do Professor e Dia da Cidade.  
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24.  Educadora: Pra você criar. Pra você criar. Mas não tem nada você pegar um 
versinho de algum alguma palavrinha do (   ). Cadê a sua? ((se dirigindo a outra 
educanda)) (  ).  
25.  Jussara: (   ) 
26.  Educadora: Não. Mas a gente tem que ver pra arrumar. Sexta você já vai 
apresentar, querida. Cadê? Pega a sua? ((se dirigindo a outra educanda)).  
27.  Geovana: Eu não trouxe não. 
28. Educadora: Hã? 
29. Geovana: Eu não trouxe não. Mas dá tempo também. 
30. Educadora: Oh, eu vou fazer o seguinte, Marcela. Oh, os meninos. Olha só o 
que eu vou fazer. Eu estava assim entusiasmada. Não achei entusiasmo em vocês 
não, fiquei até triste agora. Eu pensei que já estava assim todo mundo pronto para 
apresentar. 
31. Gr. A.: (   ) 
32. Educadora: Ué. Eu falei com a turma da tarde ontem, vocês precisam ver. Os 
meninos já cantaram, as meninas também apresentaram. Ficaram boas as músicas. 
Eu tava assim entusiasmada, doidinha pra chegar aqui só ... pra ver. Na hora do 
recreio reúnam, depois do lanche. Tá bom? E vê logo. Certo? Viu, Marcela? Então 
tá. Vamos continuar com o estudante. 
Como os educandos não atenderam à solicitação da aula anterior para que já 
viessem para esta aula com as paródias prontas para mostrar a toda turma, a 
educadora muda seu planejamento e orienta aos educandos para produzirem um 
acróstico para o Dia do Estudante. Neste momento, ela solicita que a turma arrume 
as carteiras em círculo e relembra que eles fizeram o acróstico no Dia dos Pais. 

 
Entendemos que várias passagens deste episódio de aula vão de encontro à 

linguagem e ao pensar verdadeiro, como proposto pela Pedagogia Freireana, apesar de 

encontrar na educadora uma postura enunciativa de provocações à reflexão. Primeiro, 

ao longo de toda aula, “estudante” tem somente as boas qualidades, ou aquelas 

consideradas boas pela cultura da escola, enaltecidas pelo agir da educadora: educado, 

estudioso, pesquisador, inteligente, atencioso, alegre e etc; segundo, não há uma 

discussão com os educandos sobre os papeis político e social do estudante que busque: 

1. a assunção do ser humano; 2. o uso da linguagem enquanto práxis; 3. educação como 

prática da liberdade.  

Pudemos observar que a educadora monitora a feitura da atividade, dando 

sugestões de palavras, corrigindo ortografia, impulsionando os educandos que não 

compreenderam como executar a tarefa a pensar em silêncio, sem a ajuda do grupo. A 

voz do educador é mobilizada durante quase toda a interação didática implicando numa 

relação antidialógica e monológica, fato que pode contribuir para a não superação do 

silêncio que emudece e congela identidades. 

 
49. Educadora: Oh, igualzinho a gente fez o do pai. Vou colocar aqui Luciano. 
((escrevendo no quadro)) Lu – ci. É porque Marco não estava aqui não foi, Marco? 
((a educadora tenta inserir Marco na atividade e na interação em sala. 
Normalmente ele é muito calado)). A – no. Dessas letrinhas aqui, Marco, dessas 
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letrinhas aqui você vai tirar, colocar uma palavra para você, uma qualidade pra 
você de estudante tá? 
50. Joana: Eu sei como é que é. 
51. Educadora: Ou vocês preferem o/a palavra estudante? Estudante é melhor né? 
Então vamos lá: estudante. É verdade. ((a educadora vai escrevendo a palavra 
“estudante” no quadro)). Põe assim diferente, colorida a palavra estudante. 

Estudante. Pronto. 
 
57. Simony: Tia, tia, Marco tá perguntando como é pra fazer.  
58. Educadora: Ó, aqui no meio ó. Por que você vai escrever as palavras né? Você 
vai formar as palavras igualzinho a do pai. ((Se dirigindo a uma educanda)). 
59. Fabrícia: Mas nós não fez igual a do pai não. 
60. Simony: [Ah é porque eu não vim ontem] 
61. Marcela: Eu também não vim não, tia. 
62. Mara: Eu também não vim não, tia. 
63. Fabríca: TiA, deixa eu falar aqui. Eu não fiz a do pai assim não. 
64. Educadora: Faz a do estudante assim, querida. (  ) Deixa no meio ó. Põe ((se 
dirigindo ao quadro)) no meio da folha isso aqui. Aqui você vai formar uma 
palavra que tenha essa letra no meio. Outra e outra. Você já conhece isso aqui. 
65. Marcela: Ah. 
66. Fabrícia: Já sei como é que é. 
 
90. Educadora: Crionças, esquece a do colega. Cada qual com o seu.  
91. Joana: (Cadê minha borracha?) 
92. Fabrícia: Ela tinha caído aí. Xô vê se (   ) Eu sei que ela caiu aí. Agora (   ) eu 
falei: ó a borracha. 
93. Joana: Por que a borracha caiu assim? 
94. Educadora: Bora concluir. Vamo, vamo, vamo. 
95. Simony: Pronto. Agora tá certinho. ((Se dirigindo a outra colega)). 
 
98. Educadora: Terminaram? ((Olhando para as educandas que conversavam)). 
99. Fabrícia: Não, tia. 
100. Educadora: Bora. Rápido. 
101. Fabrícia: É porque (   ) da bolsinha caiu. ((a educanda justificando a 
conversa)). 
102. Educadora: Pensar e conversar ao mesmo tempo num dá certo. Você tá 
criando agora, você tem que descobrir a palavra que você quer. E pra isso você tem 
que focar só na palavra que você tá procurando.  
 

Além disto, percebemos, que há na sala de aula o uso, pela educadora, das regras 

de conduta que estão expostas na parede e que ela se apropria, especialmente, nos 

momentos em que os educandos estão na microinteração. 

105. Educadora: Mas e/eu acho melhor você colocar o (  ). Ele é o que quando ele 
estuda todos os dias? Faz as atividades. Ele é um menino o que? 
106. Marcos: Estudante. ((O educando responde bem baixinho)). 
107. Educadora: Não. Ele é estudante porque estuda. Agora por que ele faz tudo 
direitinho, leva tarefa pra casa. Gosta de estudar. Ele é um meninU::U? Estu o que? 
((Apontando para a atividade do educando. Ela passa para a educanda ao lado e 
continua a olhar as atividades.)). Que menina (   ) por que ela faz muito isso. Essa 
menina é muito estU? O resto você faz. Hã? ((A educanda fala algo bem 
baixinho)). Descobre aí.  Não precisa de anzol, precisa, gen::te? ((Referindo-se às 
educandas que estavam olhando as atividades umas das outras)).  
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Em nossa Sessão de Conversa, que aconteceu em outubro/2016, escolhemos a 

Aula 01 do Episódio de Aula 01, para dialogar com a educadora. Neste feito, 

ponderando juntamente com a pesquisadora, a educadora repensa a sua abordagem 

metodológica na aula mobilizada para aquele diálogo. Percebe-se uma reflexividade 

crítica sobre o seu agir no passado e o seu agir no futuro (inéditos viáveis), levando em 

consideração o ser no mundo, o ser sendo e a palavra mundo do educando: 

Pesquisadora participante: Você percebeu que nesta aula você conduziu essa 
atividade exatamente como você esperava que ela fosse. Por exemplo, a escolha 
das palavras apropriadas. Por que o estudante só tem que ser inteligente, estudioso, 
pesquisador? Por que o estudante só pode ter qualidades boas segundo a nossa 
percepção enquanto educador? Refletindo sobre identidades e linguagens, você 
percebe que de alguma forma você foi moldando a atividade deles exatamente 
como você queria que ficasse no livrinho? 
Educadora: É porque eles já têm isso. A gente já têm essa noção. O estudante não 
pode ser preguiçoso, ele não pode ser indisciplinado. Então já é uma coisa, né? 
Tem que ser (   ), acontece. Mas ali no caso eles estavam falando deles. Então a 
gente foi fazendo. 
Pesquisadora participante: Mas você percebeu que de alguma forma você foi 
conduzindo a atividade para que eles fizessem exatamente assim: mostrasse 
somente qualidades boas? 
Educadora: Percebi.  
Pesquisadora participante: Quando a gente vai levando o educando, a gente está 
pensando que está fazendo ele refletir, mas na verdade ele está sendo um reflexo 
daquilo que a gente espera dele. Ele pode nem ser isso tudo: inteligente, estudioso, 
atencioso. Mas mesmo ele estando falando dele, ele estava se reportando a um 
outro, a uma outra pessoa. 
Educadora: É. Agora se no caso, o que que a gente pensa. Se ele colocasse assim: 
preguiçoso, indisciplinado. Não ia ficar bem para um estudante – na nossa 
concepção. Então vamos colocar aqui uma coisa boa. 
 
Pesquisadora participante: Se ela aula fosse hoje, depois deste nosso diálogo, 
você faria diferente? 
Educadora: Faria. Quando a gente dá uma aula, quando você ler, você fala “Pôxa! 

Eu não deveria ter feito desta forma, deveria ter sido desta outra forma. Você 
sempre descobre. [  ]. Se ela aula fosse hoje, eu deixaria que eles escolhessem tudo. 
O que eu ia fazer era se tivesse alguma palavra escrita com letras que não são 
(ortografia). Eu deixaria eles escolherem as palavras deles, as coisas que eles 
quisessem. Por exemplo: “você, como aluno, como você se sente como estudante? 

Quais são as qualificações para você como estudante? O que você colocaria aí? É 
uma coisa sua”. Ficaria melhor, não é? Que ele criasse o que ele achasse dele. 

(Sessão de Conversa com a educadora, dia 11/10/2016) 
 

Inferimos no dizer da educadora, especialmente no último excerto, que a sua 

reflexão coaduna com a possibilidade de pensar o educando como promotor de sua 

própria história, capaz de dizer a sua palavra e negociar o ser sendo no mundo numa 

perspectiva dialógica que pronuncia o mundo, quiçá o seu mundo. 
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Linguagem para Freire (2014) desponta como práxis que resulta da ação em 

conjunto com a reflexão. Somente assim, segundo ele, poderá ter o homem a 

possibilidade de intervir responsavelmente no mundo, pronunciando-o por meio da 

linguagem. Vemos uma ressonância direta, neste momento, com o ato de 

ensinar/aprender. A sala de aula, para Freire (2014), se constitui como um espaço em 

que os educadores devem fazer o uso da linguagem/palavra para viabilizar os conteúdos 

ao tempo em que provocam reflexões sobre o mundo deles próprios e dos educandos 

numa tentativa de questionamento sobre a posição social destes enquanto oprimidos. 

Destarte, ensinar é um ato político em que pensamento se torna uma ação concreta sobre 

o ser/estar no mundo, “Desta forma, para que haja comunicação eficiente entre eles, é 

preciso que educador e político sejam capazes de conhecer as condições estruturais em 

que o pensar e a linguagem do povo, dialeticamente, se constituem” (FREIRE, 2014, 

p.121). É um ato político também quando se refere à “leitura do mundo” viabilizada 

pela escola, pois “A leitura crítica do mundo é um que-fazer pedagógico-político 

indicotomizável do que-fazer político-pedagógico, isto é, da ação política que envolve a 

organização dos grupos e das classes populares para intervir na reinvenção da 

sociedade.” (FREIRE, 2000, p. 21). 

Compreendemos a sala de aula como espaço dinâmico e interativo, em que os 

conteúdos curriculares e práticas pedagógicas precisam estar vinculados à assunção do 

ser humano em seu sentido mais amplo, ou seja, possibilitar aos educandos: 1. O 

desvelamento de sua realidade e o agenciamento de intervenções nela por meio de 

postura crítica e reflexiva, visando ao bem comum; 2. O questionamento constante; 3. A 

busca em ser mais por meio da reflexão e da ação.  

No caso de educandos da Educação do Campo, e conscientes do estado de 

vilipendiência com que são tratados pelas políticas públicas, interpelamos o papel do 

educador como um importante articulador de questões relacionadas ao currículo e à 

realidade sócio-histórica e cultural das localidades onde estas escolas do campo estão 

instaladas. Este estágio de crescimento intelectual proporciona a ambos, educador e 

educandos, atualizar os conteúdos que tratem de uma educação para a liberdade, e que, 

ao contrário de uma prática domesticadora, compreende que  

[...] educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que 
sabem um pouco que sabem – por isso sabem que sabem algo e 
podem assim chegar a saber mais, em dialogo com aquêles que, quase 
sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando seu 
pensar que nada sabem, em saber que pouco sabem, possam 
igualmente saber mais. (FREIRE, 1983, p.15). 
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Importante salientar, neste viés, a postura da educadora sobre “educar e educar-

se”. Ela reconhece que os educandos possuem conhecimentos e que ela também aprende 

com eles. Neste momento, capturamos o sentido dialógico da educação como proferido 

por Freire (2014) que prevê o pensar crítico, a linguagem como pronúncia do mundo, a 

(trans)formação de identidades e a libertação do homem. 

Tem as reuniões e fala „vamos construir junto com seu aluno‟. Eu penso „Construir 

o que? Fazer o que‟. O que que eu vou  fazer com o aluno? O aluno sabe de que? 

Não, ele sabe sim, ele sabe muito e a gente até aprende muito com eles. 
(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015). 

 
Rajagopalan (2003), tecendo reflexões sobre as perspectivas de uma Pedagogia 

Crítica a partir da Linguística Aplicada, vai ao encontro do pensamento freireano que 

captura a postura do educador crítico na luta para provocar mudanças sociais a partir de 

suas atitudes em sala de aula. Segundo o linguista: 

Ao educador crítico cabe a tarefa de estimular a visão crítica dos 
alunos, de implantar uma postura crítica, de constante questionamento 
das certezas que, com o passar do tempo, adquirem a aura e a 
„intocabilidade‟ dos dogmas. É por este motivo que o educador crítico 

atrai, via de regra, a ira daqueles que estão plenamente satisfeitos com 
o status quo e interpretam qualquer forma de questionamentos das 
regras do jogo estabelecidas como uma grave ameaça a si e à situação 
confortável e privilegiada. [...] O educador crítico sempre foi e sempre 
será uma ameaça para os poderes constituídos. (RAJAGOPALAN, 
2003, p. 111-112). 
 

Para Freire (1992), pensar a linguagem é pensar no mundo social no qual 

estamos inseridos, é pensar também em relações de poder. Em Pedagogia da Esperança, 

Freire testemunha a superação do “silêncio” dos camponeses nos Círculos de Cultura
44 

no Chile e suas vozes que não se cansavam de pronunciar o mundo a partir dos seus 

olhares e perspectivas. Era a superação da „cultura do silêncio‟ tão impregnada em suas 

atitudes em que a sua linguagem e a sua palavra não eram pronunciadas.  Relata o 

educador: 

Me impressionava [...] como os camponeses se davam à análise de sua 
realidade local e nacional. O tempo sem limite de que pareciam 
precisar para amainar a necessidade de dizer a sua palavra. Era como 
se, de repente, rompendo a “cultura do silêncio”, descobrissem que 

não apenas podiam falar, mas, também que seu discurso crítico sobre 
o mundo, seu mundo, era uma forma de refazê-la. Era como se 

                                                           
44 No livro “Educação como prática de liberdade”, Freire esclarece o significado e ações dos Círculos de 

Cultura. Assim ele diz “Em lugar de professor, com tradições fortemente „doadoras‟, o Coordenador de 
Debates. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno, com tradições passivas, o 
participante de grupo. Em lugar dos „pontos‟ e de programas alienados, programação compacta, 
„reduzida‟ e „codificada‟ em unidades de aprendizado.” (FREIRE, 1967, p.103). 
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começassem a perceber que o desenvolvimento de sua linguagem, 
dando-se em torno de análise da sua realidade, terminava por mostrar-
lhes que o mundo mais bonito a que aspiravam estava sendo 
anunciado, de certa forma antecipado, na sua imaginação. E não vai 
nisto nenhum idealismo. A imaginação, a conjectura em torno do 
mundo diferente do da opressão, tão necessários aos sujeitos históricos 
e transformadores da realidade para sua práxis, quanto 
necessariamente faz parte do trabalho humano que o operário tenha 
antes na cabeça o desenho, a “conjectura” do que vai fazer. Aí está 

uma das tarefas da educação democrática e popular, da Pedagogia da 
esperança – a de possibilitar nas classes populares o desenvolvimento 
de sua linguagem, jamais pelo blablablá autoritário e sectário dos 
“educadores”, de sua linguagem, que, emergindo da e voltando-se 
sobre a sua realidade, perfile as conjecturas, os desenhos, as 
antecipações, do mundo novo. Está aqui uma das questões centrais da 
educação popular – a da linguagem como caminho de invenção da 
cidadania. (FREIRE, 1992, p.20). 
  

Notamos neste pensamento de Paulo Freire a sua percepção acerca da linguagem 

– esta serve aos homens e mulheres para pronunciar o mundo, o seu mundo, para 

pronunciar a sua palavra a partir da realidade de cada um. Diante desta possibilidade de 

pronunciar a sua linguagem, homens e mulheres buscam se introjetar no mundo real em 

que as suas vozes são, de fato, ouvidas. Eles deixam de ser meros expectadores de uma 

realidade delineada e ajustada por outrem e passam a ser sendo, para que, por meio das 

suas próprias expectativas e realidade, se tornem seres históricos, inconclusos, seres da 

busca, construtores de sua própria cultura.  

Em nosso percurso de pesquisa, percebemos que os educandos, quando estavam 

em sala de aula, eram muito calados, ou falavam muito baixo, mesmo quando eram 

solicitados pela educadora. A princípio pensamos que seria por causa da nossa presença 

em sala, mas com o tempo, estando eles totalmente à vontade, confirmamos o 

silenciamento deles. Fizemos a espirilização45 dos dados gerados pelo diário de campo, 

pelo questionário feito aos educandos e pela entrevista feita à educadora. Esta enuncia: 

Eu não gostava de menino indisciplinado. Eu não consigo trabalhar com menino 
indisciplinado. Eu não gostava de que chegasse atrasado. Então eu queria colocar 
regras que não existiam aqui. Não gostava de falta de respeito. Não gostava que me 
respondesse. E até hoje a gente é assim. Primeiro a gente tem que criar um laço por 
que né? Os pais, os meninos não gostavam de mim por que achavam que eu não 
mandava em nada. Eles não entendiam que eu queria o bem dos filhos deles. 

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015). 
 

                                                           
45 Esta escolha lexical se deu por entender a pesquisa e os dados gerados nela como em constante 
movimento num continnum de acontecimentos que dialogam entre si, ora se afastando um ou outro, ora se 
aproximando, sempre numa relação estreita e direta, porém nunca plana nem estática.  
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A partir desta narrativa de prática, capturamos os sentidos revelados pelos 

educandos quanto a suas próprias posturas em relação a este momento de interação 

didática. Ou seja, a postura da educadora, o que ela pensa sobre a necessidade de 

exercer a autoridade que lhe é outorgada pela cultura escolar, tem ressonância direta na 

postura enunciativa do sujeito-educando e, consequentemente, nas identidades deste 

visto que eles agem, na maioria das vezes, com emudecimento e receio de 

enfrentamento. Estes enquadres são ratificados por eles quando inquerimos sobre o 

pedido de silêncio proferido pela educadora quando eles estão em microinteração em 

sala de aula: 

Quadro 7: Por que a educadora pede silêncio? 

 

Simony  

Porque a gente pode está 
pesquisando e a gente começa 
conversar, aí ela pede silêncio. 

 

Marco 

Porque os meninos ficam 
bagunçando na sala, aí ela fica 
com raiva. 

 

Marcela  

Porque ela acha que se a gente 
ficar em silêncio, terminamos a 
tarefa mais rápido.  

 

Jussara 

Porque ela deve sentir alguma 
dor, aí o barulho está muito 
alto e deixa ela nervosa. 

Filipe Porque ela fica com raiva. 

Paula Para não atrapalhar os alunos 
da outra sala. 

Tiago Porque ela fica com raiva. 

Gabriel   

Mara  Não.  

Geovana  Para ela não ficar passando 
raiva. 

Marcos  Porque a gente fica fazendo 
barulho. 

Guilherme  Não.  

Fabiana  Porque é para prestar atenção 
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na aula. 

Fabrícia Ela não gosta de barulho. Ela 
gosta de conversa, mas baixo.  

Lucas Eu acho que é porque ela não 
gosta de se estressar por causa 
da pressão. 

Joana  Porque com silêncio a gente 
presta mais atenção na aula. 

Fonte: Dados da pesquisa: Elaborado pela autora. 
 
 

A produção dos dados convoca em nós, pesquisadores, a necessidade de ampliar 

a discussão sobre o homem enquanto ser da linguagem. A fim de interpelar os sujeitos-

educandos sobre o que eles compreendem a respeito das Regras de Conduta46 que estão 

expostas na sala, propomos um questionário. Por ser um material que está exposto na 

sala de aula, afixado na parede, assim como outros materiais, imaginamos que eles, 

possivelmente, demandariam um tempo para identificá-las. Para nossa surpresa, quando 

perguntamos sobre elas, rapidamente toda a sala apontou para o lugar onde elas ficam. 

Ou seja, apesar de não serem regras que são lembradas verbalmente na interação 

didática cotidianamente, estão memorizadas pelos educandos. Fato indiciado pela 

educadora: 

Não precisa nem você está ditando regras nem nada. Porque eles já sabem. 
 
O comportamento deles é de grande importância porque aqui nós estamos 
formando cidadãos.  

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                           
46

 Todas as salas de aula da escola possuem Regras de Conduta. 
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Diagrama 4: Regras de Conduta 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 
 

Neste dia, 07/12/2015, havia 15 (quinze) educandos presentes e todos entendem 

que estas regras são muito importantes, pois, segundo eles, “Os alunos devem obedecer 

as regras”, “Porque tem que obedecer tudo que tem”, “É bom para a pró e para a gente 

também”, “Elas servem para você aprender não só aqui mas nas outras salas”, “É 

muito importante e devem ser respeitadas”, “Nós devemos ser orientados”, “Porque 

ajuda a respeitar”, “É muito importante para todos”, “Porque os alunos devem 

respeitar o amigo”, “É muito bom para a turma na sala”, “A gente fica educado e 

aprende mais”, “Porque a gente aprende”, “Porque podemos usá-las em outros 

lugares”, “Porque elas são importantes para nós”
47. 

Perspectivando sobre os impactos nas identidades dos educandos, e convocando 

a nossa questão de pesquisa “As identidades sociais dos sujeitos/educandos sofrem 

impacto na sala de aula – considerando a interação, a cultura escolar e a prática 

docente?”, topicalizamos, no quadro a seguir, indícios de influências sobre as 

identidades, ratificando que estas se (re)constroem por meio do discurso: 

 

 

 

 

                                                           
47

 Somente um educando não justificou esta questão. 

REGRASDE 
CONDUTA 

ESPERAR A 
SUA VEZ NA 

FILA 

GUARDAR O 
MATERIAL 
DEPOIS DE 

USÁ-LO 

FAZER AS 
ATIVIDADES 
EM SILÊNCIO 

SEM 
ATRAPALHAR O 

AMIGO 

JOGAR O 
LIXO NO LIXO 

PRESERVAR O 
QUE É DE 

TODOS 
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Quadro 8: Regras de Conduta e Identidades 

 

EDUCANDOS48 

Por que os educandos 
acham importantes as 

regras de conduta expostas 
na sala de aula 

Possíveis implicações para 
as identidades do 

educando 

 

JOANA 

 

Porque os alunos devem 
obedecer as regras. 

 Obedecer sem questionar. 

 

FABRÍCIA 

 

Porque tem que obedecer tudo 
que tem. 

 Obedecer a tudo e a todos. 

 

SIMONY 

 

É bom para a pró e para a gente 
também. 

 Apropriação do discurso 
alheio. 

 

MARCELA 

 

Elas servem para você aprender 
não só aqui, mas nas outras 
salas. 

 Só aprende quem respeita 
as regras. 

 

FILIPE 

 

É muito importante e devem ser 
respeitadas. 

 Apropriação do discurso 
do outro sem reflexão. 

 

JUSSARA 

 

Porque ajuda a respeitar. 

 Respeito ao próximo a 
partir da obediência. 

 

GEOVANA 

 

É muito importante para todos. 

 A boa convivência 
depende da obediência às 
regras. 

GABRIEL Porque os alunos devem 
respeitar o amigo. 

 Para haver respeito é 
necessário seguir regras. 

MARCO  

É muito bom para a turma na 
sala. 

 A turma precisa de regras. 

GUILHERME   A educação necessita de 

                                                           
48 Dois educandos preferiram não se identificar. 
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A gente fica educado e aprende 
mais. 

regras. 

 

MARA 

 

Porque a gente aprende. 

 Aprendizagem relacionada 
à obediência. 

FABIANA Porque podemos usá-las em 
outro lugar. 

 Precisa-se de regras em 
todos os lugares. 

PAULA Porque elas são importantes para 
nós. 

 Agenciamento de se viver 
bem a partir de regras. 

 Nós devemos ser orientados  Somente com regras 
poderemos ter boa 
orientação. 

    

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 
 

A fim de problematizar o porquê dos educandos possuírem um comportamento 

silencioso, não questionador, obediente às regras, passivo em sala de aula - como 

observado nesta pesquisa - que condiz com o que eles apresentam no quadro anterior, 

trazemos a seguir alguns fragmentos do dizer da educadora em sala de aula em 

momentos de interação didática, revozeado pela cultura escolar, que revelam 

agenciamento das identidades e postura que oprime a reflexão do educando enquanto 

ser que questiona a sua realidade histórica e cultural. Consequentemente, este educando 

não perspectiva o ser no mundo como possibilidade de transformar a realidade em que 

vive, “Por isso também é que o mero reconhecimento de uma realidade não leve a esta 

inserção crítica (ação já) não conduz a nenhuma transformação da realidade objetiva, 

precisamente porque não é reconhecimento verdadeiro”. (FREIRE, 2014, p.53). 
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Diagrama 5: Dizer da educadora 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

Diante da constatação de que os educandos se apropriaram do dizer do outro, e 

se alteram com este dizer, neste caso a cultura escolar imposta hegemonicamente pela 

cultura nomeada por Freire (1983) como “invasão cultural”, vamos comparar com as 

respostas que eles deram quando solicitamos que criassem três novas regras de conduta 

que eles avaliassem como importantes ter em sala de aula. 

 
 

Quadro comparativo 1: Regras de Conduta 

 

EDUCANDOS49 

Por que os educandos 
acham importantes as 

regras de conduta expostas 
na sala de aula 

 

Quais novas regras eles 
criariam 

 

JOANA 

 

Porque os alunos devem 
obedecer as regras. 

 Não ficar desobedecendo a 
professora; 

 Não bater nos seus colegas; 

 Fazer as coisas certas. 

   A professora não deixa 
conversar; 

                                                           
49 Dois educandos preferiram não se identificar. 

DIZER  

DA 
EDUCADORA 

Pensar e 
conversar ao 

mesmo tempo 
num dá certo. 

Eu já vou aí, eu 
preciso conversar 
com uma menina 
chamada Joana 

que só está 
colocando 

dificuldades.  

Quando o 
colega está 

lendo, o outro 
pode ficar 

conversando? 

Quando eu tô lá na 
frente dando aula 

que você fica assim 
ó, só olhando o que 

eu tô falando pra 
você aprender logo. 
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FABRÍCIA Porque tem que obedecer tudo 
que tem. 

 Não jogar lixo no chão; 
 Quando entrar com os pés 

sujos, varrer. 

SIMONY  

É bom para a pró e para a gente 
também. 

 Não bater nos colegas; 
 Não “xingar” a professora; 

 Não brigar com os amigos. 

MARCELA  

Elas servem para você aprender 
não só aqui, mas nas outras 
salas. 

 Limpar os pés antes de 
entrar na sala; 

 Não chupar bala e nem 
chiclete na sala; 

 Não bater nos colegas. 

FILIPE  

É muito importante e devem ser 
respeitadas. 

 Limpar os pés antes de 
entrar na sala; 

 Não colocar apelidos nos 
colegas; 

 Não riscar as cadeiras. 

JUSSARA  

Porque ajuda a respeitar. 

 Não brigar no intervalo; 
 Não fazer fofoca do colega; 

 Não copiar do colega. 

GEOVANA  

É muito importante para todos. 

 Respeitar a professora; 
 Não sujar a sala de aula; 
 Não colocar apelido no 

outro. 

GABRIEL Porque os alunos devem 
respeitar o amigo. 

 Não responder a pró. 

MARCO  

É muito bom para a turma na 
sala. 

A professora; 

 Organiza; 

 A escola. 

GUILHERME  

A gente fica educado e aprende 
mais. 

 Não falar palavrão; 
 Não sair sem pedir a 

professora; 
 Não desperdiçar água. 

MARA  

Porque a gente aprende. 

 Não sorrir do colega; 
 Não copiar a tarefa do 

colega; 
 Não conversar quando a 

professora está passando 
tarefa. 
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FABIANA Porque podemos usá-las em 
outro lugar. 

 Não falar palavrões; 
 Não copiar do colega; 
 Não falar alto com a 

professora 

PAULA Porque elas são importantes 
para nós. 

 Sempre esperar sua vez para 
falar; 

 Quando quiser falar, levanta 
a mão; 

 Não sujar a sala de aula. 

 Nós devemos ser orientados  Limpar os pés antes de 
entrar na sala de aula; 

 Não colocar apelido no 
colega; 

 Não riscar as cadeiras. 

   Manter a sala de aula limpa; 
 Não riscar o caderno do 

colega; 
 Não chutar o braço do 

colega. 

Fonte: Dados da pesquisa: Elaborado pela autora. 

 

Acessamos nestes dizeres dos educandos uma incorporação do dizer do outro, 

sem questionamentos, sem práxis. Na primeira coluna do quadro, eles evidenciam que 

precisam de regras para aprender, para respeitar, para se orientar, para ser educado, para 

saber obedecer regras. Ou seja, “Em verdade, instaurada uma situação de violência, de 

opressão, ela gera toda uma forma de ser e comportar-se nos que estão envolvidos nela. 

Nos opressores e nos oprimidos. Uns e outros, porque concretamente banhados nessa 

situação, refletem a opressão que os marca”. (FREIRE, 2014, p.62). 

Já na segunda coluna, quando propomos a criação de novas regras, os educandos 

mobilizam, em grande parte das falas, o advérbio de negação “Não” a fim de trazer o 

discurso do outro para a sua fala, o que nos mobiliza a revozear: 

O invasor reduz o homem do espaço invadido a meros objetivos de 
sua ação. 
A relação entre invasor e invadidos, que são relações autoritárias, 
situam seus pólos em posições antagônicas.  
O primeiro atua, os segundos têm a ilusão de que atuam, na atuação 
do primeiro; êste diz a palavra, os segundos, proibidos de dizer a sua, 
escutam a palavra do primeiro. O invasor pensa, na melhor das 
hipóteses, sobre os segundos, jamais com eles; estes são „pensados‟ 
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por aqueles. O invasor prescreve, os invadidos são pacientes da 
prescrição. (FREIRE, 1983, p.26-72). 
 

Moita Lopes (2006), refletindo sobre o papel da Linguística Aplicada e 

apontando possibilidades para se ouvir as “vozes do sul”, defende que: 

Essa visão parece crucial em áreas como a LA, que tem como objetivo 
fundamental a problematização da vida social, na intenção de 
compreender as práticas sociais nas quais a linguagem tem papel 
crucial. Só podemos contribuir se considerarmos as visões de 
significado, inclusive aqueles relativos à pesquisa, como lugares de 
poder e conflito, que refletem os preconceitos, valores, projetos 
políticos e interesse daqueles que se comprometem com a construção 
do significado e do conhecimento. Não há lugar fora da ideologia e 
não há conhecimento desinteressado. (MOITA LOPES, 2006, p. 102-
103). 

  
Atualizar o termo “vozes do sul”, tão amplificadamente problematizada pelos 

linguistas aplicados, convoca-nos a capturar este termo na obra de Paulo Freire, 

especificamente “Pedagogia da Esperança”. Nesta obra, o autor, com o propósito 

eminentemente político, cria o neologismo "sulear”
50 em oposição ao termo “nortear”. 

Vejamos que não é uma escolha aleatória visto que ele pretende denunciar as “vozes do 

norte” que são categorizadas como superiores, legítimas, dignas de seguimento. Em 

nota, Ana Maria Araújo Freire registra neste livro a preocupação de Paulo Freire com as 

escolhas lexicais nada ingênuas pelas estruturas políticas e econômicas de dominação 

impostas pelo “Norte”. Ela esclarece:  

Suleá-los: Paulo Freire usou este termo que na verdade não consta nos 
dicionários da língua portuguesa, chamando a atenção dos leitores (as) 
para a conotação ideológica dos termos nortear, norteá-la, orientação, 
orientar-se e outras derivações. 
 
Norte é primeiro mundo. Norte está em cima, na parte superior, assim 
Norte deixa “escorrer” o conhecimento que nós do hemisfério Sul 

“engolimos sem conferir com o contexto local” [...] (ARAÚJO 

FREIRE, 1992, p.112). 
 

Podemos capturar aqui, dentre tantos outros momentos no legado freireano, a 

importância da educação com o povo, que tem a realidade deste como ponto de partida 

para a conscientização necessária à pronúncia do mundo. Paulo Freire defende que é 

imperativo ao homem se constituir enquanto sujeito numa dada comunidade, mas que 

                                                           
50

“Daí que minhas falas fossem sempre cortadas ou permeadas pelo quer dizer, isto é. Por outro lado, 
apesar de alguns anos de experiência como educador, com trabalhadores urbanos e rurais, eu ainda quase 
sempre partia de meu mundo, sem mais explicação, como se ele devesse ser o „sul‟ que os orientasse. Era 

como se minha palavra, meu tema, minha leitura do mundo, em si mesmas, tivessem o poder de suleá-
los” (FREIRE, 1992, p.12). 
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seja, sobretudo, capaz de mudar a sua realidade por meio da palavra – da sua própria 

palavra – numa relação dialógica que implica a conscientização da presença do outro e 

da incompletude do ser humano, e, consequentemente, na concretização do direito de 

dizer. Sobre alteridade, Geraldi (2005, p.16-17) acrescenta: 

 
Toda arquitetura do pensamento dialógico se sustenta na relação com 
a alteridade. [...]. 
E aqui o sentido de “a linguagem em Paulo Freire” ultrapassa toda e 

qualquer perspectiva superficial: nós nos fazemos o que somos nas 
relações dialógicas que mantemos com a alteridade. Sem o outro, não 
há vozes. Sem o outro não há ecos. Relações dialógicas que não se 
dão no vazio: são relações sociohistóricas sobrecarregadas das 
condições de seu exercício, estando os interlocutores condicionados 
pelo caráter destes encontros que, não obstante suas determinações, 
são lugares e tempos de construções de novas condições. Sujeição e 
criação concomitantes, porque a dialogia se dá sobre o estável e sobre 
o instável da relação com a alteridade. É por isso que somos, numa 
voz, muitas vozes. 

 

Desta forma, entendendo que a linguagem está intrinsecamente ligada à 

dialogicidade, a diálogo e à palavra, no próximo tópico, trataremos destes termos na 

perspectiva freireana. 

2.2.1 Dialogicidade: palavra e diálogo como “fenômeno humano” 

 

Freire (2014) afirma em Pedagogia do Oprimido que a dialogicidade é “essência 

da educação como prática da liberdade” e que a palavra está tão intrinsecamente ligada 

ao diálogo que se torna incapaz haver diálogo sem a pronúncia da palavra - chamada 

por ele de “palavra verdadeira”. Esta implica: 

ação e reflexão, de tal forma solidárias, em uma interação tão radical 
que, sacrificada, ainda que em parte, uma delas, se ressente, 
imediatamente, a outra. Não há palavra verdadeira que não seja práxis. 
Daí que dizer a palavra verdadeira seja transformar o mundo. 
(FREIRE, 2014, p. 107). (Ênfase acrescida). 
 

 Esta busca incansável de Freire em “transformar o mundo” por meio da “palavra 

verdadeira” tem ressonância em suas obras. Ele afirma que somente numa relação 

dialógica a educação se torna problematizadora, contrapondo-a a educação bancária, 

podendo, assim, fortalecer a ruptura com a cultura hegemônica. Afirma ainda que há um 

antagonismo entre as duas: a primeira “serve à libertação”, já a segunda “serve à 

dominação”. A partir desta dicotomia entre estes dois tipos de educação, o autor 
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defende o papel da escola enquanto mantenedora ou não da cultura dominante a partir 

da escolha do tipo de educação que esta faz – problematizadora ou bancária. Revela, 

ainda, a força da palavra capaz de tornar o ato cognoscente do educando em permanente 

diálogo com o ato cognoscente do educador. Desta forma, ele atesta que: 

Neste sentido, a educação libertadora, problematizadora, já não pode 
ser ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir “conhecimentos” e 

valores aos educandos, meros pacientes, à maneira da educação 
“bancária”, mas um ato cognoscente. Como situação gnosiológica, em 

que o objeto cognoscível, em lugar de ser um término do ato 
cognoscente de um sujeito, é o mediatizador de sujeitos cognoscentes, 
educador, de um lado, educandos, de outro, a educação 
problematizadora coloca, desde logo, a exigência da superação da 
contradição educador-educandos. Sem esta, não é possível a relação 
dialógica, indispensável à cognoscibilidade dos sujeitos cognoscentes, 
em torno do mesmo objeto cognoscível. (FREIRE, 2014, p. 95). 

 
 Percebemos a importância da palavra e do diálogo na educação 

problematizadora, como proposta por Freire, numa relação estreitamente dialógica em 

que o eu não se sobrepõe ao tu, ambos se completam na busca do ser mais. O valor da 

presença do outro na constituição das identidades atualiza mais uma vez o conceito de 

sujeito infindo, sempre em construção nas relações dialógicas. É necessário fazer a 

travessia até o outro para que o sujeito se (re)construa initerruptamente nesta busca 

permanente de estar no mundo, mas, principalmente, ser no mundo. Se esta travessia é 

interrompida numa proposta de educação hermética, que não pratica a “escuta” do 

outro, de que forma esta educação poderia estar comprometida com a prática de 

liberdade e com a pronúncia do mundo?  

Na proposta dialógica, a educação ocorre entre o eu com o tu, sabendo que 

ambos se propõem a um ato de criação em que “a conquista implícita no diálogo é a do 

mundo pelos sujeitos dialógicos, não a de um pelo outro” (FREIRE, 2014, p.110). Aqui 

fica exposto o sentido do diálogo como um instrumento verdadeiramente possível para a 

“hominização” do homem que se torna, nesta relação dialógica, o autor de sua história 

no mundo e para o mundo e comprometido com a sua existência, ou seja, ser sendo. 

Fiori, em Prefácio do livro Pedagogia do Oprimido, mostra que o significado atribuído 

por Freire a esta palavra “A „hominização‟ não é adaptação: o homem não se naturaliza, 

humaniza o mundo. A „hominização‟ não é só processo biológico, mas também 

história.” (FIORI, 2014, p.18). Freire (2014, p. 108), incansavelmente, alerta “Existir, 

humanamente, é pronunciar o mundo, é modificá-lo”, como também “o diálogo é uma 

exigência existencial” (p.109). Portanto, concordando com as palavras de Freire e Fiori, 
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somente por meio do encontro entre homens que intencionam a liberdade para si e para 

os outros por meio da problematização do mundo enquanto relação de construção, 

reconstrução e reinvenção da realidade, há de fato a relação dialógica que supera o ato 

de repetição de palavra e instaura a práxis com a possibilidade do homem intervir no 

mundo mediatizados por seus pares. Ou seja, pronunciar o mundo nunca será uma 

atitude solitária.  

Problematizamos, neste momento, uma prática pedagógica recorrente em sala de 

aula por parte dos educadores: o pedido de silêncio. A sala de aula, enquanto sistema 

complexo, proporciona (ou deveria) uma dinamicidade nas relações, nas 

microinterações, como também um ensino significativo em que as partes envolvidas – 

educandos e educador – compõem o todo. Se o silêncio, que em alguns casos significa 

bom “controle” de turma, for a mola propulsora para o bom desenvolvimento das 

atividades propostas, apreendemos que temos aí o cerceamento do direito de dizer a sua 

palavra.  

Entendendo que esta prática é recorrente em muitas salas de aula e que ela 

impacta nas identidades dos educandos, vejamos o que topicalizam os educandos da 

turma pesquisada a este respeito em questionário à pesquisadora participante: 

Quadro comparativo 2: O impacto do silêncio 

 

 

            PESQUISADORA 

 

 

 

EDUCANDOS 

Observei que, nas aulas, 
quando há um barulho 
maior, ou quando você 
conversa com algum colega, 
a pró pede silêncio. Por que 
você acha que a pró age desta 
forma? 

Sabemos que o momento da 
aula é um momento 
importante e nós devemos 
prestar atenção às explicações 
da pró. Mas vi que vocês, na 
maioria das vezes, ficam 
muito calados ou respondem 
muito baixo. Por que você 
acha que isto acontece? 

 

Simony  

Porque a gente pode está 
pesquisando e a gente começa 
conversar, aí ela pede silêncio. 

Porque tem vez que a gente tem 
vergonha de falar. 

 

Marco 

Porque os meninos ficam 
bagunçando na sala, aí ela fica 
com raiva. 

Eu presto muita atenção na pró. 

 Porque ela acha que se a gente 
ficar em silêncio, terminamos a 

Para a professora não xingar 
porque não é hora de conversar. 
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Marcela  tarefa mais rápido.  

 

Jussara 

Porque ela deve sentir alguma 
dor, aí o barulho está muito 
alto e deixa ela nervosa. 

Porque não é pra gente estressar 
a professora. 

Filipe Porque ela fica com raiva. Não. 

Paula Para não atrapalhar os alunos 
da outra sala. 

Para não atrapalhar a professora 
que dá aula na outra sala. 

Tiago Porque ela fica com raiva. Não sei. 

Gabriel   Não sei. 

Mara  Não.  Porque tem medo da pró. 

Geovana  Para ela não ficar passando 
raiva. 

 

Marcos  Porque a gente fica fazendo 
barulho. 

Não sei. 

Guilherme  Não.  Sim. 

Fabiana  Porque é para prestar atenção 
na aula. 

Vergonha. 

Fabrícia Ela não gosta de barulho. Ela 
gosta de conversa, mas baixo.  

Porque você fica com vergonha. 

Lucas Eu acho que é porque ela não 
gosta de se estressar por causa 
da pressão. 

Vergonha. 

Joana  Porque com silêncio a gente 
presta mais atenção na aula. 

Porque eu fico com vergonha. 

Fonte: Dados da pesquisa: Elaborado pela autora. 
 

O que os educandos enunciam sobre o agir da educadora em relação ao silêncio 

denota um receio deles de enfrentar a situação de interação didática com mais 

participação. Quanto ao agir deles, chama-nos a atenção cinco educandos afirmarem 

não saber o porquê, cinco afirmarem ter vergonha, três deixarem subtendido que têm 

medo, dois não se pronunciarem a respeito, e uma educanda faz referências à sala ao 

lado. Percebemos que o trabalho com a oralidade, o se colocar enquanto sujeito em 

condições de ação e reflexão, de questionar, está negativamente comprometido com o 

direito de dizer como pronunciado por Freire, e chancelado por nós. Tal situação 
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implica na construção do ser no mundo e do ser sendo do educando, trazendo 

consequências para suas identidades, tais como receio de questionar, aceitação de 

realidade imposta pela cultura hegemônica, emudecimento diante de práticas abusivas 

dos dominantes. 

O excerto a seguir, do Episódio de Aula 02 (Apêndice B), mostra mais 

claramente esta postura dos educandos, ou a escolha deles em se furtar do direito da 

palavra. 

 
15. Educadora: Na sombra da árvore. Que mais? Móveis. Você falou guarda-
roupa, mas todos os móveis. Basta a gente olhar aqui que a gente vai vê. Olha ... 
16. Gabriel: Porta, cadeira. 
17. Educadora: Porta, cadeira. Mesa, né? O que mais? 
18. Grupo de educandos: (    ) 
19. Educadora: Telhado para segurar as telhas, né?  

Segue um silêncio na sala. Tem um educando querendo falar, mas parece 
está com vergonha. 
20. Paulo: Ô, tia ((sussurrando)). 
21. Educanda: Fala alto. 

Este trecho fica bastante inaudível. Há educandos querendo se pronunciar, 
mas não conseguem ((muito provavelmente com vergonha)). 
22. Educadora: Me diz uma coisa: E as flores? Por que que elas são importantes? 
23. Grupo de educandos: (   ). 
24. Educadora: E as nossas já estão ali murchinhas. Bom de jogar fora. Hã? O que 
que 
 tem dentro da flor que é importante para a gente?  

Silêncio na sala. Os educandos somente olham para a educadora. 
 

Já a educadora, em entrevista, alude a uma postura diferente da enunciada pelos 

educandos. Para ela, é importante dar voz aos educandos, deixando-os à vontade para 

escolha da programação didática. No entanto, percebemos também em sua fala, uma 

retomada desta instituição da autoridade do professor, apesar de reconhecer a 

importância da participação dos educandos na aula: 

Os meninos aqui, quando eles não gostam de uma coisa, eles falam. Quando eles 
não querem uma coisa, eles falam. Então isso aí já é o que? Eles falam „ah, tia, isso 

hoje não. Vamos logo fazer o Papai Noel‟. Então, a voz deles né? Ele indicou, ele 

disse „Eu quero esse primeiro‟. (   ). Mas eu sou a professora, quem vai falar sou 

eu. Quem dita as regras sou eu. Então ali eles já vão se sentir inibidos de dizer o 
que eles querem e o que eles não querem. Se você quer transformar seu aluno, você 
quer que ele participe, você também tem que dar espaço para ele saber escolher, 
não é? Porque a maioria dos professores chega e é isso, e isso. Pronto. Para casa. 
Isso, isso e isso e acabou, não é? (   ) „Você quer o que hoje? E para amanhã você 

vai querer o que? O que nós vamos fazer amanhã?‟ Então é isso. 
(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015). 
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Podemos verificar esta postura da educadora em algumas aulas. Realmente, ela 

solicita a opinião dos educandos sobre os procedimentos da aula do dia, buscar ouvi-los 

e, na medida do possível, atendê-los. A grande questão que se coloca à frente desta 

postura é o fato dos educandos se posicionarem muito pouco na interação didática 

quando são solicitados. Neste momento, acontecem duas situações: ou eles falam muito 

baixo, quase sussurrando, ou eles ficam calados, somente olhando para frente. O excerto 

a seguir, que compõe o Episódio de Aula 2 (Apêndice B), ressoa o que foi demonstrado 

no Quadro Comparativo 02: O impacto do silêncio, e também no dizer da educadora: 

01. Educadora: Olha::a...Hoje de manhã nós temos um trabalho com a 
primavera...e a árvore, né? E também temos um texto para a gente ler, refletir e 
depois produção. Vocês querem fazer o que primeiro? O texto? Depois a gente 
discute? 
02. Grupo de educandos: A árvore. 
03. Educadora: A árvore? Me diz aí qual o significado da árvore para vocês? Para 
que que serve essa árvore para a gente? Então, para preservar, para não desmatar. 
Por que é importante...a árvore? Ela nos dá o que? O que que a árvore faz para nós? 
Enquanto a educadora vai lançando estas perguntas, os educandos vão sussurrando 
algumas possibilidades. Como eles falam muito baixo, não consigo compreender as 
falas deles. 
04. Fabrícia: O solo. 
05. Grupo de educandos: (   ) 
06. Educadora: O solo. O que que tem a ver o solo com a árvore? 
07. Fabrícia: O ar. 
08. Educadora: Isso. O ar. O oxigênio. O que mais? 
09. Joana: A água. 
10. Educadora: Hanhan. Porque precisamos para ter mais água. Que mais? 
Há um silêncio na turma. Os educandos conversam bem baixinho entre eles, mas 
não respondem à educadora. 
11. Educadora: Olhem, pensem bem. Hoje não, que já tem uns bercinhos de 
outros materiais. Mas de quando a gente nasce, tem a cama. É feita de que? 
12. Paula: Da árvore. 
13. Educadora: Da árvore, né? Hoje não porque já tem a tubular, né? Mas ... 
depois o bercinho, né? O que mais? Quando a gente está naquele sol danado, 
anda::ndo, que acha uma árvore, né? A gente faz o que? 
14. Grupo de educandos: (    ) 
15. Educadora: Na sombra da árvore. Que mais? Móveis. Você falou guarda-
roupa, mas todos os móveis. Basta a gente olhar aqui que a gente vai vê. Olha ... 
16. Gabriel: Porta, cadeira. 
17. Educadora: Porta, cadeira. Mesa, né? O que mais? 
18. Grupo de educandos: (    ) 
19. Educadora: Telhado para segurar as telhas, né?  
Segue um silêncio na sala. Tem um educando querendo falar, mas parece está com 
vergonha. 
20. Paulo: Ô, tia ((sussurrando)). 
21. Educanda: Fala alto. 
Este trecho fica bastante inaudível. Há educandos querendo se pronunciar, mas não 
conseguem ((muito provavelmente com vergonha)). 
22. Educadora: Me diz uma coisa: E as flores? Por que que elas são importantes? 
23. Grupo de educandos: (   ). 
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24. Educadora: E as nossas já estão ali murchinhas. Bom de jogar fora. Hã? O que 
que tem dentro da flor que é importante para a gente?  
Silêncio na sala. Os educandos somente olham para a educadora. 
25. Educadora: Quando você vai lá naquele pé de laranja e você vê aquela 
florzinha, tem o que nela? Uma? 
26. Simony: (laranjinha). 
27. Educadora: Uma laranjinha pequena. Não é isso? Quando a flor cai, a laranja 
cresce. Então, por isso que fala que da flor vem o ...  
28. Simony: Fruto. 
29. Educadora: Né? Então já que nós vamos depois para o texto (   ) Primeiro, eu 
vou dar umas florzinhas para vocês colarem, viu? Formar uma rosinha, depois a 
gente vai enfeitar a árvore. 
A educadora já trouxe o material recortado e já vai distribuindo o material. Neste 
momento há microinterações na sala de aula entre os educandos. 
30. Educadora: Olha. Eu vou explicar para vocês. Vocês vão pegar, vão colar as 
primeiras, uma na outra, tá? Aí vai ficar desse jeito. Bem:m bonitinho. Depois que 
ela ficou coladinho aqui, uma na outra, certo? A gente vai pegar outra dessa e vai 
colando. São cinco ó. Depois que a gente formar a florzinha, nós vamos colar a 
árvore e vamos colocar, tá? 
31. Grupo de educandos: (   ) 

 

Nesta relação sempre permeada pelo direito de dizer, Freire salienta que: 

Mas, se dizer a palavra verdadeira, que é trabalho, que é práxis, é 
transformar o mundo, dizer a palavra não é privilégio de alguns 
homens, mas direito de todos os homens. Precisamente por isto, 
ninguém pode dizer a palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os 
outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais. 
(FREIRE, 2014, p.109).  
 

Freire aposta em algumas premissas para haver diálogo numa educação 

dialógica que aposta no ser no mundo. São elas: amor, humildade, fé, esperança e 

pensar verdadeiro. Diz o autor: “Sendo fundamento do diálogo, o amor é, também, 

diálogo” (FREIRE, 2014, p.110). Portanto, numa relação de dominação, em que não há 

amor, em que o direito de dizer é negado, o diálogo não acontece e a palavra é palavra 

oca. O que acontece é a narração da realidade como algo imutável, estático, em que 

qualquer intervenção só acontecerá por meio daqueles que utilizam da palavra 

“dissertadora”, da palavra oca: “A palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão 

concreta que devia ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e 

alienante” (FREIRE, 2014, p. 80). 

Sobre a humildade, o autor defende que “A pronúncia do mundo, com que os 

homens o recriam permanentemente, não pode ser um ato arrogante” (FREIRE, 2014, 

p.111).  Segundo Freire, haverá um rompimento na natureza dialógica do diálogo se 

houver a sobreposição de uma pessoa sobre a outra, o que ocasionará o fortalecimento 
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do opressor sobre o oprimido minimizando neste a possibilidade de hominização. Neste 

esteio, o autor faz algumas indagações: 

Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre 
no outro, nunca em mim? 
Como posso dialogar, se me admito como um homem diferente, 
virtuoso por herança, diante dos outros, meros “isto”, em quem não 

reconheço outros eu? 
Como posso dialogar, se me sinto participante de um gueto de homens 
puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora 
são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”? 
Como posso dialogar, se parto de que a pronúncia do mundo é tarefa  
de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de 
sua deterioração que devo evitar? 
Como posso dialogar, se me fecho à contribuição dos outros, que 
jamais reconheço, e até me sinto ofendido com ela? 
Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, 
sofro e definho? (FREIRE, 2014, p. 111-112). 

 
 Diante destes questionamentos, percebemos que a essência do diálogo marca um 

lugar de encontro entre as pessoas em que é imprescindível reconhecer no outro uma 

parceria para a pronúncia do mundo. Por meio deste reconhecimento, sempre dialógico 

e humilde, os homens sentem-se sujeitos históricos, permeados politicamente pelo 

desejo de “ser mais”. 

 Fé. Freire (2104, p.112) considera que “A fé nos homens é um dado a priori do 

diálogo.”. Para o autor, antes mesmo que se busque uma relação dialógica, é necessário 

ter fé nos homens, salientando que não pode ser uma “ingênua fé”. A fé a que se refere 

retrata acreditar no homem que é capaz de transformar, de criar, de fazer a sua própria 

história, mesmo em situações adversas, em que esta fé possa adquirir forças “na e pela 

luta por sua libertação” (p.113). Fé e confiança estão, para Freire, estreitamente 

relacionadas, pois a confiança se instaura numa relação dialógica que acredita no poder 

de superação e transformação do outro, “por isto inexiste esta confiança na 

antidialogicidade da concepção „bancária‟ da educação”. (p.113). 

Freire refere-se à “esperança” como também essencial ao diálogo. Esperança, 

para Freire, é movimento, é busca, é ação. “Movo-me na esperança enquanto luto e, se 

luto com esperança, espero” (FREIRE, p.114).  

Por fim, Freire menciona “pensar verdadeiro” que se refere em um pensar 

crítico, em que não há dicotomia homem-mundo, mas sim “reconhece entre eles uma 

inquebrantável solidariedade” (FREIRE, 2104, p. 114). Neste pensar verdadeiro, por 

isso crítico, a realidade está em constante movimento, em transformação, sugerindo aos 

homens a busca da sua humanização. Ao contrário, o “pensar ingênuo” prevê uma 
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constante estabilização da realidade com o sentimento de acomodação e normalização. 

A educação que privilegia o “pensar ingênuo” atesta a realidade como já posta; já a 

educação que privilegia o “pensar verdadeiro” impulsiona educadores e educandos a 

reposicionar a realidade a partir da busca de que é possível a pronúncia do mundo. 

Diante do que foi tecido nesta rede de diálogo que nos propomos sobre educação 

bancária, educação problematizadora, tendo mobilizado algumas discussões sobre 

diálogo e palavra na perspectiva freireana, faz-se mister problematizar o aqui ressoado 

com o que foi capturado em pesquisa quando os sujeitos/educandos foram interpelados 

sobre a compreensão e importância dos assuntos fomentados em sala de aula. Vejamos 

o que foi ecoado no questionário, nos gráficos 4, 5e 6: 

 
Gráfico 4: Compreensão dos assuntos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 
 

Gráfico 5: Importância dos assuntos para a vida 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

1- Responderam
que sim

2- Responderam
que não

3- Respondeu
mais ou menos

12 

6 

1 63,2% 31,6% 5,3% 

Questão 09: d) Você compreende 
todos os assuntos que a pró ensina? 

Nº respostas Percentual

Nº respostas Percentual

16 
100,0% 0 0,0% 

Questão 09: e) Você acha 
importante estes assuntos para a 

sua vida? 

1- Responderam que sim; 2- Responderam que não;
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Gráfico 6: A utilidade dos assuntos fora da escola 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela autora. 

 

As respostas ecoadas nestas perguntas nos convidam a articular as concepções 

de educação apresentadas por Freire. Observemos que a grande parte dos educandos 

afirma que compreende os assuntos apresentados pela educadora em sala de aula 

(conforme gráfico 4); a totalidade da turma diz que estes assuntos são importantes para 

a sua vida (conforme gráfico 5). No entanto, quando provocamo-los a perspectivar a 

utilidade destes em sua vida fora da sala de aula, justificando a resposta, somente 25% 

da turma afirmam que sim, porém não justificam como ou por que, e uma grande parte 

não respondeu, pois não compreendeu a questão51. Mobilizamos, neste momento, o 

pensamento freireano sobre a educação como ato político: 

Mas a gente ainda tem que perguntar em favor de que conhecer, e, 
portanto, contra que conhecer; em favor de quem conhecer. [   ]. No 
momento mesmo em que a gente se pergunta em favor de que e contra 
que, em favor de quem e contra quem, eu conheço, nós conhecemos, 
não há mais como admitir uma educação neutra a serviço da 
humanidade, como abstração. (FREIRE, 1982, p. 97).  
 

Já a educadora, em entrevista, quando perguntamos sobre a importância dos 

conteúdos, salienta que a escolha destes perspectiva os interesses dos educandos: 

São muito importantes e atende aos interesses deles. O que a gente trabalha atende, 
vai servir para o futuro. Por exemplo, se você escreveu a frase com início de letra 
maiúscula, qualquer coisa que você for fazer, em qualquer ano que você estiver 
estudando, em qualquer tempo de formatura, você vai continuar escrevendo com a 
letra maiúscula, nome próprio com letra maiúscula. Você aprendeu a fazer os 

                                                           
51 Faz-se mister esclarecer que todas as questões que evocaram alguma dúvida foram explicadas, tendo 
sempre o cuidado de não interferir nas respostas dos educandos. 
 

1- Não
compreenderam

a questão

2- Não, mas não
justificaram

3- Sim, mas não
justificaram

9 
3 4 56,3% 18,8% 25,0% 

Questão 09: d.2) O que você aprende 
aqui na sala, você usa na sua vida fora 

da escola? Como? 

Nº respostas Percentual
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gráficos e tal, é para a vida toda. O que a gente aprende agora é para a vida toda, 
não é? 

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015).  
 

Mobilizando estes dados, vale salientar ainda a preocupação demonstrada por 

Freire (2014) em relação ao conteúdo programático. Para o educador, a educação 

problematizadora, portanto dialógica, começa desde a preparação e escolhas do 

conteúdo programático visto que há necessidade de que os interesses reais dos 

educandos, que coadunem com a possibilidade de ser no mundo, sejam privilegiados 

nestas escolhas: 

Daí que, para esta concepção como prática de liberdade, a sua 
dialogicidade comece, não quando o educador-educando se encontra 
com os educandos-educadores em uma situação pedagógica, mas 
antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com 
estes. (FREIRE, 2014, p.113). 

 

Aqui percebemos, e concordamos, que a busca pela educação dialógica e 

libertadora, por meio da palavra verdadeira que viabiliza o ser no mundo, antecede à 

corporificação dos sujeitos em sala de aula. Neste espaço, com toda certeza, ela tem 

possibilidades de se concretizar mediatizada pelo educador comprometido com a 

libertação. No entanto, em instâncias anteriores (coordenação, direção, núcleos 

pedagógicos, secretarias de educação), ela já se delineia com o comprometimento da 

emancipação social.  

Neste viés, em entrevista com a educadora, salienta-se que há uma preocupação 

por parte dela em buscar conteúdos programáticos que atendam às necessidades que ela 

nomeia de “mais difícil para eles” que, em sua opinião, são Matemática e Língua 

Portuguesa. As demais disciplinas, ela as classifica como secundárias, pois, segundo a 

educadora, os educandos podem aprender a qualquer momento. Ficou visibilizado, na 

entrevista e nas aulas observadas, que estas escolhas são feitas, em grande maioria das 

vezes, pela educadora; pouco ou nada interferem a coordenação escolar e a secretaria de 

educação. 

Antes, muitas vezes, eu cobrei isto da Secretaria. E agora, quase, não sei se foi no 
mês de agosto, que eles criaram uma carga horária. Eu ainda não tenho. Disse que 
mandou pelo coordenador, mas eu ainda não tenho. Mas eu faço minha carga 
horária. Eu faço minha carga horária assim: na dificuldade deles. Ontem mesmo a 
gente tava trabalhando aqui matemática porque eu não quero que eles saiam com 
aqueles probleminhas disso ou daquilo. Então a gente vê: qual você está 
precisando? Qual você não está entendendo? Aí me pediram para trabalhar 
porcentagem, divisão. A gente trabalhou. Por isso as cadeiras estão viradas, mas a 
gente trabalhou em círculos também. Então, mas todos os dias tem aula de 
português e matemática porque é o que eles mais precisam. Não sei se você 
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percebeu aqui. Agora, ciências, geografia a gente dá duas ou três aulas por semana. 
Às vezes um assunto vai duas semanas, vai dependendo do que a gente vai fazer. 

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015) 
 

 Moita Lopes (2006, p. 96) apresenta uma eminente preocupação da Linguística 

Aplicada em ouvir as “vozes do sul” trazendo a ética e poder como novos pilares para se 

pensar “o sujeito social e sua relação com a alteridade, assim como sua heterogeneidade 

na construção do conhecimento”. Articulando esta preocupação ética da Linguística 

Aplicada, proposta por Moita Lopes, com o pensamento freireano em relação à escolha 

dos conteúdos programáticos e seus significados que nunca são neutros e sim 

permeados de intenções, concordamos quando o linguista aponta: 

Esse princípio ético é parte da constituição de uma coligação anti-
hegemônica que colabora na construção de significados oriundo de 
outras vozes (daqueles marcados pelo sofrimento às margens da 
sociedade), assim como na construção de outro mundo social, 
construindo outra globalização, como acho que diria Milton Santos 
(2002), e reinventando a emancipação em nossos dias. (MOITA 
LOPES, 2006, p. 103-104). 

 

Outras vozes! Favorecer a escuta de “outras vozes”, e por que não dizer de 

“outras palavras”. Palavra no sentido freireano: como comportamento humano, como 

processo de “hominização”, como essencial a uma educação dialógica e 

problematizadora, como práxis, instauradora de diálogo, agenciadora de identidades e 

do ser mais. Fomentar o uso da palavra verdadeira àquele que faz parte de um grupo 

excluído dos bens sociais, econômicos, culturais para que a dialogicidade pronuncie 

uma educação voltada para a prática de liberdade – este é o legado freireano que 

anunciamos nesta pesquisa. 
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2.3 Identidades: Presença no mundo, com o mundo e com os outros52 

 

E aprendi que se depende sempre  
De tanta, muita, diferente gente 

Toda pessoa é as marcas 
Das lições diárias de tantas outras pessoas. 

(Gonzaguinha) 
 

  

No meio do caminho dessa vida, estamos a todo momento sofrendo influências e 

influenciando os nossos pares do discurso, e em permanente processo de 

“identificação”.  A pretensão neste espaço é tão somente estabelecer um diálogo sobre 

identidades. Partimos do princípio de que as identidades estão em constante movimento, 

são fragmentadas e constantemente deslocadas; estão se (re)construindo nas trocas 

discursivas provenientes das interações sociais. 

Para Hall (2006), em Identidade cultural na pós-modernidade, o sujeito diverso e 

múltiplo favorece o que ele nomeia como “crise de identidade” em que as identidades 

passam a perder a rigidez proposta pela modernidade. A solidez é questionada pelo 

mundo social em que os sujeitos se veem em processo de identificação a partir dos seus 

deslocamentos no contexto social, histórico e cultural. Para o autor, há uma 

fragmentação do sujeito que propicia uma transformação na compreensão das 

sociedades como fragmentadas também: 

Estas transformações estão também mudando nossas identidades 
pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios como sujeitos 
integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é chamada, 

algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse 
duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar 
no mundo social e cultural quanto a si mesmos – constitui uma “crise 

de identidade” para o indivíduo. (HALL, 2006, p.9). 
 

 Diante desta (in)constante transformação, os sujeitos vão (re)direcionando suas 

ações a partir do contexto e interações sociais, e seu processo de identificação vai se 

construindo a depender das posturas que precisam adotar, entendendo aqui que estas 

escolhas nem sempre são espontâneas já que em muitas vezes as relações de poder estão 

implícitas nelas. Dentro das tensões existentes nas relações de poder estabelecidas na 

sociedade, as estruturas identitárias são (re)locadas constituindo relações  imbricadas de 

fluidez e marcadas pelas diferenças.  

                                                           
52 Freire (2000, p.51). 
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Por conta da não rigidez identitária, reconhecendo-a sempre em formação, 

cambiante, em processo, em construção, Hall (2006) sugere o termo identificação. 

Identificação faz-nos lembrar algo em constante movimentação, nunca estático e 

acabado: 

 
Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, 
deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 
andamento. A identidade surge não tanto da plenitude da identidade 
que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 
inteireza que é „preenchida‟ a partir de nosso exterior, pelas formas 
através das quais nós imaginamos ser vistos por outros. 
Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a „identidade‟ e 

construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eu 
divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer 
fantasiado da plenitude. (HALL, 2006, p.39). 
 

Concordando com o autor acima referenciado e entendendo identificação como 

processo, como movimento, articulamos o pensamento freireano quanto à incompletude 

do ser humano. Freire defende que o ser humano é incompleto e inconcluso, e está em 

constante movimento e em busca do “ser mais”:  

A consciência do mundo e a consciência de si como ser inacabado 
necessariamente inscrevem o ser consciente de sua inconclusão num 
permanente movimento de busca. Na verdade, seria uma 
contradição se, inacabado e consciente do inacabamento, o ser 
humano não se inserisse em tal movimento. É neste sentido que, 
para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente 
significa estar com o mundo e com os outros. (FREIRE, 2006, p. 
59). (Ênfase acrescida). 
 

 Este permanente processo de incompletude do ser humano destacado por Freire 

leva-nos a compreender melhor a dinâmica discursiva que envolve a interação em sala 

de aula, bem como seu caráter eminentemente social já que “[...] é através da interação 

que as pessoas constroem os significados com os quais convivem” (MOITA LOPES, 

2006, p. 305). No próximo tópico, abordamos esta discussão. 

2.3.1 As identidades sociais e a sala de aula: movimento e espaço de lutas e 
conflitos 

 
 

Sala de aula evoca-nos a pensar um espaço vivo, dinâmico, interativo e 

permeado de relações de poder. Atrelado a estas características, temos o caráter aplicado 

do ensino-aprendizagem – em nosso estudo, relacionado ao ensino de Língua 
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Portuguesa numa escola que faz parte de um segmento denominado Educação do 

Campo. 

Atualmente, muito se tem discutido na academia sobre as questões identitárias e 

suas relações com a sala de aula. Pesquisas recentes da Linguística Aplicada têm dado 

uma ênfase a grupos tidos como minoritários, tais como índios, quilombolas, identidade 

sexual etc. Há uma evidente preocupação para se compreender os processos identitários 

a que estão expostos todos aqueles que frequentam a sala de aula em que se deve escutar 

as “vozes do sul” (MOITA LOPES, 2006), assim como reconhecer as diferenças 

existentes nestes espaços. 

Freire, sempre à frente do seu tempo, coloca estas questões como essenciais à 

prática da liberdade proveniente da educação problematizadora que se preocupa com o 

ser no mundo e com o mundo: 

A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão 
individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente 
fundamental na prática educativa progressista, é problema que não 
pode ser desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nós 
por nós mesmos. (FREIRE, 1996, p.41-42). 
  

 Percebemos a relação estreita, talvez até totalmente imbricada, que há entre 

linguagem e identidade. Por o sujeito ser social por natureza e carregado de suas 

manifestações culturais, sociais e ideológicas, é na instância do discurso que ele se 

posiciona a partir da presença de um outro. Esta é uma relação constante e cambiante, 

em que a alteridade se faz presentificada na alternância dos discursos proferidos. 

Sempre o eu é afetado pelo outro.  

No Episódio de Aula 01 (Apêndice A), a educadora verbaliza, especialmente, 

nomes de três educandos durante os 45‟ da aula do dia 12/08. Com um educando, 

entendemos que ela faz tentativas de inseri-lo na interação didática, pois ele é sempre 

muito calado, inclusive com os colegas ao lado. Uma outra educanda é constantemente 

chamada a atenção porque ela interage demais, a todo momento ela tem algo a falar, 

está sempre disposta a ajudar a educadora, tanto que esta a chama de “minha ajudante”. 

Uma segunda educanda tem o seu nome evocado pela educadora algumas vezes, mesmo 

sem a educanda solicitar qualquer intervenção da educadora.  

Vejamos alguns excertos do Episódio de Aula 01 (Apêndice A) em que a 

educadora utiliza desta estratégia para, muito possivelmente e talvez mesmo sem se dar 

conta,  controlar/impulsionar/comparar/congelar as identidades daquela sala de aula, o 

que atropela a condição de ser no mundo: 
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01. Educadora: Olha, como ontem a gente já estava fazendo as coisas sobre o 
estudante e tal, eu vou perguntar: A paródia como ficou? Que eu pedi para vocês 
fazerem? Fabi, fala aí, Fabi? ((se referindo a uma educanda)). Eu vou ouvir se vai 
ser em grupo, como é que vai ser. 
 
34. Educadora: Aí vamos incluir você. Você acha melhor ficar em qual equipe? 
Na das meninas ou na de cá? Qual que é melhor? Acho que pra você é a de lá... por 
que as meninas moram mais pra lá né? Tem quantas já em sua equipe, Fabiana? 
35. Fabiana: Três. 
36. Educadora.: Quantas? 
37. Fabiana: Três. 
 
67. Educadora: Eu achando que Fabi fez a música. Falei: Meu Deus, chegando lá 
vai tá um sonho com aquela música. ((se referindo a uma educanda ainda sobre a 
paródia)). 
((A educadora continua passando nas carteiras enquanto os educandos fazem a 
atividade)). 
 
68. Educadora: O estudante é. O que o estudante é? ((Se dirigindo a toda sala)).  
Ele pode ser o que? ((os educandos continuam a fazer a atividade e a educadora 
acompanhando nas carteiras. Uma educanda a chama)) 
69. Mara: Tia. 
((A educadora vai até ela e olha a atividade)) 
70. Educadora: Uma palavra pra ele. Uma qualidade pra o estudante. O estudante 
precisa ser o que? Pode falar, Fabi. 
71. Fabiana: Inteligente. 

 
187. Educadora: Ô/ô, Marco. Esse “bonzinho” aí eu não gostei não. Não gostei 
não. Tira o “bonzinho”, por favor. Pode ser? 
188. Gr. A.: Bonzinho (Os educandos deram risada). 
189. Educadora: Mas é outra coisa que ele fez. Não é isso que vocês tão pensando 
não. 
((O educando atende a solicitação da educadora)) 
190. Educadora: Já vou recolher viu, gente? Anda rápido. 

 

Já na Sessão de Conversa, a educadora relata que ela estimula o educando a 

pensar, a refletir sobre a atividade proposta, afirmando que ela não dá nada pronto: 

Você viu que eu nunca dava a palavra para ele. Eu quero o que? Como aquela 
menina que chegou a fingir que estava chorando, que ela não queria, para vê se eu 
falava as coisas. Eu não falava. Mas gente, a pessoa que faz a tarefa, ela tem que 
descobrir aquela palavra. Não adianta nada eu chegar aqui, por exemplo, ela 
escreveu „inteligente‟, com „j‟ e colocou o „n‟. Se eu falar „Não. Você vai escrever 

assim, assim‟. Eu perguntando qual era a palavra. Se não era essa, qual era a outra 

que cabia? Né? Então, eu levo ele a descobrir qual é aquela palavra. E a gente, o 
professor é isso, ele tem que está atento a tudo. 

(Sessão de Conversa, dia 11/10/2016). 
 

Os excertos anteriores nos convidam a refletir sobre o papel do educador na 

constituição das identidades do sujeito-educando. Exatamente nesta aula, notamos que a 

educadora tem uma postura agenciadora das identidades em sala, portanto impedindo o 

educando de ser sendo. Fabiana sugere a palavra “inteligente” para a turma. 
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Observamos que nas produções dos acrósticos (Anexo A) todos os demais educandos 

utilizaram esta palavra. Já o educando Marco foi direcionado pela educadora para retirar 

do seu acróstico a palavra “bonzinho”, sem qualquer explicação de porque aquela 

palavra não poderia ser utilizada. Ele atende à solicitação da educadora sem questionar. 

Marco é um educando mais velho da turma e bastante tímido.  

Em retorno à educadora sobre esta postura adotada por ela em relação à 

atividade do acróstico, perguntamos por que ela agiu desta forma, ou seja, exaltar a 

palavra “inteligente” proferida por uma educanda e desprestigiar a palavra “bonzinho” 

proferida por outro educando. 

 

Educadora: Eu acho que eles têm preguiça de pensar. Eles têm preguiça de pensar. 
Por isso eu falo „Não precisa de anzol. Cria o seu. Não fica nesta conversa porque 

se você ficar conversando o tempo todo não vai descobrir o que você está 
procurando‟. Não é assim? E no caso de Fabiana tem até o irmão dela mais velho 

que está lá na Uesb fazendo agronomia e está sendo um dos coordenadores do 
grupo dele. O pai e a mãe deles foram meus alunos. E os filhos são todos assim: 
inteligentes, tocam violão, tocam violino, vai para frente cantar na igreja. Então são 
uns meninos bem desenvolvidos. Já o pai e a mãe eram bem tímidos. Então a gente 
incentiva o aluno para ele crescer. 

Educadora: Bonzinho é uma coisa tão assim para estudante. Ele não precisa ser só 
bonzinho. Por que ele tem que ser bonzinho? Eu não gostei da palavra “bonzinho”. 

(Sessão de Conversa, dia 11/10/2016) 
  

Ainda sobre a atividade dos acrósticos, quando a educadora é questionada na 

entrevista se ela percebe que de alguma forma, quando ela interfere na produção 

educando, quando ela solicita que o educando use tal palavra, não use tal palavra, ela 

altera o texto do educando, fazendo com que aquele texto responda às expectativas dela 

e não as deles, ela responde: 

Educadora: Sim. Estas coisas são tão mínimas e a gente deixa passar assim. 
(Sessão de Conversa, dia 11/10/2016). 

 
Percebemos nos excertos e no dizer da educadora que os conflitos/posições 

identitárias acontecem por que as identidades são fluidas, transitórias, cambiantes. 

Moita Lopes (2006, p. 310) defende que “[...] as identidades sociais não estão nos 

indivíduos, mas emergem na interação entre os indivíduos”. O autor problematiza esta 

questão ampliando a discussão para o espaço da sala de aula: 

 
Pode-se argumentar que, devido ao fato de a professora estar 
posicionada em um papel de maior poder em relação aos alunos, ela 
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pode estar controlando as identidades sociais possíveis de serem 
desempenhadas pelos alunos em aula. Assim, as visões que os alunos 
estão construindo em relação as suas identidades sociais podem estar 
sendo influenciadas pelos discursos de identidade gerados em sala de 
aula. Não estou dizendo, contudo, que as identidades de resistência 
dos alunos em relação ao modo como estão sendo posicionados em 
sala de aula não podem estar em desenvolvimento, ainda que não 
sejam explicitadas neste momento. Além disso, teria que considerar 
que as identidades dos alunos estão sendo influenciadas por outras 
forças discursivas contraditórias das quais participam na escola (em 
outras aulas, no recreio etc.) e fora da escola. As identidades sociais 
não são monolíticas [...]. (p.316-317). 

 A defesa de Moita Lopes vai ao encontro do que a educadora sinaliza em 

entrevista quando perguntamos se ela percebe que a postura dela em sala de aula 

influencia nas identidades do educando: 

Eu acho que sim. Por que, olha só, como eu estou te falando, se eu chego e falo „os 

meninos, vamos fazer isso‟, eu nunca decido só. Eu acho que eles percebem que eu 

não estou impondo nada, a gente está construindo junto. 
(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015) 

 
 A fim de ampliar as nossas percepções sobre as identidades do sujeito/educando 

num mundo social que é a sala de aula e, articulando com o pensamento freireano sobre 

a nossa constante busca do “ser mais” para ser no mundo, dialogamos com Coracini 

(2003) que se refere à completude do ser humano como “ilusória”: 

Nesse sentido, se continuarmos a falar de identidade, é preciso 
entendê-la não como resultado da plenitude ou da completude ilusória 
de um sujeito indiviso, mas de uma “falta”: falta de inteireza que 

procuramos preencher (sem jamais conseguir), a partir de nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por 
outros: sei quem sou em relação com o outro que não posso ser. Aliás, 
o desejo do outro é a expressão do desejo da completude que nos 
habita e se manifesta na busca da verdade, controle de si e dos outros. 
(CORACINI, 2003, p.243). 

 
 Para Moita Lopes (2006, p. 304), “[...] identidades estão sujeitas a mudanças, 

isto é, podem ser reposicionadas”. Já Coracini (2003) faz uma clara contestação quanto 

à defesa de alguns linguistas de que a identidade é “algo inato, existente na consciência 

no momento do nascimento”. Para a autora, a identidade está sempre incompleta, em 

constante formação. Por este caráter de incompletude, a autora sugere, assim como Hall 

(2006), o termo “identificação” ao invés de identidade, “pois só é possível capturar 

momentos de identificação do sujeito com outros sujeitos, fatos e objetos” em que 

surgem ecos, positivos ou negativos, no interior do sujeito. Já Freire (1993, p. 43) 
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sintetiza: “Ninguém nasce feito. Vamos nos fazendo aos poucos na prática social de que 

tornamos parte.” 

Em entrevista à educadora, perguntamos sobre “O papel da escola na constituição 

(cambiante) identitária do aluno”. Diante da resposta da educadora, há indícios de que 

há uma percepção da identidade como algo fixo, inalterável. 

É este mesmo que eu estou te falando, de formação, né? No início, a gente fala 
sobre o aluno, eles pesquisam sobre eles. E teve agora esta biografia que eles 
fizeram sobre eles mesmos. Coisas que eles não sabiam. Como foi a gravidez, 
como foi o nascimento, quem colocou o nome, né? Então eu falo „olha, não jogue 

isto fora não (   ), vocês guardem porque vocês vão precisar‟. A gente que tem que 

procurar, porque pai e mãe não procura falar a história do filho para eles. 
(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015) 

 
De volta à sala de aula, torna-se evidente seu caráter genuinamente interacional e 

discursivo como importante fator para a (re)construção de identidades sociais. Portanto, 

defendemos que as identidades sociais estão inscritas no discurso que permeia a 

interação, neste caso, a interação em sala de aula, como defende Kleiman (2006, p. 

281): “As identidades são (re)criadas na interação e por isso podemos dizer que a 

interação é também instrumento mediador dos processos de identificação dos sujeitos 

sociais envolvidos numa prática social”.  

Hall (2000, p. 106) traz uma importante contribuição para se pensar em 

identificação como processo gerado nas práticas sociais e discursivas às quais os 

sujeitos estão submetidos: 

A abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, 
como um processo nunca completado – como algo sempre em 
“processo”. Ela não é, nunca, completamente determinada – no 
sentido de que ela pode ser, sempre, sustentada ou abandonada. 
Embora tenha suas condições determinadas de existência, o que inclui 
os recursos materiais e simbólicos exigidos para a identificação é, ao 
fim e ao cabo, condicional; ela está, ao fim e ao cabo, alojada na 
contingência. 
 

Nesta perspectiva, enquadrando os sujeitos do discurso e entendendo a 

identificação como processo e em movimento, como defendido por Hall, convocamos o 

pensamento freireano. Freire (2006, p. 59) aposta na incompletude do ser humano e na 

sua busca incessante por “ser mais”. 

Este permanente processo de incompletude do ser humano destacado por Freire 

nos leva a compreender melhor a dinâmica discursiva que envolve a interação em sala 

de aula, bem como seu caráter eminentemente social, já que “[...] é através da interação 
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que as pessoas constroem os significados com os quais convivem” (MOITA LOPES, 

2006, p. 305).  

A sala de aula nos convida a pensar um espaço vivo, dinâmico, interativo e 

permeado de relações de poder. Atrelado a estas características, temos o caráter aplicado 

do ensino-aprendizagem – em nosso estudo, relacionado ao ensino de Língua 

Portuguesa numa escola que faz parte de um segmento denominado Educação do 

Campo. 

Atualmente, muito se tem discutido na academia sobre as questões identitárias e 

suas relações com a sala de aula. Pesquisas recentes da Linguística Aplicada têm dado 

uma ênfase a grupos tidos como minoritários, tais como índios, quilombolas, identidade 

sexual etc. Há uma evidente preocupação para se compreender os processos identitários 

a que estão expostos todos aqueles que frequentam a sala de aula, lugar em que se deve 

escutar as “vozes do sul” (MOITA LOPES, 2006a), assim como reconhecer as 

diferenças existentes nestes espaços. Coracini (2003, p. 151-152) chama a atenção para 

a característica homogeneizadora da escola e afirma: 

[...] A escola trabalha no sentido de abafar as diferentes vozes que 
constituem o sujeito, tornando-o mero „repetidor‟ da voz do livro 

didático e/ou do professor, seguidor de esquemas e modelos 
fornecidos a priori, cujo objetivo parece ser o de dar consciência de 
um processo que também é construído a partir de generalizações e de 
modelos ideais do „bom leitor‟, do „bom produtor de textos‟, do „bom 

aluno‟. Aliás, a própria homogeneização da „língua padrão‟, tanto no 
ensino de língua materna como no ensino de língua estrangeira, 
produz como efeito o abafamento da heterogeneidade, das diferenças, 
promovendo uns ao lugar de centro e relegando outros às margens. 
Mas, apesar dos efeitos de abafamento, como conseqüência da 
heterogeneidade constitutiva, o sujeito encontra-se em perene 
(trans)formação.  

 

Neste sentido, vejamos outro excerto do Episódio de Aula 01 (Apêndice A): 

 
Marcela começa a leitura do texto. Como ela ler muito baixo, quase não dar para 
ouvir. Os educandos vão acompanhando juntamente com a educadora. Esta logo no 
início interfere: 
211. Educadora: Ô, minha querida, lê alto para eu ouvir, viu? Tem os coleguinhas 
lá atrás. 
Marcela continua a leitura tentando aumentar a voz. Quando a educanda atrapalha 
a leitura de alguma palavra, a educadora chama a atenção. 
212. Marcela: “Sua presença nas solitárias com/cominhadas noturnas ...” 
213. Educadora: [com?] 
214. Marcela: Oh. “Sua presença nas solitárias caminhadas noturnas” 
A leitura segue até o final do texto. A educadora e os colegas vão acompanhando. 
Quando termina, a educadora dá uma orientação sobre pontuação no final de frase 
e negocia quem fará a próxima leitura. 
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Freire (2006, p. 41-42), sempre à frente do seu tempo, chama a atenção sobre 

questões essenciais à prática da liberdade proveniente da educação problematizadora: 

 A questão da identidade cultural, de que fazem parte a dimensão 
individual e a de classe dos educandos cujo respeito é absolutamente 
fundamental na prática educativa progressista, é problema que não 
pode ser desprezado. Tem que ver diretamente com a assunção de nós 
por nós mesmos. 
 

Na Sessão de Conversa, a educadora, referindo-se a identidades, denuncia: 

Educadora: Eles têm vergonha da essência deles. No caso, quando a gente está 
trabalhando sobre o campo limpo, sobre a natureza, eu coloco: a pessoa ajuda a 
gente, a pessoa limpa o meio ambiente, ajuda a gente a reciclar, a separar o lixo. 
Então a gente trabalha isso para ver se melhora. 

Pesquisadora participante: E por que você acha que eles têm vergonha? É uma 
negação da identidade deles? 
Educadora: Não sei porque tem vergonha. É uma negação sim. 

(Sessão de Conversa, dia 11/10/2016) 
 

Na sala de aula, este estado de afetamento é constante, tanto na relação educador x 

educando, como por educando x educandos. As relações de poder ficam tão salientes 

neste espaço e as identificações (HALL, 2006) são de tal forma agenciadas, 

especialmente pelo educador, que a relação de estranheza (sobre o outro, sobre a 

linguagem do outro) pode se tornar, ao menos naquele espaço, imperceptível. 

Observemos três cenas do Episódio de Aula 01 (Apêndice A): 

 
90. Educadora: Crionças, esquece a do colega. Cada qual com o seu.  
91. Joana: (Cadê minha borracha?) 
92. Fabrícia: Ela tinha caído aí. Xô vê se (   ) Eu sei que ela caiu aí. Agora (   ) eu 
falei: ó a borracha. 
93. Joana: Por que a borracha caiu assim? 
94. Educadora: Bora concluir. Vamo, vamo, vamo. 
95. Simony: Pronto. Agora tá certinho. ((Se dirigindo a outra colega)). 
96. Joana: Na escola (a gente) derruba tudo. ((educanda sorrindo)). 
97. Fabrícia: Olá. ((apontando para a borracha)). 
98. Educadora: Terminaram? ((Olhando para as educandas que conversavam)). 
99. Fabrícia: Não, tia. 
100. Educadora: Bora. Rápido. 
101. Fabrícia: É porque (   ) da bolsinha caiu. ((a educanda justificando a 
conversa)). 
102. Educadora: Pensar e conversar ao mesmo tempo num dá certo. Você tá 
criando agora, você tem que descobrir a palavra que você quer. E pra isso você tem 
que focar só na palavra que você tá procurando.  
 
 
105. Educadora: Mas e/eu acho melhor você colocar o (  ). Ele é o que quando ele 
estuda todos os dias? Faz as atividades. Ele é um menino o que? 
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106. Marcos: Estudante. ((O educando responde bem baixinho)). 
107. Educadora: Não. Ele é estudante porque estuda. Agora por que ele faz tudo 
direitinho, leva tarefa pra casa. Gosta de estudar. Ele é um meninU::U? Estu o que? 
((Apontando para a atividade do educando. Ela passa para a educanda ao lado e 
continua a olhar as atividades.)). Que menina (   ) por que ela faz muito isso. Essa 
menina é muito estU? O resto você faz. Hã? ((A educanda fala algo bem 
baixinho)). Descobre aí.  Não precisa de anzol, precisa, gen::te? ((Referindo-se às 
educandas que estavam olhando as atividades umas das outras)).  

 

176. Educadora: Você falou o que? Que letra? ... É só aqui. Eu quero que você tire 
o “r” e coloca o que aqui? 
177. Marco: (   ) 
178. Educadora: Ó fala aí a palavra dis-ci-pli-na. Que a palavra é plinA. Não é pri 
não. Disciplina. 
179. Marco: [Disciplina]. 
180. Educadora: Isso. Muito bem::m. Achou a letrinha. 
181. Marcos: Tia.  
182. Educadora: Oi. ((Fica inaudível o diálogo entre eles)). 
183. Educadora: Hum::m. Que coisa. 
184. Fabrícia: (   ). 
185. Educadora: Mas não era pra você fazer assim não. Mas tudo bem. Você fez 
assim: tá bom. E era pra você fazer só de palavras, mas você quer fazer de frases 
igual Marcela né? Bom. Agora vamos fazer bonitinho, colocar o seu nome, que eu 
vou juntar todas. Nós vamos formar um livrinho. Vou fazer a capinha aqui viu? 
((Se dirigindo a sua mesa)). 

 

A sala de aula se torna, muitas vezes, o lugar do apagamento, do silenciamento de 

identificações diversas das que o educador espera. Ou seja, se há um educando que 

contempla as expectativas do educador, ele se torna, de alguma forma, o fio condutor de 

modelo a ser seguido. Mas o contrário também acontece: o educador pode utilizar 

aquele educando que mais “dá trabalho” e chamar a sua atenção em voz alta para que os 

outros percebam que aquelas atitudes podem não agradar. Vejamos um exceto da aula 

13, do Episódio de Aula 01 (Apêndice A): 

237. Educadora: (   ) agora, Marco...Licença aí, Marco. Olha... eu quero saber uma 
coisa: se eu vou poder ouvir os outros colegas ou não. Vocês que vão decidir aí. 
Vamos vê, Fabrícia? 
238. Fabrícia: Vamos, tia. 
239. Educadora: Então. Pode seguir. 
 

A educanda referida pela educadora é bastante ativa, gosta muito de conversar e 

participar das atividades. Ao contrário dos demais colegas, ela se faz ouvir, fala em tom 

alto. No entanto, a educadora chama a sua atenção, quando, na verdade, há mais 

educandos agindo da mesma forma que Fabrícia. Desta forma, ela busca manter o 

controle da turma durante a leitura para que continuem passivos diante da atividade 

proposta. 
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227. Educadora: Mara, eu não estou conseguindo ouvir você. Um 
pouquinho mais alto.  
A leitura de Mara termina e a educadora pergunta: 
228. Educadora: Quem quer lê agora? Olha...eu não estou gostando de uma 
coisa: quando o colega está lendo, o outro pode ficar conversando? 
229. Gr. A.: Não. 
230. Educadora: Não é para acompanhar? E por que não está sendo assim? 
Como a educadora chama atenção da turma sobre a dispersão, os educandos 
abaixam a cabeça e ficam silenciosos. Por alguns momentos não se ouve 
nenhum barulho na sala de aula. 
231. Educadora: Vai, Gabriel. 

 

Neste sentido, concordamos com Orlandi (2006, p. 204) quando afirma que 

“falamos a mesma língua (o português brasileiro), mas falamos diferente e isto nos 

garante singularidade”. No entanto, esta singularidade não é problematizada em sala de 

aula. Há uma grande preocupação em homogeneizar a língua, fato que mobiliza 

apagamentos. Ecoa nestes momentos em sala de aula os enquadramentos propostos pelo 

Estado, pois: 

O Estado propicia uma política de invasões, de processos de 
oficialização, de campanhas de educação, que, reconhecendo as 
diferenças, procura, no entanto, apagá-las. Do meu ponto de vista, o 
reconhecimento e o investimento no apagamento da diferença, numa 
sociedade como a nossa, fazem parte disto que estou chamando 
movimento da identidade. Como tenho dito insistentemente, onde há 
censura (apagamento), há resistência, migração de sentidos, 
transferências obrigadas (ORLANDI, 2006, p. 205). 
 

Observamos claramente que, durante toda a aula, os educandos de alguma forma 

mobilizam resistência diante do apagamento gerenciado pela educadora, que busca, a 

todo momento, controlar a interação. Observamos nestas ações a busca pelo ser mais e 

no mundo pelo “inédito viável”, defendido por Freire, que preconiza a superação de 

“situações-limites”.  

Vejamos um excerto do Episódio de Aula 01 (Apêndice A) que retrata bem esta 

situação: 

232. Educadora: Querido::o, lê de novo esta frase aí, por favor. ((O educando 
recomeça a leitura)). 
Termina mais uma vez a leitura. A sala ficou mais silenciosa, mas alguns 
educandos estavam bastante dispersos, não acompanhando mais a proposta da 
atividade. A educadora deixa que eles escolham quem vai ler de novo. 
233. Educadora: Quem vai ser agora? 
Um outro educando recomeça a leitura. A turma continua silenciosa, porém 
dispersa. A educadora acompanha as leituras sentada na frente da turma. Quando 
este educando finaliza a leitura, outra já recomeça. A turma começa e se dispersar 
novamente, silenciosos, mas pintando o desenho sem prestar atenção na leitura dos 
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colegas como solicitado pela educadora. A dinâmica da aula continua a mesma: um 
educando termina, em seguida outro já começa e vai lendo até finalizar a história. 
Nestes últimos, a educadora não interrompe a leitura. 
 

 Problematizamos, neste momento, a percepção da educadora em relação à leitura 

em sala de aula. Há uma preocupação de que os educandos tenham uma leitura fluente, 

ou seja, decodificada. Ela nomeia estes momentos como “tomar a leitura”. Ficou 

bastante evidente que a grande preocupação é que a leitura seja feita de forma correta, 

ou seja, que contemple a pontuação, a regência, as concordâncias. Vejamos uma cena da 

aula13, do Episódio de Aula 01 (Apêndice A): 

241. Educadora: Está faltando ainda uma pessoa para terminar...Pode ser? 
242. Gr. A.: Pode. 
243. Educadora: Então tá. 
A educadora pede a Mara para recomeçar a leitura porque ela não ouviu. Os 
educandos não conseguem se concentrar. Mara lê muito baixo, como os outros 
colegas. 
244. Educadora: É por que HOje ninguém estava prestando atenção no colega, 
mas algumas coisas faltaram...a pontuação no FInal das palavras, principalmente as 
que estão no plural. Olha só...todo aí mundo com o papelzinho na mão e vamos 
acompanhar a pontuação de novo...as vírgulas, os pontos que a gente está 
estudando. 
Neste momento, a educadora fica em pé na frente da turma e começa a leitura em 
voz alta para os educandos acompanharem. Durante a leitura, ela vai chamando a 
atenção dos educandos para a concordância verbal e nominal. Ela diz que não 
podemos falar “unhas comprida” ou “unha compridas” e que na aula seguinte vão 

rever isto. Ela acrescenta que a pontuação que eles acabaram de estudar não foi 
feita corretamente. Quando termina, a educadora pergunta o que eles entenderam 
do texto, se eles acreditam em lobisomem, se alguém ali já viu um. Há uma 
interação entre os educandos sobre o assunto. A educadora estimula a interação 
sobre o texto, pergunta se é de verdade, alguns educandos vão respondendo. 
Fabrícia sempre se destaca nestas horas.  

 

Há um temor, por parte da educadora, de que os educandos sejam aprovados 

para a série seguinte sem deter estes conhecimentos. Ainda que tenha ficado evidente 

que as leituras realizadas em sala de aula acontecem de forma mecânica, não 

significativa, sem a interação entre leitor e texto (negociação de sentidos), percebemos 

que há uma preocupação em os educandos se apropriarem de uma leitura fluente, 

mesmo que sendo superficial. 

Eu acho que a gente pode mudar o que for na Língua Portuguesa, mas se o aluno 
não for influenciado a ler, se ele não gostar de leitura, nada vai. Porque o menino 
quando ele é bom leitor, ele também é bom escritor, não é? Quando eu falo com 
eles (  ). Por que qual é o sentido do professor? Eles falam comigo „oh, tia, mas 

este livro é tão chato! Eu não gostei não.‟. Eu falo „Volta lá na primeira página, 

você só sai da primeira página depois que você entender ele. Mas se você não quer 
este, você pode deixar este para depois‟. Aí eu gosto de sempre contar um 

pouquinho do livro para eles irem atrás, procurar. Eu acho que se não gostar de ler.  
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Eu acho que tem que ter uma ênfase maior na leitura. Eu acho que os professores 
também tem que ler para eles incentivarem. 

(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015).  
 

Em nossa pesquisa de campo, pudemos confirmar esta preocupação da 

educadora com a leitura. Já ao final da segunda aula, do Episódio de Aula 02 (Apêndice 

B), quando ela percebeu que os educandos não atenderam a sua solicitação em guardar 

as revistas e participar da atividade em sala de aula, ela negocia: 

A educadora está concentrada em terminar a colagem da árvore com alguns 
educandos. A grande maioria já está bastante dispersa, se envolvendo em outras 
atividades (livros, revistas, conversas, etc.). A educadora se aproxima dos 
educandos que estão lendo revistas e diz: 
91. Educadora: Quem escreve, já leu muito. Por isso que eu digo a vocês que tem 
que ler muito para poder escrever textos. 

 

Os conflitos e posições identitárias acontecem porque as identidades são fluidas, 

transitórias, cambiantes. Quando se toma como modelo uma determinada postura em 

sala de aula, o educador está de alguma forma engessando o “ser diferente” do 

educando, a sua singularidade enquanto sujeito que está em constante negociação com a 

sua identificação nas diversas práticas discursivas. As diversas posições antagônicas dos 

sujeitos delineiam as suas identificações nas situações sociais, pois “Todas as 

identidades, entendidas como resultados provisórios de práticas identitárias, existem 

apenas como estratégias, no sentido de que podem sempre ser reformuladas, daí a sua 

contingência e indeterminação” (GRIGOLETTO, 2006, p. 24). 

Por fim, compreendemos que os sentidos atribuídos pelos sujeitos nos discursos 

em sala de aula devem ultrapassar o que se coloca como correto ou modelo a ser 

seguido/repetido. A sala de aula deve, enquanto instância de interação, promover 

provocações para se pensar as identidades, neste caso a identidade linguística do 

educando, como possível de ser articulada para além das tradições – o que favoreceria o 

ser no mundo. Ao educador, como fio agenciador deste processo de identificação, cabe 

negociar situações linguísticas que contribuam para que os educandos sejam autores de 

seus próprios discursos, denunciem as injustiças, reflitam sobre as suas práticas e, por 

fim, encarem os inéditos viáveis como possibilidade de sair da situação de ser menos, 

passando a ser mais no mundo. 

No entanto, percebemos, nas aulas observadas, que a educadora tenta, a todo 

momento, manter o silêncio na sala de aula, incorporando uma relação de força e poder 

em relação aos seus educandos. Reiteradas vezes, percebemos que há uma utilização da 
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sua função social definida em sala de aula para evocar nos educandos que a direção da 

atividade funciona de forma assimétrica. Ou seja, mesmo percebendo que os educandos 

não estavam mais interagindo com a atividade didática, não houve uma proposta de 

mudança para que todos se envolvessem naquele momento. Pela imposição da 

atividade, pela maneira como a educadora reiteradas vezes chamava a atenção da turma 

e pela postura de silenciamento sem questionamentos, em alguns momentos, pode-se 

inferir que os educandos reconhecem na educadora o poder que deve ser seguido sem 

ser questionado. Vejamos o excerto a seguir do Episódio de Aula 02 (Apêndice B): 

Alguns educandos já começam a se dispersar da atividade. Nem todos estão 
envolvidos mais. Alguns preferem pegar umas revistas e folheá-las, outros ficam 
somente sentados conversando com o colega ao lado. Há um número bem pequeno 
de educandos envolvidos neste momento. 
Uma educanda apresenta dificuldade para fazer a colagem. 
72. Joana: Ô, tia, eu não estou conseguindo não. 
73. Educadora: Esta menina está dificultando o trabalho. 
A dispersão continua na sala. Somente alguns educandos estão envolvidos na 
atividade. As meninas se envolvem mais e conversam bastante entre elas sobre a 
melhor escolha de cores e onde colar. Uma educanda se cansa: 
74. Joana: Ai, tia, eu não estou conseguindo mais não. 
75. Educadora: Ai, ai, Joana, eu vou eu ir aí que eu vou te pegar. 
76. Joana: Ah, tia, a cola gruda no meu dedo. 
As educandas que estão fazendo a atividade não conseguem se entender sobre as 
escolhas de cores e colagem. A educadora interfere: 
77. Educadora: Gente::e, vamos chegar a um acordo. Todos têm que participar. 
Não é só uma pessoa que pode dá opinião. Todos::s. se fosse assim era para fazer 
do meu jeito aí. Mas todo mundo tem que discutir qual o melhor jeito. 
A sala silencia por um breve momento e depois as meninas retomam à discussão.  
78. Educadora: Eu já vou aí, eu preciso conversar com uma menina chamada 
Joana que só está colocando dificuldades.  
79. Joana: (   ). 
80. Educadora: Joana, Joana. 
Alguns educandos estão folheando as revistas e a educadora pede para eles se 
envolverem na atividade e guardarem as revistas. 
81. Educadora: As revistas são para levar para casa quando vocês não estiverem 
fazendo nada.  
Eles se dirigem ao local onde se guardam as revistas, mas ficam lá parados 
folheando-as. Outros educandos ficam conversando nas carteiras, enquanto 
algumas educandas concluem a colagem da árvore. 
 

Capturamos como os educandos negociam as suas posturas, ora prestando atenção 

à atividade proposta, ora voltando seu interesse para outra atividade. Estas mudanças de 

atitude revelam a capacidade de lidar com uma situação imposta pela interação didática 

e pela cultura escolar. Os educandos mostram resistência às regras da cultura escolar e, 

consequentemente, à postura da educadora que representa esta cultura. Apesar de serem 

advertidos por várias vezes durante a aula, eles continuaram até o final fazendo o que 

mais lhes aprouveram. 
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Na perspectiva da Linguística Aplicada e da Pedagogia Freireana, com enfoques 

linguagem, sala de aula e identidades, suscitamos possibilidades de se repensar a sala de 

aula como lugar de produção de sentido por todos os sujeitos envolvidos, em que 

linguagem e identidades se complementam na construção discursiva do sujeito e na 

busca do ser mais e no mundo. A postura assimétrica adotada pelos educadores em sala 

de aula provoca apagamento, silenciamento, mas, também, resistência. 

A partir das reflexões apresentadas, teceremos um diálogo com alguns excetos de 

uma atividade feita pelos educandos e das anotações em diário de campo.  

A proposta foi apresentada pela pesquisadora participante na aula 1353 e 

consistia em impulsioná-los a cada um falar um pouco de si. Então, conversamos com 

eles sobre “Identidade”, motivando-os a falar o que entendiam sobre este termo. A 

princípio ficaram bastante tímidos, somente escutavam. Quando perguntamos o que era 

“Identidade”, foi unânime a resposta: é um documento. A partir desta resposta, fomos 

provocando-os a ampliar este conceito com alguns questionamentos: suas características 

físicas, para que ele serve, o que ele representa etc. No intuito de ouvi-los mais, falamos 

também das identidades que se constituem nas práticas sociais, por exemplo: ser mãe, 

educadora, educanda, esposa etc., pois, segundo Moita Lopes (2006, p. 310), “As 

identidades sociais de classe social, gênero, orientação sexual, raça, idade, profissão etc. 

são simultaneamente exercidas pelas mesmas pessoas nas mesmas ou em práticas 

discursivas diferentes.” 

  Com estas provocações iniciais, solicitamos que escrevessem um pequeno texto 

que abordasse a identidade de cada um enquanto educando e enquanto morador daquela 

localidade. A intenção era capturar as impressões e expectativas que cada um tem de si, 

assim como e, principalmente, eles negociam seus processos identitários tendo o 

“outro” como interlocutor.  

 
Paulo: Eu me chamo Paulo. Eu gosto muito de estudar porque eu aprendo mais e lá 
na frente a gente tem um futuro podendo ser um advogado, médico, engenheiro. 
Tudo isso através dos estudos. 
 
Marcela: Eu me chamo Marcela. Eu acho bom estudar por que se a gente não 
estudar, a gente não é nada na vida [...]. Porque se a gente quer ter uma profissão, 
tem que estudar muito. 
 
Simony: [...] Eu sonho em ser muitas coisas, mas eu quero ser médica. [...] 

                                                           
53 Neste dia, a educadora não foi à escola por motivo de saúde, fato que nos pegou de surpresa. Como eles 
ficariam sozinhos até a Coordenação Escolar ajustar a programação do dia, solicitamos a esta que 
conversássemos um pouco com eles. Deste momento, surgiu a proposta da atividade. 
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 Pelas representações aqui expostas, podemos inferir que os educandos desta 

localidade almejam profissões que eles idealizam como possibilidade de um futuro 

melhor, para não correr o risco de não ser “nada na vida”. Quando os sujeitos fazem 

estas escolhas, eles têm como parâmetro a sua realidade. Os seus pais e familiares são 

“nada na vida”? Vemos aqui o papel da família, da escola, como também do educador, 

que influencia o seu educando a entender que a escola e o comprometimento com o 

estudo garantem “um futuro”. As identidades locais, neste caso, são minorizadas visto 

que a maioria das famílias destes educandos é formada por trabalhadores braçais e tem 

renda familiar de até três salários mínimos, conforme dados da pesquisa.  

A educadora, em entrevista, acessa este dizer dos educandos, demonstrando que 

há uma apreensão por parte deles em “ser alguém na vida”: 

Eles gostam de se sentir sábios. Eles se sentem importante porque leu um livro. 
Eles falam que vão estudar porque vão ser alguém na vida. „Gente, você é alguém 

na vida, entendeu? Você é alguém na vida.‟. Então o que eles querem é aprender, 

eles têm fome de saber. 
(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015) 

 
É importante, neste momento, revozear o dizer da educadora: “Gente, você é 

alguém na vida, entendeu? Você é alguém na vida”. Capturamos, neste fragmento, que 

há uma preocupação da educadora em estimular aos seus educandos, fortalecer a 

autoestima deles e a valorização das suas identidades. Para Freire (2014, p.100), “A 

educação problematizadora se faz, assim, um esforço permanente através do qual os 

homens vão percebendo, criticamente, como estão sendo no mundo com que e em que 

se acham”. 

A relação opressor x oprimido, em que o oprimido quer estar no lugar do 

opressor, como denunciado por Freire, (2014) torna-se evidente nestas representações 

identitárias discursivisadas na sala de aula. Para subverter a estrutura de dominação ao 

qual estão expostos, acabam menosprezando seus “companheiros oprimidos” 

enxergando nestes o que eles não querem ser, seduzidos pelo opressor: 

Há, por outro lado, em certo momento da experiência existencial dos 
oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões 
de vida. Participar destes padrões constitui uma incontida aspiração. 
Na sua alienação querem, a todo custo, parecer com o opressor. Imitá-
lo. Segui-lo. (FREIRE, 2014, p.68). 

 
 A educadora indicia esta postura agenciadora de identidades da escola e da sala 

de aula, mas, primeiro, segundo ela, isso começa em casa: 
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Eles querem que os meninos estudam, tenham um bom emprego. Como eles falam, 
estudar para ter um futuro melhor. O que que é isto „ter um futuro melhor para 

você? O que é esse futuro melhor que sua mãe fala que você quer?‟ Tudo isso eles 

falam. E a escola tem um papel decisivo sobre isso. 
(Entrevista com a educadora, dia 07/12/2015) 

 

 Entendemos que discutir sobre “identidades” requer um aprofundamento teórico 

robusto aliado à problematização da produção dos dados da pesquisa. Por hora, 

salientamos a provocação de se pensar o papel do educador e da escola neste processo 

de “identificação” como proposto por Hall (2006) tendo em vista as classes menos 

favorecidas e excluídas das políticas públicas nacionais, tais como saúde, moradia e 

educação.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma parte de mim 
é só vertigem: 

outra parte, 
linguagem. 

(Ferreira Gullar) 

 

A tessitura deste texto é fruto de muitas interlocuções, especialmente com os 

sujeitos da pesquisa – nossos grandes parceiros – que totalizaram em 18, sendo 01 

educadora e 17 educandos. A educadora é a mais antiga da escola, tem formação em 

Pedagogia: séries iniciais. Os educandos têm entre 10 e 16 anos de idade, são, em sua 

maioria, filhos de trabalhadores braçais. O nosso locus de pesquisa é uma sala de aula 

do Módulo V da Educação do Campo. Sabemos que os resultados aqui apresentados 

carecem de um refinamento no olhar e no “sentir” para se pensar uma “Educação do 

Campo” que contemple as reais necessidades humanas, para além de sua fixação nele.  

Perspectivando responder à questão central da pesquisa: As identidades sociais 

dos sujeitos/educandos sofrem impacto na sala de aula – considerando a interação, a 

cultura escolar e a prática docente?, problematizamos os dados gerados a partir do olhar 

da educadora e dos educandos. Nesta esteira, entendendo a sala de aula como um 

sistema complexo e passível de muitas influências internas e externas, os 18 sujeitos 

partícipes (educadora e educandos) foram convocados na tessitura deste texto a fim de 

que suas vozes fossem entrelaçadas e melhor compreendidas para que o todo pudesse 

ser articulado colaborativamente, atualizando o ser no mundo como prática 

indispensável para a emancipação do homem, como propõem a Linguística Aplicada e a 

Pedagogia Freireana. 

A nossa aposta de pesquisa objetivou interpretar como a ação pedagógica da 

educadora afetaria as identidades do sujeito/educando da Educação do Campo, a partir 

da exploração das suas práticas discursivas em aulas de Língua Portuguesa em turma do 

Ensino Fundamental. Desta forma, a fim de atender a questão da pesquisa e aos 

objetivos, investimos em um corpus bastante rico com observação de aulas e de todo 

espaço escolar, entrevistas com a educadora, questionários com os educandos, tudo isso 

registrado em fotografias, diário de campo e gravações em áudios. No entanto, ao longo 

da discussão dos dados, este corpus precisou ser expandido com a Sessão de Conversa 

com a educadora visto que a pedagogia de Paulo Freire prevê que o mundo é constituído 

na ação, mas também na reflexão. Ou seja, os dados geraram uma necessidade de 
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ampliação a fim de dar voz à educadora sobre a sua prática docente. Nesta perspectiva, 

a educadora sofre um novo enquadre no percurso da pesquisa – ela passa de uma rica 

fonte de dados da pesquisa para colaboradora – um momento salutar para se repensar a 

pesquisa e a sua própria prática.  

A partir deste novo enquadre, pudemos perceber a importância de não somente 

falar sobre o outro, mas também de se falar com o outro. O diálogo, como defendido por 

Freire em suas obras, se evidenciou de forma bastante profícuo neste momento de 

reflexão com a educadora visto que esta obteve a oportunidade de repensar sobre a sua 

prática mobilizando a dialogicidade com o outro que, neste momento, fui eu – a 

pesquisadora. Convocamos, neste momento ainda, os desafios da Linguística Aplicada 

que propõe a escuta daqueles que permeiam as práticas sociais, ou seja, os atores 

sociais, conforme já referenciado na discussão dos dados. Ressignificar a prática da 

pesquisa colabora para o nosso deslocamento do olhar enquanto pesquisadoras que se 

ressignificam com novas construções a partir, também, do estranhamento. Este denuncia 

um olhar etnográfico que não somente constata, mas também se move dialogicamente 

no percurso da pesquisa. Dentro desta perspectiva, salientamos o desejo, e a 

necessidade, de retorno a campo após a conclusão deste estudo. Entendemos que o 

diálogo não se finda neste texto de dissertação, ele mais anuncia caminhos. Caminhos 

estes que só poderão ser traçados se ressoados juntamente com as vozes dos atores 

sociais, numa perspectiva dialógica. Portanto, há uma preocupação ética em se dialogar 

sobre os achados e sobre as possibilidades de uma mudança que prevê a assunção do 

educando e do educador enquanto sujeitos que produzem a sua história.  

Procuramos inicialmente trazer provocações, mais do que proposições, sobre 

como a Linguística Aplicada e a Pedagogia Freireana poderiam revozear as questões 

aqui apontadas. Narrar todo este texto pela tessitura do pensamento freireano foi 

desafiador. Muito se tem discutido sobre Educação do Campo e também sobre a 

Linguística Aplicada. Pouco, ou nada, se encontra sobre o diálogo entre eles. Diante 

desta realidade, esta pesquisa proporcionou a investidura em leituras que apontariam 

este enlace juntamente com a discussão dos dados. Faz-se necessário suscitar a 

contemporaneidade da pedagogia freireana nos estudos da Linguística Aplicada e das 

identidades. O pensamento de Paulo Freire se atualiza nas questões sociais e linguísticas 

abordadas nos estudos e nas pesquisas atuais. Um novo olhar sobre o tema, a partir dos 

sujeitos da pesquisa, enuncia o agenciar a educação formal para além das tradições 

hegemônicas e excludentes. Educação esta que atenda também os anseios e as 
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necessidades do homem do campo e da escola do campo, colocando-os como 

possibilidades de ser e estar no mundo, construindo e vivendo a suas próprias histórias, 

dando ressonância as suas próprias identidades, valorizando-as, como também as suas 

culturas. 

As interlocuções suscitadas a partir da geração dos dados da pesquisa nos 

impulsionam a perspectivar as influências exercidas pela educadora sobre as identidades 

dos seus educandos. Muito provavelmente estas influências são impactadas no direito 

de dizer, na não “hominização”, na perpetuação da exclusão dos oprimidos e sua 

consequente postura sempre silenciosa, pois “refletindo a sociedade opressora, sendo 

dimensão da „cultura do silêncio‟, a educação „bancária‟ mantém e estimula a 

contradição.” (FREIRE, 2014, p.82).  A título de exemplo, temos: o constante controle 

do silêncio executado pela educadora diante da turma. Os episódios de aula 01 e 02 

apresentam de forma evidente esta escolha da educadora, especialmente nos momentos 

de maior microinteração. Expressões como “Pensar e conversar não dá certo.”, 

“Quando o colega está lendo, o outro pode ficar conversando?” e “Já vou recolher viu, 

gente. Anda rápido” são recorrentes e ressoam e impactam rapidamente no 

comportamento dos educandos na sala de aula e, consequentemente, em suas 

identidades visto que muitos indiciam que têm vergonha de falar ou têm medo de 

estressar a educadora. Quando indagados sobre o porquê a educadora pede silêncio estes 

ressoam “Porque ela acha que se a gente ficar em silêncio, terminamos a tarefa mais 

rápido”, “Porque a gente pode está pesquisando e a gente começa conversar, aí ela 

pede silêncio”, “Porque com silêncio a gente presta mais atenção na aula”, entre 

outros, como já demonstrado. Ratificamos o que foi demonstrado em campo, como já 

relatado: os educandos já eram bastante silenciosos durantes as aulas. 

Observamos também a imposição de regras de conduta em sala de aula sem a 

reflexão necessária sobre tais regras pelos educandos. Podemos inferir isso quando 

perguntamos a eles sobre a importância delas, e eles, em sua maioria, concordam de que 

elas são de muita importância, pois, segundo eles próprios, “Os alunos devem obedecer 

as regras”, “São muito importantes e devem ser respeitadas”, “Porque a gente fica 

educado e aprende mais”, entre outras respostas. Sobre estas regras, a educadora 

enunciou que “Não precisa nem você está ditando regras nem nada. Porque eles já 

sabem.” Justificando que tais regras são importantes para o comportamento deles visto 

que ali se formam cidadãos. 
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Chamou-nos atenção também a inoperância da SMED/VC quanto aos objetivos 

da Educação do Campo, evidenciando que ela trabalha na contra-mão da história de 

lutas e conflitos que geraram conquistas importantes para o educando do campo. Diante 

dos depoimentos da Coordenação Pedagógica da Secretaria de Educação, da entrevista 

com a educadora, e das aulas observadas, denunciamos uma Educação do Campo 

urbanocêntrica, sociocêntrica e etnocêntrica. Urbanocêntrica porque o parâmetro é a 

cidade, como mesmo depõe a educadora “Eles não vão ficar presos aqui”; sociocêntrica 

porque houve a constatação de que os conteúdos trabalhados na Educação do Campo 

são os mesmos da educação urbana, como relata a coordenação e também a educadora 

“Não é diversificada da educação de Conquista. Tanto que a gente junta os grupos de 

Conquista com os nossos nos AC’s de lá.”, ou seja, não se pensa sobre as 

especificidades do campo; e etnocêntrica quando vemos exposta na entrada da escola 

um painel da cidade de Vitória da Conquista com seus prédios, shoppings, ruas 

asfaltadas, jardins fazendo uma alusão ao que seria uma possibilidade de sonho a ser 

alcançado por meio da escola. Ou seja, ao campo com suas características próprias não 

há alusão. 

 No entanto, para a nossa surpresa, e também, alegria, o diálogo com a produção 

dos dados apresentou um fato novo: alguns educandos enunciam, no cotidiano escolar, 

resistência a práticas docentes que eles, talvez, avaliam como abusivas ou inadequadas, 

mostrando os “inéditos possíveis” carregados de sonhos possíveis. Pudemos verificar 

estas posturas de resistência especialmente em algumas aulas com atividades 

acadêmicas não bem explicitadas pela educadora e/ou repetitivas. A exemplo dos 

Episódios de Aula 1 e 2. As posturas de resistência ecoaram especialmente com 

silêncios, sobreposição de atividades e gestos do corpo (abaixar a cabeça sobre a 

carteira, somente olhar sem participar, levantar e sentar da carteira a todo momento). 

Importante destacar que, na concepção bancária de educação, Freire aponta a 

não conscientização do educador, e nós concordamos com ele, sobre o exercício de 

domesticação que ele exerce sobre o seu educando, pois “O que não percebem os que 

executam a educação „bancária‟, deliberadamente ou não (porque há um sem-número 

de educadores de boa vontade, que apenas não se sabem a serviço da 

desumanização ao praticarem o „bancarismo‟), é que nos próprios „depósitos‟ se 

encontram as contradições, apenas revestidas por uma exterioridade que as oculta.” 

(FREIRE, 2014, p. 85) (Ênfase acrescida). Nesta perspectiva apontada por Freire, ficou 

latente neste trabalho que a educadora não intenciona propositadamente tratar as 
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diferenças e as identidades em sala de aula de forma homogênea. As suas práticas 

demonstram interesse e preocupação com a vida e o futuro do educando. No entanto, 

esta preocupação está voltada para questões relacionadas ao bom comportamento, ao 

domínio da norma culta e à leitura fluente – o que topicaliza mecanismos de 

sobrevivência à tradição hegemônica. Contudo esta prática não colabora para a assunção 

do ser humano, o que enuncia, por meio de uma práxis pedagógica dentro de “situações-

limites”, a não pronúncia do mundo. 

 Dentro desta perspectiva, convocando-nos a fomentar discussões sobre o 

educador também oprimido pelo discurso hegemônico, Bohn (2013, p.83) alerta: “No 

caso da sala de aula, podem o professor e o aluno falar? Isto é, a voz dele pode ser (é) 

ouvida [   ]?”. O linguista aplicado responde: 

 
Na esfera da educação, pode-se afirmar que a fala do subalterno, pela 
falta de autorepresentação, raramente se efetua, pois o fato de ser 
ouvido não ocorre. Os subalternos, destituídos de sua 
representação de intelectuais orgânicos (ou históricos), dentro da 
perspectiva gramsciana, são silenciados. Quais são, então, as vozes, 
os sujeitos, que falam pela educação linguística nos documentos 
nacionais, na mídia nacional e, mesmo, na sala de aula? (Ênfase 
acrescida). 
 

Mobilizados por estes questionamentos e afirmações da Pedagogia Crítica, 

representada aqui por Freire, e da Linguística Aplicada, revozeada neste espaço de 

(in)conclusão desde texto pela voz de Bohn, ecoamos a sutileza de trazer os dados 

produzidos para o campo discursivo teórico como renovador em nossa prática 

discursiva e dialógica. Muitas idas e vindas para se pensar a teoria. O cotidiano da sala 

de aula gritava e nos convidava a refletir sobre os processos identitários destes sujeitos 

pesquisados.  

A sutileza do pensamento freireano apela em nós, educadores, uma postura mais 

crítica, mais dialógica, que aposte nos “inéditos viáveis”, que mobilize o ser no mundo 

em nossas práticas pedagógicas, menos subserviente, comprometida com a “voz” dos 

marginalizados secularmente por uma sociedade que busca a hegemonia a fim de não 

perder espaço e poder. A escola e a sala de aula são o caminho para se conseguir a 

assunção do ser humano como postulado por Freire, por meio da “palavra verdadeira”. 

Palavra que se manifesta pelo “ser no mundo”, pela postura dialógica, pelo 

comprometimento com a não fixação de identidades. 

Diante desta realidade, interpelamos: 
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a)  Por que não há pesquisas que tratem da interface entre Linguística Aplicada, 

Educação do Campo e Pedagogia Freireana?  

b) Como a formação inicial do educador de Língua Portuguesa pode contribuir 

para que se efetive uma “educação problematizadora” aos homens do 

campo? 

c) Os educadores de Língua Portuguesa da Educação do Campo têm noção de 

que em suas práticas prevalecem a “educação bancária”? Ou eles também 

são vítimas de uma situação opressora? 

d) De que forma os “inéditos viáveis”, mobilizados na Pedagogia Freireana, 

podem ajudar a se repensar a prática pedagógica do educador do campo? 

 

Estamos cientes de que, mesmo após a conclusão da dissertação, muito haverá 

para se mobilizar sobre os conceitos aqui discutidos a fim de evidencie um trato teórico-

metodológico que indicie a questão inicial e o objeto de pesquisa, além de suscitar 

outras questões. No entanto, podemos inferir, ainda que preliminarmente, que há 

indícios de que os sujeitos discursivos do grupo pesquisado sofrem influências em suas 

identidades, bem como influenciam seus pares no cenário discursivo inerente à sala de 

aula contribuindo para percepção deste espaço como de lutas e conflitos identitários. 

Estar e (con)viver com a realidade da Educação do Campo pelo período da 

pesquisa proporcionou um retorno ao tempo em que estava em sala de aula como 

educadora da Educação do Campo. Precisei estar muito próxima desta realidade 

novamente e ativar a minha memória discursiva para compreender que as identidades 

são construídas nas narrativas culturais, na linguagem, na dialogicidade, no ser e estar 

com o outro. Obviamente, sinto-me alterada (no sentido de alteridade mesmo) após este 

percurso, pois compreendi que há muito o que fazer, e, parafraseando Freire, não posso 

estar no mundo de luvas, é necessário tocar, sentir, se colocar ao lado do outro, para 

poder entender que o mundo se constitui na ação e também na reflexão.  

Muito de mim foi resgatado e reconstruído, pois os sentimentos da falta e da 

ausência persistem na esperança freireana de problematizar o discurso a fim de atualizar 

a ação. Avante! 

Propositadamente, encerramos este texto pela voz de Paulo Reglus Neves Freire: 

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem e, assim 

descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam.” 

(FREIRE, 2014, p.05) 
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ANEXO A - PRODUÇÃO DOS ACRÓSTICOS 
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APÊNDICE A – EPISÓDIOS DE AULA 01 

Identidade - Apagamentos 

Aula 09 – dia 12/08/2015 

Produção Textual – Acróstico 

 

 

A aula começa às 8:15 horas e tem duração de 45 minutos. Como sempre, a 

educadora abre a sala e os educandos ficam aguardando em fila o momento em que ela 

autoriza a entrada de cada um. Quando entram, vão direto para os seus lugares e vão 

guardando o material. A sala está arrumada em semicírculo e assim permanece até o 

momento do começo da atividade sobre acróstico quando a educadora solicita aos 

educandos que reorganizem a sala em círculo. Ao mesmo tempo, a educadora vai 

perguntando a eles sobre as novidades – alguns respondem, outros não. Neste dia havia 

15 educandos presentes 

Como acontece em quase todas as aulas, a educadora reproduz a música “Valeu, 

amigo!”. Os educandos acompanham com bastante entusiasmo. Quando termina a 

execução da música, a educadora cobra dos educandos a atividade sobre a paródia para 

o Dia do Estudante. Neste momento, a classe fica bastante agitada, os educandos 

conversando entre eles e com a ajuda da educadora renegociam a formação dos grupos 

para as apresentações que acontecerão na escola.  

 

1. Educadora: Olha, como ontem a gente já estava fazendo as coisas sobre o 

estudante e tal, eu vou perguntar: A paródia como ficou? Que eu pedi para vocês 

fazerem? Fabi, fala aí, Fabi? ((se referindo a uma educanda)). Eu vou ouvir se vai 

ser em grupo, como é que vai ser. 

2. Gr. A.: Grupo. 

3. Educadora: Tá bom. Vocês querem fazer as quatro ((se dirigindo a um grupo de 

meninas)). Tá bom. Que música vocês querem? Já escolheram? Fala aí a música 

nova.  

4. Fabrícia: Fala aí (  ) o que tá escrito. 

5. Jussara: Eu não sei. 

6. Educadora: Tá escrito no caderno? Então vamos, junta aí. Pode ser uma só. Pra (   

) só pra apresentar. 

7. Gr.A.: (   ) 
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8. Fabrícia: Ah, tia 

((muito barulho na sala)) 

9. Educadora: Oh, eu vou arrumar. Eu tenho que ver para arrumar. 

((o barulho continua na sala)) 

10. Fabrícia: [ É (   ), tia. Ela falou que que né fraca não.] 

11. Jussara: [Eu fiz três músicas, tia.] 

12. Educadora: Ei, crionças. Pega no caderno o que vocês já fizeram pra mim dá uma 

olhada como é que tá. 

((os educandos conversam entre eles sobre as músicas)) 

13. Educadora: Então tá. Vamos lá. Mas a gente (  ) O que você deixou de entregar (  ) 

((se dirigindo a uma educanda)).  

14. Marcela: [(   )]. ((a educanda respondendo a educadora)). 

15. Fabrícia : [Ô, tia, aqui vai ser...tia] ((uma educanda tenta perguntar algo a 

educadora, mas ela não ouve)). 

16. Educadora: Ontem os meninos apresentaram à tarde. 

17. Fabrícia: [Tia, tia vai ser...] ((a mesma educanda insiste para a educadora dá 

atenção ao que ela pergunta, mas a educadora ignora)). 

18. Educadora: Três músicas. 

((os educandos conversam ao mesmo tempo com a educadora, e a educanda continua 

insistindo para ser ouvida)) 

19. Educadora: Eu só quero ver aqui como está o que vocês escreveram. Um, dois, 

três, quatro ((formando os grupos)). Simony ficou (  ) porque não veio ontem e 

você também, mas a gente inclui. Vai um pra uma equipe outro pra outra. Agora (  ) 

cadê o seu? Pergunta: Vocês...Como é que vocês criaram se vocês não escreveram? 

20. Simony: Hã? 

21. Educadora: Cantou quando? [Então tá] ((uma educanda responde algo)).  Mas não 

tem isso não. O que tá feio ou bonito a gente vai arrumar. Bora lá. Eu só quero 

saber o que você fez. Deixa eu vê. ((Se dirigindo ao caderno de uma educanda)). 

((A educadora vai se dirigindo a algumas carteiras e olhando os cadernos. Neste 

momento os educandos conversam sobre a atividade)) 

22. Educadora: Então peraí. Então canta. ((a educadora aguarda um pouco)) Cadê o de 

vocês? ((se dirigindo a outro grupo)) 

23. Marcela: Ô, tia é... é pra inventar ou pode pegar (   )? 
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24. Educadora: Pra você criar. Pra você criar. Mas não tem nada você pegar um 

versinho de algum alguma palavrinha do (   ). Cadê a sua? ((se dirigindo a outra 

educanda)) (  ).  

25. Jussara: (   ) 

26. Educadora: Não. Mas a gente tem que ver pra arrumar. Sexta você já vai 

apresentar, querida. Cadê? Pega a sua? ((se dirigindo a outra educanda)).  

27. Geovana: Eu não trouxe não. 

28. Educadora: Hã? 

29. Geovana: Eu não trouxe não. Mas dá tempo também. 

30. Educadora: Oh, eu vou fazer o seguinte, Marcela. Oh, os meninos. Olha só o que 

eu vou fazer. Eu estava assim entusiasmada. Não achei entusiasmo em vocês não, fiquei 

até triste agora. Eu pensei que já estava assim todo mundo pronto para apresentar. 

31. Gr. A.: (   ) 

32. Educadora: Ué. Eu falei com a turma da tarde ontem, vocês precisam ver. Os 

meninos já cantaram, as meninas também apresentaram. Ficaram boas as músicas. Eu 

tava assim entusiasmada, doidinha pra chegar aqui só ... pra ver. Na hora do recreio 

reúnam, depois do lanche. Tá bom? E vê logo. Certo? Viu, Marcela? Então tá. Vamos 

continuar com o estudante. 

33. Gr. A: E nós? 

34. Educadora: Aí vamos incluir você. Você acha melhor ficar em qual equipe? Na das 

meninas ou na de cá? Qual que é melhor? Acho que pra você é a de lá... por que as 

meninas moram mais pra lá né? Tem quantas já em sua equipe, Fabiana? 

35. Fabiana.: Três. 

36. Educadora.: Quantas? 

37. Fabiana: Três. 

38. Educadora: Pronto. Cinco. E fica quatro na de cá. Tá bom assim? 

Como os educandos não atenderam à solicitação da aula anterior para que já 

viessem para esta aula com as paródias prontas para mostrar a toda turma, a educadora 

muda seu planejamento e orienta aos educandos para produzirem um acróstico para o 

Dia do Estudante. Neste momento, ela solicita que a turma arrume as carteiras em 

círculo e relembra que eles fizeram o acróstico no Dia dos Pais. Muitos dizem que não 

vieram no dia desta atividade, pois o ônibus escolar não passou. Mesmo com esta 

informação a educadora prossegue sem dar maiores explicações de como se produz um 

acróstico. Para este dia, ela orienta que os acrósticos sejam feitos com os nomes de cada 
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educando, ou seja, cada um constrói um acróstico a partir do seu nome. Depois ela 

muda de ideia e diz que eles fizessem com o nome estudante. Como há muito 

burburinho na sala, a educadora dá pressa, avisando que as atividades têm hora. A 

educadora normalmente se dirige aos educandos chamando-os de “crionças”.  

 

39. Educadora: Nós fizemos o acróstico dos pais não foi? Agora vamos fazer o nosso 

viu? Cada um vai escrever seu nome tá? E... o seu nome. 

40. Fabrícia: Ô, tia. (  ) Um bocado de coisa. O pai de (   ) ganhou foi muita coisa. 

41. Educadora: Que bom hein. 

42. Fabrícia: Ainda ganhou cem reais. Só que ele deixou pra ele. O aniversário (   ) 

((Neste momento, a educadora vai distribuindo folhas de ofício para os educandos)) 

43. Educadora: Acerta viu?. 

44. Fabrícia: Ué. Ué, tia. 

45. Educadora: Pega e passa pra cá. Um só viu? Acerta. Vai ter que mudar viu? Vamos 

ter que mudar as cadeiras. 

46. Jussara: Por quê? 

47. Educadora: É. Porque a gente vai trabalhar agora com o (  ). ((os educandos vão se 

organizando e conversando)). Põe no chão, por favor, Fabrícia. 

48. Fabrícia: (  ) rastá a cadeira aí, gente. 

49. Educadora: Oh, igualzinho a gente fez o do pai. Vou colocar aqui Luciano. 

((escrevendo no quadro)) Lu – ci. É porque Marco não estava aqui não foi, Marco? ((a 

educadora tenta inserir Marco na atividade e na interação em sala. Normalmente ele é 

muito calado)). A – no. Dessas letrinhas aqui, Marco, dessas letrinhas aqui você vai 

tirar, colocar uma palavra para você, uma qualidade pra você de estudante tá? 

50. Joana: Eu sei como é que é. 

51. Educadora: Ou vocês preferem o/a palavra estudante? Estudante é melhor né? 

Então vamos lá: estudante. É verdade. ((a educadora vai escrevendo a palavra 

“estudante” no quadro)). Põe assim diferente, colorida a palavra estudante. Estudante. 

Pronto. 

52. Fabrícia: [Pronto] 

53. Jussara: [Ó o meu] ((mostrando para a colega ao lado)) 

54. Fabrícia: O meu tá faltando outra cor, tia. 

55. Educadora: Vou pegar. Então vamos fazer isso aqui ó. Nossa atividade tem hora. 

Bora, bora, bora. Quem tá faltando receber? 
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56. Gr. A: Eu. 

 

Educandos em círculo – Atividade Acróstico 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 

Durante o tempo da atividade, a educadora vai passando nas carteiras ou 

atendendo a solicitação de algum educando ou por sua própria iniciativa. Em alguns 

momentos ela se refere à atividade da paródia que não foi realizada, mostrando sua 

insatisfação. Os educandos se concentram na atividade do acróstico, às vezes conversam 

com os colegas ao lado, às vezes se dirigem à educadora. Quando há uma interação 

entre eles um pouco maior, a educadora logo lembra a importância da concentração e do 

silêncio para a realização da atividade, assim, retoma o controle da sala.  

Há também a orientação para que eles pintem, desenhem na atividade, pois ela 

fará um livrinho e depois vai expô-lo. Pintar e desenhar são atividades recorrentes no 

cotidiano das aulas e eles gostam muito. A educadora sempre disponibiliza uma latinha 

com lápis em cores e a coloca no meio do círculo para que cada um use de acordo a sua 

necessidade. Há uma educanda que se destaca pelo seu desempenho acadêmico: Fabiana 

(Fabi). Parece que ela serve um pouco de exemplo para a turma, o que é fortalecido pela 

educadora que sempre a convoca para dar respostas de alguma atividade. As colegas 

que se sentam ao lado dela parecem que a admiram por estas questões e estão sempre 

tentando fazer as atividades como ela faz, olhando sempre para o seu caderno. 
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((A educadora vai passando nas carteiras, olhando a atividade e explicando para quem 

ela acha necessário)). 

67. Educadora: Eu achando que Fabi fez a música. Falei: Meu Deus, chegando lá vai tá 

um sonho com aquela música. ((se referindo a uma educanda ainda sobre a paródia)). 

((A educadora continua passando nas carteiras enquanto os educandos fazem a 

atividade)). 

68. Educadora: O estudante é. O que o estudante é? ((Se dirigindo a toda sala)).  Ele 

pode ser o que? ((os educandos continuam a fazer a atividade e a educadora 

acompanhando nas carteiras. Uma educanda a chama)) 

69. Mara: Tia. 

((A educadora vai até ela e olha a atividade)) 

70. Educadora: Uma palavra pra ele. Uma qualidade pra o estudante. O estudante 

precisa ser o que? Pode falar, Fabi. 

71. Fabiana: Inteligente. 

72. Educadora: Pron::to. Tem um “i” aí que dá. Tem um “e” né? Então você vai usar 

“inteligente”. Né? Pode ser esse aqui ó (se dirigindo ao quadro): inteligente ó. 

73. Simony: [inteligente]. 

74. Fabrícia: (   ) pra fazer assim, (   ). 

75. Marcela: Pode fazer assim também. É com “ene” mesmo. 

76. Educadora: Inteligente. Tá vendo? Do (  ). Agora vocês vão criar as outras. Viu? 

((a educadora começa a percorrer as carteiras novamente)). Já fez o seu (   )? Aí dá uma 

arrumadinha aqui do lado ó. Bota um desenhinho, uma coisinha pra ficar bonitinho, viu, 

que a gente vai expor. 

77. Fabrícia: Ô, tia. Pode fazer este nome do meio “estudante” de caneta? 

78. Educadora: Po::de. Pode fazer colorido pra ficar com destaque né? ((continua 

percorrendo as carteiras)). Muito bem, Marco. Ó, Marco tá passando ali. Toma. 

((Um ex-educando bate na porta procurando uma educanda da sala. A educadora 

conversa um pouco com ele na porta. Os educandos continuam fazendo a atividade)). 

79. Fabrícia: Será que a tia deixa fazer assim? (   ) 

80. Joana: Eu não sei (   ) 

81. Educadora: É::. Marco já tá perto de terminar viu? Aiai. Brinca com Marco.  

82. Fabrícia: Ó, tia. Vem cá, tia. Faz favor. Não pode fazer assim não ó: “Na escola...”? 

83. Educadora: Eu pedi uma qualidade né? Mas se você quiser fazer... 

84. Fabrícia: Ela disse que tem que começar daqui ó, tia. 
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85. Educadora: Não. (  ) quando você achar a palavra. Viu? 

((Eles continuam a atividade, conversam entre si, e a educadora continua olhando a 

atividade de cada um, passando pelas carteiras)). 

86. Educadora: Primeiro você faz todo, querida. Depois você pinta tudo bonitinho. Faz 

logo. Depois você pinta. Que vai que você queira mudar alguma letra, alguma palavra. 

Não é? Aí estando pintado não pode. Deixa eu vê, Paula. Mas você pode fazer só uma 

palavra se você quiser, viu?  

Educadora auxiliando aos educandos 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
 

A educadora continua a andar pelas carteiras olhando a atividade de cada 

educando. Quando ela percebe uma necessidade, ela para na carteira e chama a atenção 

do educando ou educanda. Os educandos conversam baixinho entre eles sobre a 

atividade. Em alguns momentos, os educandos confundem substantivo com adjetivo e a 

educadora orienta a trocar no final da palavra “ção” por “do”. Ela não dá maiores 

explicações para os educandos sobre o porquê, apenas aponta o dedo na atividade 

mostrando onde é para fazer a troca e aqueles que são advertidos a fazem sem também 

questionar a educadora. 

Quando aparece alguma dúvida, a educadora sempre atende. Normalmente ela 

provoca-os a pensar sobre as qualidades de um estudante, eles vão respondendo, e ela 

continua.  



165 
 

Capa do livro Acróstico

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
 

Educandos realizando a atividade 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
87. Educadora: No caso de “são” você coloca “do”. Certo? Tira o “são” e coloca o 

“do”. 

88. Filipe: (   ) 

89. Educadora: Pode. 
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Os educandos continuam conversando entre si sobre a atividade, vez ou outra 

olham para a atividade do colega ao lado. A educadora chama a atenção deles. Ela tem o 

hábito de se referir a eles com “crionças”. Em qualquer interação entre os educandos, a 

educadora chama logo a atenção para a importância do silêncio na sala de aula e para o 

tempo de conclusão da atividade. 

90. Educadora: Crionças, esquece a do colega. Cada qual com o seu.  

91. Joana: (Cadê minha borracha?) 

92. Fabrícia: Ela tinha caído aí. Xô vê se (   ) Eu sei que ela caiu aí. Agora (   ) eu falei: 

ó a borracha. 

93. Joana: Por que a borracha caiu assim? 

94. Educadora: Bora concluir. Vamo, vamo, vamo. 

95. Simony: Pronto. Agora tá certinho. ((Se dirigindo a outra colega)). 

96. Joana: Na escola (a gente) derruba tudo. ((educanda sorrindo)). 

97. Fabrícia: Olá. ((apontando para a borracha)). 

98. Educadora: Terminaram? ((Olhando para as educandas que conversavam)). 

99. Fabrícia: Não, tia. 

100. Educadora: Bora. Rápido. 

101. Fabrícia: É porque (   ) da bolsinha caiu. ((a educanda justificando a conversa)). 

102. Educadora: Pensar e conversar ao mesmo tempo num dá certo. Você tá criando 

agora, você tem que descobrir a palavra que você quer. E pra isso você tem que focar só 

na palavra que você tá procurando.  

   
 A atividade continua com os educandos bem concentrados, às vezes interagindo, 

às vezes chamando a educadora. Tem uma educanda na sala que é bastante 

comunicativa – Fabrícia. Está sempre disposta a ajudar os colegas e especialmente a 

educadora que a chama de “minha ajudante”. Neste momento da aula, a educadora diz 

que vai entregar o coração do Dia dos Pais para quem ainda não recebeu e Fabrícia 

brinca se referindo ao tamanho do coração que é muito pequeno; a educadora retruca 

dizendo que o importante é o amor que tem nele. Alguns educandos já concluíram a 

produção do acróstico e agora estão desenhando e pintando. Vez ou outra, um se levanta 

para apontar o lápis ou para olhar a atividade do colega. Alguns educandos ainda 

apresentam dificuldade de diferir entre um adjetivo e um substantivo ou qual qualidade 

colocar para um estudante, e a educadora dá a mesma orientação. 
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103. Educadora: Tira o “são” e coloca “do”. Fica melhor. Agora vamo vê né? Com 

“ene” ((se dirigindo a um educando)). 

104. Fabrícia: Ah, (nun) deu pra fazer tudo. Eu vou apagar e fazer de novo. Olá. 

((mostrando alguma coisa)). 

105. Educadora: Mas e/eu acho melhor você colocar o (  ). Ele é o que quando ele 

estuda todos os dias? Faz as atividades. Ele é um menino o que? 

106. Marcos: Estudante. ((O educando responde bem baixinho)). 

107. Educadora: Não. Ele é estudante porque estuda. Agora por que ele faz tudo 

direitinho, leva tarefa pra casa. Gosta de estudar. Ele é um meninU::U? Estu o que? 

((Apontando para a atividade do educando. Ela passa para a educanda ao lado e 

continua a olhar as atividades.)). Que menina (   ) por que ela faz muito isso. Essa 

menina é muito estU? O resto você faz. Hã? ((A educanda fala algo bem baixinho)). 

Descobre aí.  Não precisa de anzol, precisa, gen::te? ((Referindo-se às educandas que 

estavam olhando as atividades umas das outras)).  

108. Fabrícia: Ai, meu Deus. Ainda tem esse “e::e”. Tem tanto “e” que eu nem sei mais 

fazer o que que é. O teu só tem dois “e”? De ESTUDANTE? ((Olhando a atividade da 

colega ao lado. Ela sorri)). 

109. Educadora: Terminou, Ta::ali? 

110.Fabrícia: Eu coloquei três “e”, tia. 

111. Educadora: Agora que você percebeu? ((A educanda sorri)). Você já fez quantas 

palavras? ((Se dirigindo a outra educanda)). 

112. Marcela: Eu falto duas, tia. 

113. Educadora: Tá ven::do? 

114. Paula: Um cheiro de cigarro. ((educanda reclamando de um cheiro que vem do 

lado de fora)). 

115. Fabrícia: Armaria, tia. 

116. Marcela: Ô, tia. Tia. ((Uma educanda mostrando a atividade para a educadora)). 

117. Educadora: É isso mesmo. Muito bem. Tá vendo como você descobriu? Por isso 

que eu falo: tem que pensar. Se ficar batendo papo não tem como (   ) conversando com 

outra pessoa. (   ) a palavra. 

118.  Fabrícia: [Eu já sei o que vou fazer]. 

119. Educadora: Esse aqui ó. Cadê o nome “estudante”? ((conversando com um 

educando)). Oh pra cá. Olha pra mim. ((O educando olha)). Oh, Es-tu. Não. E-. Ó pra 
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cá.  E-du-cado. Você escreveu como? Hum. ((Depois a educadora segue caminhando 

pela sala)). 

 A educadora agencia o tempo da atividade relembrando aos educandos que 

precisam concluir, que não podem se distrair com conversas ou brincadeiras. Ela 

algumas vezes senta em sua mesa e um ou outro educando vai até ela. Tem um 

educando que é o mais velho da turma: Marco. Ele sempre fica muito sozinho e calado, 

não interage com os colegas nem com a educadora, a não ser que seja solicitado e 

mesmo assim com a voz bem baixa. A educadora procura inseri-lo nas aulas, 

chamando-o sempre.  

 A atividade transcorre no mesmo ritmo até o final: a educadora atendendo aos 

educandos, chamando a atenção deles quanto ao tempo, auxiliando na ortografia das 

palavras, pedindo silêncio para não atrapalhar a concentração etc. No final, todos 

entregaram a atividade, sendo que alguns não desenharam e pintaram como a educadora 

solicitou e alguns preferiram escrever frases no acróstico no lugar de palavras. 

 

120. Educadora: Bora começar a escrever (   ). Que nome é esse aqui? ((Se dirigindo a 

uma educanda)). 

((Os educandos continuam conversando entre si e fazendo a atividade)). 

121. Educadora: Terminaram? 

122. Marcela: Eu, tia. Falto só a letra “u”. 

123. Paula: Eu também falto a letra “u”. 

124. Jussara: Terminei, professora. Terminei. Terminei, professora. 

125. Fabrícia: Terminei, tia. 

126. Educadora: Pronto. Você só falta uma letra? Ou você falta muito? ((Se dirigindo a 

outra educanda)). 

127. Fabrícia: Sabe como é que eu vou fazer? ((Se dirigindo à colega ao lado)) 

128. Educadora: Isso aqui é de caneta? 

129. Mara : (   ) 

130. Educadora: Do. Educa-DO. Ah já fez de novo? ((Se dirigindo a outro educando)). 

Duas vezes? No caso desse aqui, você tinha que colocar o que? ((Se dirigindo a outro 

educando)). Quem gosta de estudar é o que? Tira esse aqui, coloca esse. 

131. Jussara: Vou tirar esse. Pronto. 
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132. Educadora: Tá faltando o que aqui? Você fala ó: iMportante. O que falta aqui? 

((Apontando para a atividade da educanda que responde baixinho)). Tá vendo aí como 

você sabe, querida? Você não colocou. Coloca aí. 

133. Simony: Terminei, tia. Terminei. 

134. Jussara: Mostrar à professora primeiro. 

135. Educadora: Eu tô indo aí. Deixa eu ver aqui o de Paulo. 

((Os educandos continuam conversando entre si e fazendo a atividade)). 

136. Educadora: É...Essas coisa que eu mando vocês descobrir. Por exemplo: vai ... 

saber como é a história do Folclore. Eu falo o que? Como que você faz pra descobrir 

como é que é a história do Folclore? Você vai? ((Se dirigindo a uns educandos)). 

137. Paulo: Pesquisar. (acho que foi isso que o educando respondeu) 

138. Educadora: Então. O/o estudante ele também é um o que? Dá pra você colocar 

nesse aí que você colocou. 

139. Mara: (   ) 

140. Educadora: Hã? 

141. Mara: (   ) 

142. Educadora: Quando eu tô lá::a na frente dando aula que você fica assim ó só 

olhando o que eu tô falando pra você aprender logo. Você está prestando o que? 

143. Mara: Atenção. 

144. Educadora: Então. Uma pessoa que presta atenção ela é o que? Ela é o que? Uma 

pessoa o que? 

145. Mara: (   ) 

146. Educadora: Dá pra você colocar aí. Certo? 

((A educadora continua andando na sala)). 

147. Educadora: Sim, queridas. Quem me chamou aqui? 

148. Simony: Marcela. ((A educadora olha a atividade de Marcela)) 

149. Paula: Tia, Terminei.  

150. Educadora: (   ) É por que você não quis fazer o que eu pedi. Você tá/tá fazendo 

frase né? Ago::ora...esse aqui não é com essa letra. Se não é com essa letra é com qual? 

151. Mara: Com c? 

152. Educadora: C o que? Pra ser um “si”? 

153. Mara: Cê cedilha? 

154. Educadora: Is::so. 

155. Marcela: (  ) com você. 
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156. Educadora: Sou né? 

157. Marcela: É. 

158. Paula: (   ). ((Uma educanda chama a educadora)). 

159. Educadora: Peraí que vou aí. 

((Neste momento ficou inaudível a interação. Educadora atendendo uma educanda e 

alguns educandos conversando ao mesmo tempo)). 

160. Educadora: DiSci. Oí ó: DiS -ci-pli-na. Então tá faltando mais uma letra aqui ó 

pra ser um S (   ). Que você vai por aí? Não é outro e. É o que? (   ) No caso: cinema, 

cebola... você escreve com que? 

161. Paula: (   ) 

162. Educadora: Então. Então tá faltando o que aqui pra ser? Palavra com “c” tu sabe. 

Exatamente, querida. ((A educadora deixa a educanda pensando e vai atender outra)). 

163. Geovana: Tia, (   ). 

164. Educadora: Querido, e não é com essa letra não. São duas letrinhas. Quais são 

elas? 

165. Geovana: [Tia]. 

166. Educadora: Duas letrinhas iguais. Você vai tirar esse daqui e vai colocar (   ). 

167. Geovana: [Tia]. Tia, eu tiro o “s” aqui? 

168. Educadora: Não. Pode deixar o “s”. Vão mais duas letrinhas viu? Quem foi que 

me chamou aqui? Ninguém não? ... Achou? ((Se dirigindo a um educando)). Olha aí: 

você colocou bem esse aqui, mais é “pli”, “plinA”. Você fala “”pli-nA”. Então você vai 

colocar que letra? 

169. Marco: (   ). 

170. Educadora: Você já ti/cê já colocou o “r”. Você vai tirar o “r” e vai colocar o que? 

171. Marco: (   ). 

172. Educadora: Já tem o “i”. Você fala “pli”. PLI. 

173. Marco: (   ) 

174. Educadora: Já tem. 

175. Marco: (   ). 

176. Educadora: Você falou o que? Que letra? ... É só aqui. Eu quero que você tire o 

“r” e coloca o que aqui? 

177. Marco: (   ) 

178. Educadora: Ó fala aí a palavra dis-ci-pli-na. Que a palavra é plinA. Não é pri não. 

Disciplina. 
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179. Marco: [Disciplina]. 

180. Educadora: Isso. Muito bem::m. Achou a letrinha. 

181. Marcos: Tia.  

182. Educadora: Oi. ((Fica inaudível o diálogo entre eles)). 

183. Educadora: Hum::m. Que coisa. 

184. Fabrícia: (   ). 

185. Educadora: Mas não era pra você fazer assim não. Mas tudo bem. Você fez assim: 

tá bom. E era pra você fazer só de palavras, mas você quer fazer de frases igual Marcela 

né? Bom. Agora vamos fazer bonitinho, colocar o seu nome, que eu vou juntar todas. 

Nós vamos formar um livrinho. Vou fazer a capinha aqui viu? ((Se dirigindo a sua 

mesa)). 

((Uma educanda vai até a mesa e mostra a atividade para a educadora. Alguns 

educandos já concluíram e estão se envolvendo com outras atividades)). 

186. Educadora: (   ). Não é com essa letra.  (   ). Exatamente. Esse também. Tá? 

((A educanda retorna para a carteira para consertar a palavra)) 

187. Educadora: Ô/ô, Marco. Esse “bonzinho” aí eu não gostei não. Não gostei não. 

Tira o “bonzinho”, por favor. Pode ser? 

188. Gr. A.: Bonzinho (Os educandos deram risada). 

189. Educadora: Mas é outra coisa que ele fez. Não é isso que vocês tão pensando não. 

((O educando atende a solicitação da educadora)) 

190. Educadora: Já vou recolher viu, gente? Anda rápido. 

((A educadora está em sua mesa cortando papel para fazer a capa do livrinho. Alguns 

educandos vão até ela para tirar alguma dúvida)). 

191. Educadora: (   ) Pronto? Tá faltando o que da (   )? É. 

192. Marcela: Tia, pode ir colocando aqui? 

193. Educadora: Pode. Pronto? Todo mundo terminou? Dá uma pintadinha para não 

ficar assim preto e branco, querido. Vai. Para ficar colorido.  

194. Pedro: Pinta as letras, tia? 

195. Educadora: É. Pra ficar bonito. 

((Os educandos vão comparando sua atividade com a dos colegas que estão perto. Neste 

momento já estão totalmente dispersos, em pé, conversando. Um educando se aproxima 

da educadora)). 

196. Educadora: Deixa eu vê. Tá faltando o que pra você? Uma palavra com “ene”? 

Rapi...dez. 
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197. Paula: [Ô, tia. Posso ir no banheiro?] 

198. Educadora: Pode. Bora, moça, rapidez. Que já extrapolou já. Bora.  

199. Mara: Tia, terminei. 

200. Educadora: Olha. Eu esqueci. Era pra mim ter passado primeiro pra vocês o vídeo 

da/da menina que criou a música (   ) só pra vocês (   ). Eu passei pra vocês ontem? É 

que eu coloquei já no final da aula. ... Bora, querida. Rapidez.  (   ) na hora do recreio. 

Pronto? E aí, Fabrícia? ((Os educandos já estão totalmente dispersos, conversando entre 

si sobre outras coisas)). Pode me entregar, crionças? 

201. Gr. A.: Pode. 

202. Educadora: Falta o que?  Olha pra mim: você não é um menino estudioso, 

inteligente? U/uma letra “a”. Você também é (   ). Você gosta de brincar, gosta de sorrir. 

Você é um menino o que? Escreve aí com essa letra aqui que você acha. 

((O barulho na sala aumenta. Os educandos que vão terminando vão entregando a 

atividade para a educadora)). 

203. Educadora: Pronto? 

204. Simony: Tia, terminei. ((Vários educandos conversam ao mesmo tempo)). 

205. Educadora: Colocou seu nome? ((Se dirigindo a outro educando)). 

((Neste último momento da aula, a educadora vai recebendo as atividades, conferindo se 

tem algo para consertar, se os educandos colocaram o nome. Encerra esta aula que 

durou 45‟)). 

Produção Acróstico Educanda 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
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Produção Acróstico Educando 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
 

 Produção Acróstico Educanda 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 

 

 

 



174 
 

Aula 13 – dia 18/08/2015 

Texto: Lobisomem 

 

A educadora está na sala acompanhada de duas crianças que moram na 

localidade, aguardando a volta dos educandos que estão no recreio. Eles retornam às 

10:25. Há aquele alvoroço no retorno: os educandos contando da merenda, falando 

sobre a atividade antes do recreio, a educadora perguntando se eles lavaram as mãos. A 

educadora se refere a uma educanda que todo vez que entra a sala de aula ela tira a 

sandália. Há alguns momentos de interação entre os educandos e a educadora sobre o 

tempo, o lanche que foi oferecido na merenda, sobre a arrumação das carteiras etc. Às 

10:40 h começa a aula: leitura do texto Lobisomem. Os educandos já estão com o texto 

xerografado em mãos. A sala está organizada em semicírculo. 

 
 
 

Texto trabalhado na aula 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora 

 
 
206. Fabrícia: Ué, Gabriela, tu não vai lê não? 

207. Marcela: Eu sei. Eu estou (     ).  
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Há uma interação na sala de aula. Não fica compreensível sobre o que eles conversam, 

mas vimos que estão mostrando a gravura do texto. A educadora está se organizando, 

pegando o seu texto para acompanhar a leitura. 

208. Fabrícia: Marcela. 

209. Educadora: Bora. Quem vai ler agora? 

210.Fabrícia: É Marcela...pode ler, Marcela? 

 Marcela começa a leitura do texto. Como ela ler muito baixo, quase não dar para 

ouvir. Os educandos vão acompanhando juntamente com a educadora. Esta logo no 

início interfere: 

211. Educadora: Ô, minha querida, lê alto para eu ouvir, viu? Tem os coleguinhas lá 

atrás. 

 Marcela continua a leitura tentando aumentar a voz. Quando a educanda 

atrapalha a leitura de alguma palavra, a educadora chama a atenção. 

212. Marcela: “Sua presença nas solitárias com/cominhadas noturnas ...” 

213. Educadora: [com?] 

214. Marcela: Oh. “Sua presença nas solitárias caminhadas noturnas” 

 A leitura segue até o final do texto. A educadora e os colegas vão 

acompanhando. Quando termina, a educadora dá uma orientação sobre pontuação no 

final de frase e negocia quem fará a próxima leitura. 

215. Joana: Ai...agora é quem? 

216. Paula: Eu, tia? 

217. Educadora: Olha. Quando estiver lendo dá no::o final da/da frase e a pontuação, 

viu? 

218. Joana: [   ] 

219. Educadora: Pode ser. Quem quer ler agora? Você leu, Paula? 

220. Joana: [   ] 

221. Fabrícia: Aqui ó, moça. 

222. Educadora: Vai. 

 Joana começa a leitura. Como a outra colega ela, ela também ler baixo. Neste 

momento já começa uma pequena dispersão na sala. Ela termina a leitura. Fica um 

silêncio na sala.  

223. Joana: Quem quer? ((referindo-se a quem quer ler agora)). 

224. Paula: Eu, tia.   
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 A educanda começa a leitura e logo para, pois chegou alguém na porta da sala e 

a educadora foi atender. 

225. Educadora: Licença aqui, querida, só um pouquinho. 

 A educadora conversa rapidamente na porta e retorna. 

226. Educadora: Bora, [   ]. Oh, Mara. 

 Mara continua a leitura e logo é interrompida pela educadora. Uma parte dos 

educandos continua dispersa, alguns já estão pintando a gravura do texto. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 

 
227. Educadora: Mara, eu não estou conseguindo ouvir você. Um pouquinho mais alto.  
 A leitura de Mara termina e a educadora pergunta: 
228. Educadora: Quem quer lê agora? Olha...eu não estou gostando de uma coisa: 
quando o colega está lendo, o outro pode ficar conversando? 
229. Gr. A.: Não. 
230. Educadora: Não é para acompanhar? E por que não está sendo assim? 
 Como a educadora chama atenção da turma sobre a dispersão, os educandos 
abaixam a cabeça e ficam silenciosos. Por alguns momentos não se ouve nenhum 
barulho na sala de aula. 
231. Educadora: Vai, Gabriel. 
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Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

 Outro educando recomeça a leitura. A voz muito baixa. A educadora logo 

interrompe. 

232. Educadora: Querido::o, lê de novo esta frase aí, por favor. ((O educando 

recomeça a leitura)). 

 Termina mais uma vez a leitura. A sala ficou mais silenciosa, mas alguns 

educandos estavam bastante dispersos, não acompanhando mais a proposta da atividade. 

A educadora deixa que eles escolham quem vai ler de novo. 

233. Educadora: Quem vai ser agora? 

 Um outro educando recomeça a leitura. A turma continua silenciosa, porém 

dispersa. A educadora acompanha as leituras sentada na frente da turma. Quando este 

educando finaliza a leitura, outra já recomeça. A turma começa e se dispersar 

novamente, silenciosos, mas pintando o desenho sem prestar atenção na leitura dos 

colegas como solicitado pela educadora. A dinâmica da aula continua a mesma: um 

educando termina, em seguida outro já começa e vai lendo até finalizar a história. 

Nestes últimos, a educadora não interrompe a leitura. 

234. Educadora: Falta quem ago::ora? 

235. Gr. A.: ((Os educandos conversam baixo entre eles sobre quem ainda não fez a 

leitura)). 

236. Educadora: ((Referindo-se ao educando Gustavo)). 
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 Outro educando começa a ler a história. Quando termina, a educadora 

novamente pergunta quem falta a leitura da história. Um outro começa a leitura. Sempre 

com a voz muito baixa. A turma começa de novo a conversar e continua a pintura do 

desenho enquanto o colega lê. Alguém bate na porta e a educadora pede para esperar um 

pouquinho por que ela está “tomando leitura”. 

237. Educadora: (   ) agora, Marco...Licença aí, Marco. Olha... eu quero saber uma 

coisa: se eu vou poder ouvir os outros colegas ou não. Vocês que vão decidir aí. Vamos 

vê, Fabrícia? 

238. Fabrícia: Vamos, tia. 

239. Educadora: Então. Pode seguir. 

 O educando continua a leitura e a turma continua dispersa. Os educandos 

concentram-se somente no desenho da tarefa. Alguém chama na porta, a educadora 

conversa com a pessoa e volta para a frente da turma acompanhando a leitura. Como os 

educandos continuam pintando a tarefa e não prestam atenção na leitura do colega, a 

educadora interrompe novamente. 

240. Educadora: Olha::a...Eu vou ter que parar com a pintura. Sabe por quê? Que a 

hora de pintar é uma hora prazerosa, não é isso? Mas pra mim não está/não está sendo 

prazerosa não por que os seus colegas não terminaram de ler e eu não estou 

conseguindo ouvir. E aí? Hein? 

 Neste momento, os educandos começam a parar de pintar e ficam em silêncio. A 

educadora continua. 

241. Educadora: Está faltando ainda uma pessoa para terminar...Pode ser? 

242. Gr. A.: Pode. 

243. Educadora: Então tá. 

 A educadora pede a Mara para recomeçar a leitura porque ela não ouviu. Os 

educandos não conseguem se concentrar. Mara lê muito baixo, como os outros colegas. 

244. Educadora: É por que HOje ninguém estava prestando atenção no colega, mas 

algumas coisas faltaram...a pontuação no FInal das palavras, principalmente as que 

estão no plural. Olha só...todo aí mundo com o papelzinho na mão e vamos acompanhar 

a pontuação de novo...as vírgulas, os pontos que a gente está estudando. 

 Neste momento, a educadora fica em pé na frente da turma e começa a leitura 

em voz alta para os educandos acompanharem. Durante a leitura, ela vai chamando a 

atenção dos educandos para a concordância verbal e nominal. Ela diz que não podemos 

falar “unhas comprida” ou “unha compridas” e que na aula seguinte vão rever isto. Ela 
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acrescenta que a pontuação que eles acabaram de estudar não foi feita corretamente. 

Quando termina, a educadora pergunta o que eles entenderam do texto, se eles 

acreditam em lobisomem, se alguém ali já viu um. Há uma interação entre os educandos 

sobre o assunto. A educadora estimula a interação sobre o texto, pergunta se é de 

verdade, alguns educandos vão respondendo. Fabrícia sempre se destaca nestas horas.  

245. Educadora: Olha::a...aqui está dizendo “segundo a lenda”. Não é? A gente não 

sabe de onde veio. Criaram essa lenda. Então...como que é o lobisomem segundo esta 

lenda aqui? Ele é como? 

246. Gr. A.: Ele é peludo. É grande. Pelos grandes. Unhas grandes. Olhos vermelhos.  

247. Fabrícia: Ataca as pessoas e os animais. 

248. Educadora: Mas ele/ele é um animal? Ele já um animalzinho homem ou ele é 

outra coisa? 

249. Fabrícia: É um homem. 

250. Educadora: É um homem. E como é que ele faz para ficar/virar lobisomem? 

251. Gr. A.: (   ) 

252. Educadora: Mas o que que é ele mesmo? 

253. Gr. A.: Um homem 

254. Educadora: Um homem. E o que acontece com a família para um homem dessa 

família virar lobisomem? 

255. Fabrícia: (   ) sete filhos. 

256. Educadora: Vocês conhecem alguma família que tem sete filhos? Já ouviu falar? 

257. Gr. A.: Não. 

258. Educadora: Não? Aqui não tem ninguém que tem sete filhos. Tem? 

259. Gr. A.: Não. 

 A interação continua entre educandos e educadora. Uma educanda diz que seu 

tio tem treze filhos. Outra diz que seu tio também. A educadora deixa que eles contem 

as histórias que sabem, mas pede que cada um fale de uma vez para que todos escutem. 

Eles parecem gostar deste momento. Fabrícia conta uma história que o monitor da 

Escola Mais contou, a turma se envolve nesta história, lembrando as partes. A 

educadora repisa “Mas me fale de vocês. Vocês acreditam em lobisomem?” A turma se 

divide: uns dizem que sim, outros dizem que não. A educadora finaliza esta aula (45 

min) dizendo que depois eles vão construir um lobisomem, pois hoje não dará tempo. 
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APÊNDICE B – EPISÓDIO DE AULA 02  
IDENTIDADES - RESISTÊNCIA 

 
AULA 27 – DIA 21/09/2015 

 
São 8:00 horas e os educandos estão aguardando a educadora no portão para 

seguirem para a sala de aula. Quando a educadora chega, nos dirigimos à sala (os alunos 

em fila). Neste dia, há 14 alunos presentes. A sala é organizada em círculo pela 

educadora. Ela coloca uma música religiosa para os educandos que ouvem atentamente.  

Quando termina a audição, ela pergunta sobre as novidades. Há uma interação entre eles 

que aproveitam este momento para falar um pouco sobre alguns acontecimentos fora da 

escola. 

Após este primeiro momento, a educadora inicia a aula falando sobre a atividade 

do dia. 

01. Educadora: Olha::a...Hoje de manhã nós temos um trabalho com a primavera...e a 

árvore, né? E também temos um texto para a gente ler, refletir e depois produção. Vocês 

querem fazer o que primeiro? O texto? Depois a gente discute? 

02. Grupo de alunos: A árvore. 

03. Educadora: A árvore? Me diz aí qual o significado da árvore para vocês? Para que 

que serve essa árvore para a gente? Então, para preservar, para não desmatar. Por que é 

importante...a árvore? Ela nos dá o que? O que que a árvore faz para nós? 

Enquanto a educadora vai lançando estas perguntas, os educandos vão 

sussurrando algumas possibilidades. Como eles falam muito baixo, não consigo 

compreender as falas deles. 

04. Fabrícia: O solo. 

05. Grupo de educandos: (   ) 

06. Educadora: O solo. O que que tem a ver o solo com a árvore? 

07. Fabrícia: O ar. 

08. Educadora: Isso. O ar. O oxigênio. O que mais? 

09. Joana: A água. 

10. Educadora: Hanhan. Porque precisamos para ter mais água. Que mais? 

Há um silêncio na turma. Os educandos conversam bem baixinho entre eles, mas 

não respondem à educadora. 

11. Educadora: Olhem, pensem bem. Hoje não, que já tem uns bercinhos de outros 

materiais. Mas de quando a gente nasce, tem a cama. É feita de que? 
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12. Paula: Da árvore. 

13. Educadora: Da árvore, né? Hoje não porque já tem a tubular, né? Mas ... depois o 

bercinho, né? O que mais? Quando a gente está naquele sol danado, anda::ndo, que acha 

uma árvore, né? A gente faz o que? 

14. Grupo de educandos: (    ) 

15. Educadora: Na sombra da árvore. Que mais? Móveis. Você falou guarda-roupa, 

mas todos os móveis. Basta a gente olhar aqui que a gente vai vê. Olha ... 

16. Gabriel: Porta, cadeira. 

17. Educadora: Porta, cadeira. Mesa, né? O que mais? 

18. Grupo de educandos: (    ) 

19. Educadora: Telhado para segurar as telhas, né?  

Segue um silêncio na sala. Tem um educando querendo falar, mas parece está 

com vergonha. 

20. Paulo: Ô, tia ((sussurrando)). 

21. Educanda: Fala alto. 

Este trecho fica bastante inaudível. Há educandos querendo se pronunciar, mas 

não conseguem ((muito provavelmente com vergonha)). 

22. Educadora: Me diz uma coisa: E as flores? Por que que elas são importantes? 

23. Grupo de educandos: (   ). 

24. Educadora: E as nossas já estão ali murchinhas. Bom de jogar fora. Hã? O que que 

tem dentro da flor que é importante para a gente?  

Silêncio na sala. Os educandos somente olham para a educadora. 

25. Educadora: Quando você vai lá naquele pé de laranja e você vê aquela florzinha, 

tem o que nela? Uma? 

26. Simony: (laranjinha). 

27. Educadora: Uma laranjinha pequena. Não é isso? Quando a flor cai, a laranja 

cresce. Então, por isso que fala que da flor vem o ...  

28. Simony: Fruto. 

29. Educadora: Né? Então já que nós vamos depois para o texto (   ) Primeiro, eu vou 

dar umas florzinhas para vocês colarem, viu? Formar uma rosinha, depois a gente vai 

enfeitar a árvore. 

A educadora já trouxe o material recortado e já vai distribuindo o material. Neste 

momento há microinterações na sala de aula entre os educandos. 
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30. Educadora: Olha. Eu vou explicar para vocês. Vocês vão pegar, vão colar as 

primeiras, uma na outra, tá? Aí vai ficar desse jeito. Bem:m bonitinho. Depois que ela 

ficou coladinho aqui, uma na outra, certo? A gente vai pegar outra dessa e vai colando. 

São cinco ó. Depois que a gente formar a florzinha, nós vamos colar a árvore e vamos 

colocar, tá? 

31. Grupo de alunos: (   ) 

32. Educadora: Agora o problema é cola quente. Eu não vou deixar vocês usarem. 

Vocês vão usar cola branca.  

33. Fabrícia: Ah, se eu soubesse eu tinha trazido (   ). ((referindo-se à cola branca)). 

Há microinteração. Não há como registrar, pois eles falam muito baixo. 

34. Educadora: Tia Ró falou o que Marco? 

35. Marco: (   ) 

36. Educadora: Hã? ((julho?)) 

O educando responde muito baixo. 

Outro educando solicita a educadora. 

37. Paulo: Ô, ti. Tia. 

38. Educadora: Oi. 

39. Paulo: (   ) está te chamando. 

40. Educanda: Ué, tia. E Simony? ((Uma educanda avisa à educadora que a colega não 

recebeu o material)) 

41. Educadora: Simony não ganha. Que ela não está (   ).  ((A educadora fala 

brincando)). 

A educadora vai caminhando pela sala e distribuindo o material. Os educandos 

interagem entre si bem baixinho. 

42. Educadora: Tem quantas? Você já recebeu quantas? 

43. Paula: Eu recebi duas.  

44. Educadora: E aí? E sua mãe como é que está lá? ((se dirigindo a uma educanda)). 

45. Jussara: (   ) 

46. Educadora: (Já está apertando a florzinha?). 

A interação entre educadora e educandos continua por um tempo com a 

educadora dando as instruções de como colar as flores. Os educandos atendem a todas 

as solicitações da educadora, vez ou outra pedem auxílio aos colegas. Durante este 

momento, a educadora vai andando de carteira em carteira, ensinando aos educandos 
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como fazer a colagem corretamente. Ela aproveita e pergunta a alguns sobre outros 

assuntos: família, irmãos e etc. 

47. Educadora: Vou te explicar como você faz isso aqui. Pega um lápis... Todo mundo 

fez as tarefinhas de casa? 

48. Grupo de educandos: Fiz. 

49. Educadora: Depois a gente corrige ... mais tarde. 

As instruções para a colagem continuam. Os educandos se mostram mais 

participativos com a atividade. 

50. Paula: Ô, tia. Se pudesse pintar. 

51. Educadora: Aí você vai ter que abrir todos.  

52. Joana: Ô, tia. Eu não estou é entendendo nada. 

53. Educadora: Olha para cá de novo. Você vai pegar e colar assim uma na outra. 

A educadora explica pacientemente todo o passa-a-passo para a educanda. Neste 

momento começa uma interação maior entre os educandos. Todos concentrados fazendo 

a colagem, mas conversando entre eles, com a educadora sempre atendendo às 

solicitações. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

54. Fabrícia: Assim, tia? 

55. Joana: (   ). 

56. Educadora: Mas não tem nada não. Pode fazer do jeito que vocês acharem a 

florzinha, viu? Não precisa fazer do meu jeito não, é do jeito de vocês, tá?  
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57. Marcela: Ah...ainda bem. 

58. Educadora: Aqui só tem esse pincelzinho. 

59. Marcela: Me empresta, tia. 

60. Educadora: Aquela caixa de pincel ninguém sabe o que que aconteceu. Sumiu. 

A aula transcorre com os educandos realizando a colagem e a educadora dando o 

suporte quando eles precisam. Ela decide colocar uma música bem baixinha para os 

educandos escutarem enquanto fazem a atividade. 

61. Educadora: Querem que eu coloque uma musiquinha para vocês trabalharem? 

62. Grupo de educandos: Coloca. 

  Os educandos seguem fazendo a atividade bastante concentrados. Como eles 

conhecem as músicas, a maioria vai fazendo a colagem e cantando as músicas também. 

É uma seleção de músicas infantis. Vez ou outra a educadora dá novas explicações 

sobre a colagem. Ela coloca no chão um papel madeira com a colagem de uma árvore. 

63. Fabrícia: Ô, tia.  Olha o de Pedro, tia. 

 A educadora está envolvida com uma atividade e não escuta a educanda falando. 

Eles continuam com a colagem. A educanda insiste: 

64. Fabrícia: Ô, tia. Olha o de Pedro como está, tia. 

65. Educadora: Deixa eu vê, Pedro. 

66. Fabrícia: Ele disse que ele fez errado, tia. E está sem querer mostrar. 

 A educadora se aproxima de Pedro e pede para ele mostrar. O educando a atende 

timidamente. A educadora dá novamente as orientações para Pedro e chama a atenção 

da turma quanto ao tempo da atividade. 

67. Educadora: Vocês sejam mais rápidos. Olha o tanto de atividade que tem, tá? 

68. Geovana: Ô, tia, me dá um desse. 

69. Educadora: Esse aí...me dá aqui. Deixa eu ajeitar. Eu tenho outro. Mas esse aí você 

tem que fazer o que eu te falei para poder fechar. Esse aqui é o do meio? A gente não 

pode ficar desmatando, pode? Cada pedacinho de papel desse jogado fora que que vai 

ser? É demais, né? Olha, você fecha ele desse jeito. Vai ficar parecendo (   ). Aqui já fez 

um botãozinho. Está vendo aí? 

 Está encerrando o primeiro horário, eles continuam fazendo a atividade. Se 

levantam muito pouco, interagem entre eles, às vezes solicitam alguma informação á 

educadora. Quando tem uma interação maior entre os educandos, a educadora chama a 

atenção e fala da importância de concluir a tarefa.  
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AULA 28 

DIA 21/09/2015 

 

70. Educadora: Terminou? Conversem, mas terminando, viu? 

Começa o segundo horário. Durante a atividade, a educadora vai orientando a 

execução e conversando com os educandos sobre família, casa, escola, estudo e etc. 

71. Educadora: Vou desligar o rádio. Todo mundo está conversando alto. 

 A interação entre eles é difícil capturar porque eles falam muito baixo. 

 A educadora sai da sala por uns minutos e os educandos aproveitam para 

conversar e andar pela sala. Ela retorna com uma caixa de tintas. Alguns educandos se 

desentendem em relação à escolha das cores e solicitam a intervenção da educadora. 

Alguns educandos já começam a se dispersarem da atividade. Nem todos estão 

envolvidos mais. Alguns preferem pegar umas revistas e folheá-las, outros ficam 

somente sentados conversando com o colega ao lado. Há um número bem pequeno de 

educandos envolvidos neste momento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

Uma educanda apresenta dificuldade para fazer a colagem. 

72. Joana: Ô, tia, eu não estou conseguindo não. 

73. Educadora: Esta menina está dificultando o trabalho. 
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 A dispersão continua na sala. Somente alguns educandos estão envolvidos na 

atividade. As meninas se envolvem mais e conversam bastante entre elas sobre a melhor 

escolha de cores e onde colar. Uma educanda se cansa: 

74. Joana: Ai, tia, eu não estou conseguindo mais não. 

75. Educadora: Ai, ai, Joana, eu vou eu ir aí que eu vou te pegar. 

76. Joana: Ah, tia, a cola gruda no meu dedo. 

 As educandas que estão fazendo a atividade não conseguem se entender sobre as 

escolhas de cores e colagem. A educadora interfere: 

77. Educadora: Gente::e, vamos chegar a um acordo. Todos têm que participar. Não é 

só uma pessoa que pode dá opinião. Todos::s. se fosse assim era para fazer do meu jeito 

aí. Mas todo mundo tem que discutir qual o melhor jeito. 

 A sala silencia por um breve momento e depois as meninas retomam à 

discussão.  

78. Educadora: Eu já vou aí, eu preciso conversar com uma menina chamada Joana 

que só está colocando dificuldades.  

79. Joana: (   ). 

80. Educadora: Joana, Joana. 

 Alguns educandos estão folheando as revistas e a educadora pede para eles se 

envolverem na atividade e guardarem as revistas. 
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Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

81. Educadora: As revistas são para levar para casa quando vocês não estiverem 

fazendo nada.  

Eles se dirigem ao local onde se guardam as revistas, mas ficam lá parados 

folheando-as.  
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Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

Outros educandos ficam conversando nas carteiras, enquanto algumas educandas 

concluem a colagem da árvore. Há interações entre a educadora e os educandos que 

solicitam ida ao banheiro, mais cola e etc. Há um pequeno desentendimento entre duas 

colegas e a educadora interfere. 

82. Fabrícia: Ô, tia, Joana pegou minha flor. 

83. Educadora: Ô, Joana, o que é isto? 

84. Fabrícia: Ô, tia, é porque a senhora colou o “trequinho” dela no meu, aí ela está 

dizendo que é o dela. 

85. Educadora: Joana...olha para cá. Tá de raiva? 

86. Fabrícia: [isso aqui ó, tia.]. Que a senhora colou que era dela, ela disse que é dela. 

87. Educadora: Então troca com ela. 

88. Fabrícia: (    ). 

89. Joana: E cadê o meu? 

90. Fabrícia: Não sei. Tava aqui por cima. 

 A educadora se afasta e deixa as colegas resolverem a situação. Já no final da 

aula, há pequenos desentendimentos entre os colegas e muitas idas ao banheiro para 
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lavar a mão. A educadora está concentrada em terminar a colagem da árvore com alguns 

educandos. A grande maioria já está bastante dispersa, se envolvendo em outras 

atividades (livros, revistas, conversas, etc.). A educadora se aproxima dos educandos 

que estão lendo revistas e diz: 

91. Educadora: Quem escreve, já leu muito. Por isso que eu digo a vocês que tem que 

ler muito para poder escrever textos. 

Já no final da aula, algumas educandas se dirigem às Regras de Conduta que 

estão afixadas na parede, leem em voz alta e improvisam uma pequena paródia com 

elas. Enquanto isso, outros educandos se envolvem em outras atividades, e a educadora 

guarda o material utilizado na aula. Às 10:00 horas, as duas aulas são encerradas e os 

educandos se dirigem ao intervalo. Não há a produção de texto como foi falado pela 

educadora no início da aula. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. Fotografia da autora. 
 

 

 

 

 

  



190 
 

APÊNDICE C  

PSEUDÔNIMOS DA PESQUISA 

 

SUJEITOS 

Educadora Maria do Socorro 

Fabiana 

Fabrícia 

Filipe 

Gabriel  

Geovana 

Guilherme 

Joana 

Jussara 

Mara 

Marcela 

Marco 

Marcos 

Paula 

Paulo 

Pedro 

Simony 

Tiago 
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ESCOLAS 

Círculo Escolar Integrado Aprender para 
Crescer 

Escola Municipal Fonemas da Alegria 

Escola Municipal I 

Escola Municipal II 

 

LOCALIDADES 

Poço Encantado 

Morada da Aguada 

São Bento 

São Francisco 

Volta Redonda 
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APÊNDICE D  

PÓS-FEITO54  

 

Olá! Boa tarde a todos e todas! Começo a minha apresentação de defesa da 

dissertação cumprimentando a banca examinadora: Profª Dra. Lúcia Gracia, Prof. Dr. 

José Jackson, Prof. Dr. Diógenes Cândido e a Profª Dra. Ester de Figueiredo – 

orientadora da pesquisa. Cumprimento com igual distinção todos e todas aqui presentes. 

Este momento que compõe o ritual da defesa do mestrado em Letras, confesso, 

causou em mim grandes expectativas e, porque não dizer, ansiedade. Os que já 

passaram por este momento sabem a que me refiro. No entanto, a sensação de que 

queria fugir deste espaço foi, aos poucos, retomando a sensação que procurei manter em 

todo o percurso da pesquisa ora apresentada: leve, atenta, compromissada, e, acima de 

tudo, consciente do inacabamento do meu ser - que, neste momento, vai se apropriar da 

interlocução com a banca examinadora para se (re)significar. A possibilidade de 

publicizar esta pesquisa para algumas pessoas me encheu de coragem também. Afinal, 

não sei quando terei novamente esta oportunidade de dialogar com interlocutores tão 

atentos. 

O meu percurso acadêmico como aluna do mestrado fomentou as discussões ora 

apresentadas na dissertação. A grade curricular, ofertada na estrutura do Mestrado em 

Letras, atualizou conceitos e teorias importantes que foram acessados em momentos 

oportunos da pesquisa. Como exemplo, posso citar Estudos da Linguagem que 

apresentou questões relevantes para a Linguística Aplicada; a disciplina Interação 

Didática, Etnografia e Cultura Escolar que possibilitou repensar questões referentes a 

interação em sala de aula e etnografia. A disciplina Discurso e Ensino problematizou o 

domínio discursivo na escola e na sala de aula perspectivando educador e educandos 

como sujeitos discursivos. Já a disciplina Seminário de Tópico Variável em Linguística 

Aplicada: teoria da complexidade e estudos da linguagem agenciou conceitos 

importantes, tais como sala de aula enquanto sistema complexo e não-linear. Diante das 

discussões travadas nas disciplinas do mestrado, a Pesquisa Orientada teve um papel 

fundamental na transformação do pré-projeto de pesquisa em projeto de pesquisa. 

Nestes encontros, bastante dialogal, voos imprescindíveis para o percurso da pesquisa 

                                                           
54 Este texto foi apresentado na Sessão Pública de defesa desta dissertação que aconteceu aos vinte de 
dois dias do mês de março do ano de 2017, às 14 horas, na sala de defesa do Programa de Pós-graduação 
em Letras: Cultura, Educação e Linguagens, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 
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foram alçados, assim como arestas foram redesenhadas. A produção acadêmica também 

foi substancial. Eu e minha orientadora produzimos capítulos de livros, organizamos um 

outro, publicamos em revistas e  em anais de eventos nacionais e internacionais. 

Neste contexto, traçarei o meu percurso da pesquisa, com as inquietações e os 

desafios que lhes são inerentes. Talvez alguns aqui se perguntem por que eu escolhi a 

Educação do Campo. Sim. Foi uma escolha minha - generosamente acatada pela minha 

orientadora após os diálogos que estabelecemos na fase inicial de orientação.  

Faz-se necessário um pouco do meu percurso profissional e de vida também para 

se compreender esta escolha. Sou de família de educadoras e educadores. Muito 

provavelmente a minha inspiração inicial vem das experiências com a minha mãe, 

quando eu ainda era bem criança. Dona Elza sempre me levava para as escolas que ela 

lecionava ou atuava como diretora – escolas públicas na periferia da cidade - naquela 

época a mulher precisava muitas vezes fazer do seu trabalho a extensão do seu lar e das 

suas obrigações.  Aquela realidade soltava aos meus olhos – menina que vivia suas 

experiências num universo escolar tão distinto, no campo das escolas particulares, mais 

exatamente no Colégio Sacramentinas.  Não entendia o porquê de realidades tão 

distintas. Levei para a minha vida adulta e profissional esta inquietação. Formei-me em 

Letras, passei em concurso público para professora na Prefeitura Municipal de Vitória 

da Conquista, e escolhi lecionar em escolas de zona rural. Tudo que via ali me 

inquietava – inclusive a minha própria prática pedagógica. Mas o que mais me chamava 

atenção era aquele silêncio resignado e obediente dos educandos - e não me refiro ao 

silêncio esperado em sala de aula no momento da interação didática. Concomitante a 

este momento de minha vida, decidi entrar para a academia como educadora. Percebo 

que as inquietações vão se tornando sonhos possíveis, como defendido por Freire. 

Algumas questões permeavam a minha prática docente enquanto educadora do 

campo, tais como: As salas de aula, enquanto lugar de aprendizagem, se constituem em 

espaços interativos e dialógicos? O trabalho pedagógico realizado em sala de aula, por 

mim, estaria de alguma forma relacionado às demandas e aos interesses dos educandos? 

De que forma as interações entre mim e os educandos, nas situações de 

ensino/aprendizagem em aula de língua portuguesa, afetariam as identidades de cada um 

e do grupo? Com estas e outras questões em mente, escrevi o pré-projeto para a seleção 

do mestrado com o título “Linguagem e identidade: cenários discursivos em sala de aula 

de língua portuguesa de escolas rurais”. O percurso da pesquisa – incluindo 

metodologia e discussão teórica – apontou a necessidade para mim de um título que 



194 
 

espelhasse com mais profundidade e mais veracidade o que experenciei em campo. 

Assim, o título da dissertação tomou outra forma “Ser no mundo – Linguagem e 

identidades na perspectiva da Pedagogia Crítica Freireana e da Linguística Aplicada”. 

Portanto, como já fica explícito no título, o pensamento freireano se entrelaça com os 

desafios da Linguística Aplicada na tessitura da dissertação. 

Diante dos questionamentos que me acompanhavam, propus como questão 

central da pesquisa “As identidades sociais dos sujeitos/educandos sofrem impacto na 

sala de aula – considerando a interação, a cultura escolar e a prática docente?”. A partir 

desta questão central, objetivei “Interpretar como a ação pedagógica da educadora afeta 

as identidades do sujeito/educando da Educação do Campo a partir da exploração das 

suas práticas discursivas em aulas de Língua Portuguesa em turma do Ensino 

Fundamental”.  

Com o intuito de responder esta questão e de dialogar com o objetivo geral, esta 

pesquisa, de cunho etnográfico, aconteceu em uma escola da Educação do Campo, em 

Vitória da Conquista. Os sujeitos da pesquisa compõem-se de uma educadora e 

dezessete educandos em uma turma do módulo V (correspondente ao quinto ano do 

Ensino Fundamental). Permaneci na escola entre maio e dezembro de 2015. Após o 

momento da Qualificação (junho de 2016), foi observada pela banca a necessidade de 

retorno à escola para Sessões de Conversa com a educadora. Portanto retornei a campo 

em outubro de 2016. Nesta perspectiva, a educadora - de uma importante fonte de dados 

passa a ser uma valiosa colaboradora da pesquisa. Com este novo enquadre, o 

movimento dialógico da pesquisa vai se refinando e percebi a importância de não 

somente falar sobre o outro, mas também de se falar colaborativamente com o outro. 

Importante referenciar que este movimento vai ao encontro do que preconiza a 

Pedagogia Freireana e a Linguística Aplicada, ou seja, ouvir os atores sociais. 

 Ressalto que esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética que avaliou-a 

como relevante dando parecer favorável a sua execução. Mesmo com o parecer 

favorável e com todas as autorizações de execução da pesquisa pelos sujeitos e pela 

direção escolar, optei por não identificá-los na dissertação a fim de preservar a 

identidade de cada um, bem como da escola que me acolheu. 

O locus da pesquisa é a sala de aula. A sala de aula que, para Freire (2014), se 

constitui como um espaço em que os educadores devem fazer o uso da 

linguagem/palavra para viabilizar os conteúdos ao tempo em que provocam reflexões 

sobre o mundo deles próprios e dos educandos numa tentativa de questionamento sobre 
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a posição social destes enquanto oprimidos, vai ao encontro dos linguistas aplicados já 

que estes são provocados a pensar de que forma a Linguística Aplicada pode 

perspectivar a linguagem com um importante papel na construção de novos significados 

que preveem, especialmente, a emancipação social.  Já eu, defendo a sala de aula como 

espaço que deva se preocupar, primeiramente, com a assunção do ser humano em seu 

sentido mais amplo, possibilitando aos educandos: 1. O desvelamento de sua realidade e 

o agenciamento de intervenções nela por meio de postura crítica e reflexiva, visando o 

bem comum; 2. O questionamento constante; 3. A busca em ser mais por meio da ação 

e da reflexão.  

Consciente e propositadamente, bebi de todas as fontes possíveis em campo. 

Muitos dados foram produzidos e foram catalogados por datas e eventos – transcrição 

das aulas e entrevistas, fotografias, material didático disponibilizado pela educadora, 

diário de campo, questionários e Sessão de Conversa com a educadora. De posse destes 

dados, fiz a seleção da produção que atendesse ao interesse da pesquisa e que auxiliasse 

a responder à questão central, tentando incansavelmente não perder de vista a produção 

de sentidos dados pelos sujeitos. Os diários de campo, as transcrições das aulas, as 

fotografias e atividades selecionadas foram organizados em Episódios de Aula. 

Com a seleção dos dados que atendessem ao interesse da pesquisa, agenciei o 

referencial teórico e seus conceitos. Desta forma, os diálogos ressoados neste momento 

revelam as minhas percepções e esperanças freireanas enquanto sujeitos sempre em 

construção, em movimento e incompletos, em processo de “identificação”, e em busca 

de ser sendo. A Pedagogia Crítica Freireana me conduziu à experiência de perceber a 

mutabilidade do sujeito e de suas identidades apostando de que nada está posto, pronto e 

acabado; a este há sempre a possibilidade de “pronunciar o mundo” e de “ser no 

mundo”, sempre numa relação estreita com o outro. O processo de construção do ser 

humano, em sua total “incompletude”, permite que as narrativas de cada um tenham 

ressonâncias no mundo social e desafiam a tradição hegemônica e dominante, 

acreditando no “inédito viável”, ou seja, “perceber além das situações-limites” e sonhar 

com possibilidades de superação das contradições (FREIRE, 2014, p. 149).  

A educação, neste sentido, numa perspectiva freireana, pressupõe a emancipação 

do sujeito pela prática da liberdade que perspectiva o ser sendo de cada educando. Já 

Linguística Aplicada, convoca e defende uma agenda de pesquisa que problematize as 

questões sociais com os sujeitos protagonistas e que seja capaz de auxiliar uma 

reinvenção social que supere as desigualdades. Portanto, Educação do Campo é 
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defendida, nesta pesquisa, como uma educação que valorize o seu espaço geográfico, 

sua cultura e a sua identidade a fim de produzir bens materiais, sociais e culturais 

necessários a uma vida de qualidade que seja capaz de minorar as desigualdades sociais. 

Linguagem foi problematizada como prática social e pressupõe uma relação dialógica 

que acontece numa relação eu-tu, mediatizado pelo mundo. Já a respeito de Identidades, 

refiro-me a elas como fragmentadas, em constante movimento, em (re)construção 

permanente com o outro por meio das práticas discursivas. 

No caso de educandos da Educação do Campo, e consciente do estado de 

vilipendiência com que são tratados pelas políticas públicas, defendo o papel do 

educador como um importante articulador de questões relacionadas ao currículo e à 

realidade sócio-histórica e cultural das localidades onde estas escolas do campo estão 

instaladas.  

Desta forma, a fim de agenciar os objetivos e a questão da pesquisa, convoquei 

para a interlocução com os dados: Freire (1981; 1992; 1996; 2014), Arroyo (1999; 

2003), Hall (2006), Coracini (2003), Moita Lopes (2006), Rajagopalan (2003) e outros.  

Durante o percurso de pesquisa, percebi que os educandos, quando estavam em 

sala de aula, eram muito calados, ou falavam muito baixo, mesmo quando eram 

solicitados pela educadora. A partir da espirilização dos dados gerados pelo diário de 

campo, pelos questionários feitos aos educandos e pela entrevista feita à educadora, 

compreendi que a postura desta tem ressonância direta na postura enunciativa do 

sujeito-educando, e, consequentemente, nas identidades deste visto que ele age, na 

maioria das vezes, com emudecimento e receio de enfrentamento. Os dados também 

demonstraram que o educando se apropria do dizer do outro, ou seja, da cultura escolar 

imposta hegemonicamente. Mas há também momentos de resistência por parte dos 

educandos diante de algumas posturas da educadora - o que demonstra os “inéditos 

viáveis” carregados de sonhos possíveis, rompendo a perspectiva inicial de que estes 

estariam silenciados/apassivados na sua totalidade, na sua plenitude.  

Concluindo, as interlocuções suscitadas a partir da geração dos dados da 

pesquisa nos impulsionam a perspectivar as influências exercidas pela educadora sobre 

as identidades dos seus educandos. Muito provavelmente estas influências são 

impactadas no direito de dizer, na perpetuação da exclusão dos oprimidos e sua 

consequente postura silenciosa ou silenciada. Importante ressaltar que a educadora não 

intenciona propositadamente tratar as diferenças e as identidades em sala de aula de 

forma homogênea. As suas práticas demonstram interesse e preocupação com a vida e o 
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futuro do educando. No entanto, esta preocupação percorre uma perspectiva cultural 

voltada para questões relacionadas ao bom comportamento, ao domínio da norma culta 

e à leitura fluente – o que topicaliza mecanismos de sobrevivência à tradição 

hegemônica.  

A invisibilidade que a Secretaria Municipal de Educação do município de 

Vitória da Conquista proporciona à proposta da Educação do Campo também ecoa nesta 

pesquisa, o que indicia que ela trabalha na contramão da história de lutas e conflitos que 

geraram conquistas importantes para o educando do campo, fato que implica na 

manutenção de compromisso com a tradição hegemônica.  

Não busquei responder à questão da pesquisa “As identidades sociais dos 

sujeitos-educandos sofrem impacto na sala de aula – considerando a interação, a cultura 

escolar e a prática docente?” de forma hermética, sobretudo porque concebo-a enquanto 

processo. Desta forma, esta pesquisa ressoa outras questões: 

a) Por que não há pesquisas que tratem da interface entre Linguística Aplicada, 

Educação do Campo e Pedagogia Freireana? 

b) Como a formação inicial do educador de Língua Portuguesa pode contribuir 

para que se efetive uma “educação problematizadora” aos homens do campo? 

c) Os educadores de Língua Portuguesa da Educação do Campo têm noção de 

que em suas práticas prevalecem a “educação bancária”? Ou eles também são vítimas 

de uma situação opressora? 

d) De que forma os “inéditos viáveis”, mobilizados na Pedagogia Freireana, 

podem ajudar a se repensar a prática pedagógica do educador do campo? 

(Re)Experenciar a realidade da Educação do Campo acessou em minha memória 

compreender que as identidades são construídas nas narrativas culturais, na linguagem, 

na dialogicidade, no ser e estar com o outro. Obviamente, sinto-me alterada (no sentido 

de alteridade mesmo) após este percurso, pois compreendi que há muito o que fazer, e, 

parafraseando Freire, não posso estar no mundo de luvas, é necessário tocar, sentir, se 

colocar ao lado do outro, para poder entender que o mundo se constitui na ação e 

também na reflexão. 

Coloco-me, neste momento à disposição da banca examinadora, agradecendo ao 

Prof. Dr. Diógenes Lima e à Profª Drª Lúcia Gracia pela gentileza em aceitar participar 

desta banca de Defesa. Agradeço também ao Prof. José Jackson pelas valiosas 

contribuições no exame de qualificação - a sua voz ecoa neste texto de defesa -, e pela 

sua participação nesta banca de defesa. Agradeço ainda, e principalmente, a minha 
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orientadora – Profa. Dra. Ester de Figueiredo. Como a minha mãe sempre fazia questão 

de nos lembrar “Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas”, 

publicizo aqui toda a minha gratidão a você, Ester, pela mão firme e doce na condução 

desta pesquisa. A minha família, aos amigos e aos colegas aqui presentes minha sempre 

gratidão. 

 

 

 

 

 

 

 

 


