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RESUMO

O presente artigo tem como propósito discutir a educação voltada ao contexto do
semiárido alagoano já que as práticas curriculares desenvolvidas nessas regiões não
são condizentes com a realidade da população. Nessa perspectiva foi realizada
pesquisa bibliográfica e entrevista com um trabalhador do semiárido alagoano na
qual foi feita uma análise de seu discurso considerando a importância da educação
como categoria fundamental para a realidade do semiárido bem como procurou-se
refletir sobre o processo de construção de um currículo contextualizado possibilitando
a essa população uma formação que dialogue com a realidade local tornando-os
sujeitos críticos e autônomos conhecedores de seus direitos.

Palavras-chave: Currículo. Semiárido.Educação.
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This article aims to discuss education geared to the context of semiarid alagoano as
curricular practices undertaken in these regions are not consistent with the reality of
população. Nessa perspective bibliographical research and interview with a worker
from the semiarid region of Alagoas in which it was made an analysis of his speech
considering the importance of education as a fundamental category for the reality of
semiarid and tried to reflect on the process of building a contextualized curriculum
enabling this population a formation that dialogue with local reality making them
critical subjects autonomous and knowledgeable of their rights.
Keywords: Curriculum. semiarid.Education.

ABSTRACT

This article aims to discuss education geared to the context of semiarid alagoano as
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população. Nessa perspective bibliographical research and interview with a worker
from the semiarid region of Alagoas in which it was made an analysis of his speech
considering the importance of education as a fundamental category for the reality of
semiarid and tried to reflect on the process of building a contextualized curriculum
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1 INTRODUÇÃO

Este artigo apresenta uma análise acerca do semiárido Brasileiro, com ênfase em uma educação
contextualizada a essa realidade pois,essa região além de não terem seus currículos adaptados a realidade, a
educação também é de difícil acesso impedindo na maioria das vezes que essas pessoas não consigam se
emancipar-se enquanto sujeitos de direitos visto que a educação apresenta-se como uma categoria
importante para a mudança na realidade do Semiárido, porque, sendo de qualidade, proporcionará a
população uma visão crítica da realidade e em consequência, haverá reivindicações e lutas para a efetivação
dos direitos sociais, tendo em vista uma nova ordem societária, justa e igualitária.

Para tanto, este estudo tem como perspectiva refletir sobre a educação no contexto do semiárido alagoano
propondo caminhos para uma educação contextualizada com a realidade dessa população e identificar através
da entrevista e analise de discurso com o trabalhador do semiárido quais os principais entraves que
impossibilitam aos sujeitos do campo não terem acesso a educação.

2 A SITUAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

O semiárido brasileiro é um dos maiores e mais populosos do planeta, visto que representa 11,8% da
população brasileira[1] a maior parte está localizada na região nordeste abrangendo os seguintes estados: os
sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o Sudeste do
Maranhão, bem como o norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

No que se refere ao clima desta região, ao contrário do que a maioria da população pensa é uma das mais
úmidas do planeta, mas apesar de ser um dos espaços mais chuvosos apresenta bastante irregularidades
dependendo do município, visto que, diante desta variação de chuva pode ocorrer um longo período de
estiagem que é denominado de secas. A vegetação da região é caracterizada pela caatinga.

Diante disso, podemos constatar na fala do trabalhador rural do semiárido a respeito do período de seca nesta
região:
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“-E a terra daqui é boa?
O senhor acha boa a terra daqui para produzir?
Entrevistado:- É boa, é boa. Depende da chuva, sem chuva não tem terra boa. - E
quando tinha seca?
Entrevistado:_Em?
_E quando tinha seca o que era que fazia?
Entrevistado:- Esse ano...,num dava lavoura”[2].

Nesse contexto a fala do agricultor demonstra a dificuldade no período de seca na região do semiárido
brasileiro refletindo assim diretamente no sustento da família, pois, muito desses trabalhadores só tem a
renda advinda da agricultura, entretanto nesse período de seca o agricultor tem que buscar alternativas para
garantir esse sustento, assim ainda podemos perceber na fala do agricultor:

- “E para sustentar a família?
Com que dinheiro fazia, quando era época de seca?
Entrevistado:- Mas nunca perdia uma lavoura de uma vez. Em 70 foi ruim, mas se
criou, sempre criava. Mas se vira, negociava, trabalhava para arrumar uma
coisinha”.

Assim, outra questão característica da região está na baixa concentração de renda no País gerando inúmeras
contradições, pois metade da população do semiárido não possui renda tendo assim como única fonte os
benefícios governamentais. É valido ressaltar que o índice de desenvolvimento humano (IDH) no semiárido é
baixo para 82% dos municípios, que possuem IDH até 0,65.O que demonstra grande deficiência em relação
aos indicadores sociais.(ASA,2011,p.1)

É nessa perspectiva que existem organizações da sociedade civil que lutam em prol de uma melhor
convivência no Semiárido através da ASA (Articulação com o Semiárido Brasileiro) visto que, essa organização
considera de grande relevância o atual Programa do governo Federal que é o Plano Brasil sem Miséria[3]
que busca priorizar o meio rural do semiárido através da construção de cisternas e tecnologia voltadas para a
produção de alimentos.

Portanto, desde a década de 90 as comunidades rurais buscam alternativas para uma melhor convivência no
Semiárido através da agricultura familiar, cisternas de placas “que constituem uma tecnologia para a
captação de água de chuva bastante utilizadas nas comunidades que resultou no programa “um Milhão de
cisternas” desenvolvido pela articulação com o semiárido Brasileiro”. (BRAGA, 2004, p.30 ).

Em linhas gerais, podemos perceber que a convivência no Semiárido apresenta inúmeras complexidades que
só poderão ser minimizadas com a união de todos os envolvidos, ou seja, governo e sociedade civil a começar
por iniciativas que poderão ser construídas pela própria comunidade.

2 A SITUAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

O semiárido brasileiro é um dos maiores e mais populosos do planeta, visto que representa 11,8% da
população brasileira[1] a maior parte está localizada na região nordeste abrangendo os seguintes estados: os
sertões da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e o Sudeste do
Maranhão, bem como o norte dos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

No que se refere ao clima desta região, ao contrário do que a maioria da população pensa é uma das mais
úmidas do planeta, mas apesar de ser um dos espaços mais chuvosos apresenta bastante irregularidades
dependendo do município, visto que, diante desta variação de chuva pode ocorrer um longo período de
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estiagem que é denominado de secas. A vegetação da região é caracterizada pela caatinga.

Diante disso, podemos constatar na fala do trabalhador rural do semiárido a respeito do período de seca nesta
região:

“-E a terra daqui é boa?
O senhor acha boa a terra daqui para produzir?
Entrevistado:- É boa, é boa. Depende da chuva, sem chuva não tem terra boa. - E
quando tinha seca?
Entrevistado:_Em?
_E quando tinha seca o que era que fazia?
Entrevistado:- Esse ano...,num dava lavoura”[2].

Nesse contexto a fala do agricultor demonstra a dificuldade no período de seca na região do semiárido
brasileiro refletindo assim diretamente no sustento da família, pois, muito desses trabalhadores só tem a
renda advinda da agricultura, entretanto nesse período de seca o agricultor tem que buscar alternativas para
garantir esse sustento, assim ainda podemos perceber na fala do agricultor:

- “E para sustentar a família?
Com que dinheiro fazia, quando era época de seca?
Entrevistado:- Mas nunca perdia uma lavoura de uma vez. Em 70 foi ruim, mas se
criou, sempre criava. Mas se vira, negociava, trabalhava para arrumar uma
coisinha”.

Assim, outra questão característica da região está na baixa concentração de renda no País gerando inúmeras
contradições, pois metade da população do semiárido não possui renda tendo assim como única fonte os
benefícios governamentais. É valido ressaltar que o índice de desenvolvimento humano (IDH) no semiárido é
baixo para 82% dos municípios, que possuem IDH até 0,65.O que demonstra grande deficiência em relação
aos indicadores sociais.(ASA,2011,p.1)

É nessa perspectiva que existem organizações da sociedade civil que lutam em prol de uma melhor
convivência no Semiárido através da ASA (Articulação com o Semiárido Brasileiro) visto que, essa organização
considera de grande relevância o atual Programa do governo Federal que é o Plano Brasil sem Miséria[3]
que busca priorizar o meio rural do semiárido através da construção de cisternas e tecnologia voltadas para a
produção de alimentos.

Portanto, desde a década de 90 as comunidades rurais buscam alternativas para uma melhor convivência no
Semiárido através da agricultura familiar, cisternas de placas “que constituem uma tecnologia para a
captação de água de chuva bastante utilizadas nas comunidades que resultou no programa “um Milhão de
cisternas” desenvolvido pela articulação com o semiárido Brasileiro”. (BRAGA, 2004, p.30 ).

Em linhas gerais, podemos perceber que a convivência no Semiárido apresenta inúmeras complexidades que
só poderão ser minimizadas com a união de todos os envolvidos, ou seja, governo e sociedade civil a começar
por iniciativas que poderão ser construídas pela própria comunidade.

3 RELAÇÃO ENTRE A EDUCAÇÃO,O CONTEXTO DO SEMIÁRIDO E A ANÁLISE DO DISCURSO

Sabe-se que a educação é a base de uma sociedade e para que o ser humano alcance sua emancipação se faz
necessária a existência desse bem cultural, como algo essencial à vida. É nessa perspectiva que Saviani
ressalta a importância da educação presente na sociedade. A esse respeito o autor esclarece que:
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[...] a educação é inerente à sociedade humana, originando-se do mesmo processo
que se deu origem ao homem. Desde que o homem é homem ele vive em sociedade
e se desenvolve pela mediação da educação. A humanidade se constitui a partir do
momento em que determinada espécie natural de seres vivos se destacou da
natureza e, em lugar de sobreviver adaptando-se a ela necessitou, para continuar
existindo, adaptar a natureza a si (SAVIANI, 2008, p. 1).

Diante disso, o autor demonstra que o homem se apropria da natureza de acordo com suas as necessidades,
pois para continuar existindo é preciso que o ser humano possa produzir a sua própria existência e essa, é
determinada de acordo com o modo como ela produz para que este possa viver em sociedade, e essa forma
de existência é estabelecida de acordo com a experiência que o homem vai adquirindo gerando assim um
verdadeiro processo de aprendizagem.

É nesse contexto, que no semiárido existe uma experiência pedagógica desenvolvida por pastorais, ONGS e

outras organizações que atuam nessa região brasileira é atualmente são referenciais para as políticas
públicas. A educação voltada para o trabalhador do semiárido envolve conhecimentos adquiridos por
agricultores familiares através do resgate de tecnologias e formas de relação com os diversos ambientes
naturais do semiárido brasileiro.

Outra questão importante para uma melhor educação no semiárido é o aproveitamento de suas
potencialidades naturais e culturais, ou seja, é preciso que seja desenvolvido um trabalho de acordo com a
realidade dessa população, visto que o grande desafio dos educadores do semiárido é promover experiências
que sejam assumidas como políticas públicas. A esse respeito BRAGA, esclarece:

[...] as entidades e os movimentos sociais que atuam no SAB lutam por uma
“educação contextualizada”, uma proposta de educação ancorada na realidade e nas
práticas dos povos do semiárido, com metodologias, conteúdos, currículos,
educadores e educadoras, didáticas, e estruturas apropriados à região, levando em
conta suas potencialidades socioculturais, econômicas e ambientais. (BRAGA, 2004,
p.28)

Assim, percebemos que é preciso que se tenha uma educação baseada na convivência levando-se em
consideração diversos fatores como: climáticos, sócio-históricos, políticos, econômicos e ambientais para que
de fato seja desenvolvido um trabalho de qualidade e que se entenda o sentido da educação inserida no
contexto do semiárido. É válido ressaltar que “esses fatores são determinantes para as populações que estão
construindo condições de vida e relações com o meio ambiente, baseadas não na ideia do combate à seca,
mas na lógica da convivência”. (BRAGA,2004,p.34).

Nessa perspectiva, a educação voltada para a realidade da população do semiárido é condição primordial, pois
além de ser difícil acesso, quando é ofertada é importante que se considere o modo de vida das pessoas, sua
cultura e a sua linguagem, pois essa população necessita de um currículo que atenda a realidade a qual estão
inseridos.

De acordo com Mattos (2004), a educação desenvolvida no semiárido é construída sobre valores e concepções
equivocadas sobre a realidade da região.Essa assertiva remete-nos a uma educação que reflete em seu
currículo uma ideia preconceituosa e esteriotipada de que a região do semiárido é somente um espaço de
pobreza e miséria negando todo o potencial dessa população.

E o que podemos constatar na entrevista do trabalhador do semiárido em relação a educação:
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“-E o senhor estudou?
Entrevistado: - Aonde?
Tive essa chance não minha filha. Eu assino o nome e devo a Tia Dio. Como ia
estudar sem ter escola e sem ter... e sem meu pai ter dinheiro para pagar, meus
irmãos ainda foi para escola depois que meu pai morreu”.

Desse modo, notamos na fala do agricultor a dificuldade de acesso à educação na região do semiárido,
infelizmente essa é a realidade do trabalhador rural que desde cedo começar a trabalhar na agricultura
ficando assim impedido de frequentar o ambiente escolar, como percebemos em sua fala:

Entrevistado:...”comecei a trabalhar com 7 anos com meu pai sem puder e sem
saber de nada, ai depois ele morreu eu com 15 anos ai a coisa arruinou para mim,
foi triste, triste...não é bom nem falar, se não dá remorso’’.-‘’E o senhor já
trabalhava desde os sete?
Entrevistado:-Rá, eu fiz de tudo na minha vida. Arrancava toco, cavava açude, eu
cortava labirinto...

Percebemos também nessa região a forte presença do Trabalho infantil, pois muitas crianças precisam
trabalhar para adquirir o sustento da família. Assim o direito a educação é impossibilitado para essa
população.É por essa razão que deve-se construir uma proposta de educação além de possibilitar o acesso
também desperte o desejo pela permanência através de uma educação que permita o contato com a sua
realidade através de um currículo contextualizado.

Contudo, essas foram algumas considerações a respeito da educação no contexto do semiárido brasileiro
tendo como elemento norteador a realidade do trabalhador rural Olavo Belarmino da Rocha. Assim, é preciso
sempre pensar a educação dessa região na perspectiva da convivência considerando suas características,
porém é necessário que essa região não seja visualizada somente como lócus de miséria e seca é preciso
mudar essa ótica para que se promova uma educação mais significativa no sentido de emancipar a população
que está inserida no sentido de reivindicar seus direitos.

4 PERSPECTIVAS PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SEMIÁRIDO

A proposta de construção de um currículo contextualizado na região do semiárido deve ser algo que entre em
sintonia com a realidade dessas pessoas, sabe-se que os conhecimentos universais também devem ser
contemplados nos currículos,porém estes devem ser adaptados de acordo com a sua região.Nessa esteira
Souza,explicita:

O currículo contextualizado se fundamenta na ideia de que só é possível dar mais
sentido ao processo ensino-aprendizagem se este for construído considerando a
historicidade dos sujeitos sociais, pautando-se, sobretudo, na complexidade de tais
sujeitos históricos. (SOUZA, p.98)

Com base nesses pressupostos, fica perceptível que os currículos devem estar voltados para questões dos
saberes sobre o semiárido desenvolvendo projetos que possibilitam uma mudança de paradigma dessas
pessoas com o contexto ao qual estão inseridas, as escolas devem incluir nas suas práticas pedagógicas além
de temas sobre a região questões que venham a imprimir mudanças quanto ao reconhecimento desses
sujeitos enquanto sujeitos críticos e autônomos, pois por ser uma região com fortes traços de desigualdades,
a maioria dos sujeitos não buscam seus direitos sociais dificultando ainda mais o acesso a tais direitos. Assim,
é preciso que se criem mecanismos que promovam uma educação de qualidade e emancipatória,como afirma
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Caldart:

A educação do campo como direito tem um desdobramento importante: pensar uma política de educação que
se preocupe também com o jeito de educar quem é sujeito desse direito, de modo a construir uma qualidade
de educação que forme as pessoas como sujeitos de direitos. (CALDART, 2002, p.150

Nessa esteira, fica evidente que a educação que deve ser ofertada no campo deve ir além de metodologias e

práticas pedagógicas mais rever antes de tudo:como estão sendo formados estes sujeitos?

Será que é educação realmente atendendo as peculiaridades dessa população?

Os currículos estão contextualizados?

Diante dessas indagações é necessário que os municípios do semiárido reconheçam a importância do direito a

uma educação de qualidade para esses sujeitos e passem a construir projetos e propostas condizentes com a

realidade dessa região,contribuindo no sentido de fortalecer a sociedade para que estas pessoas possam

assumir posturas críticas no sentido de luta por uma transformação mais contundente das desigualdades que

permeiam essa região e isso só será possível através de uma educação que possa de fato torna-se

significativa para essas pessoas que vivem nessa região do semiárido destacando o Alagoano.

Portanto,a proposta de currículo contextualizado no semiárido alagoano permite a construção de um modelo

de sociedade que prime acima de tudo pela não disseminação do modelo capitalista ao qual gera desigualdade

e injustiça social fortemente marcada na região do semiárido.

CONCLUSÕES

Sabe-se que as questões dos direitos sociais no Brasil é marcado por inúmeras lutas em prol de sua

consolidação. É através dessas lutas e reinvindicações que muitos direitos foram conquistados principalmente

relacionados à classe trabalhadora, pois se evidenciavam situações de desigualdades e exclusão,

principalmente através das propostas neoliberais que excluíam cada vez mais a classe trabalhadora gerando

desemprego e exploração.

Sendo assim, a região do semiárido brasileiro também apresenta fortes marcas de exploração e exclusão de

direitos, impedindo assim que a população tenham melhores condições de vida. Com isso, é necessário que

essa população tenha acesso a uma educação de qualidade e que de fato atendam aos seus anseios, pois

muitas vezes os currículos são elaborados fora da realidade dessa região,ou seja descontextualizados

necessitando de mecanismos e propostas que valorizem a cultura local.E isto só será possível quando as

pessoas da região promoverem lutas que sensibilizem os governantes por essa causa que seria a formação

continuada de professores para que esses estabelecem práticas inovadores e condizentes com a realidade do

campo bem como propicie a aquisição da formação de sujeitos críticos e autônomos.

Por isso, como foi explanado no presente trabalho é necessário considerar as peculiaridades dessa população,

e foi através dessa premissa que constatamos através da entrevista com o trabalhador da agricultura da

região do semiárido o senhor Olavo Berlamino que desde sua infância a agricultura sempre esteve presente

ao longo de sua vida, impedindo assim que o mesmo estive acesso a um direito básico que é a educação,

além da situação difícil a qual ele enfrentou para adquirir o sustento da família, assim a situação desse

trabalhador do semiárido retrata as desigualdades presentes nessa região.
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No limite das pretensões deste trabalho, o objetivo de discutir a questão dos currículos do campo com ênfase

na região do semiárido foi alcançado. Por isso, espera-se que essa população possa de fato ter seus direitos

conquistados através de uma educação de qualidade valorizando sempre a região do semiárido Brasileiro e

alagoano e que os currículos sejam de fato contextualizados de acordo com a realidade dessa população

respeitando as suas particularidades bem como a escolas tenham práticas pedagógicas que possam trabalhar

de forma crítica a realidade dessas pessoas no sentido de imprimir mudanças que realmente possam fazer a

diferença perante essa população classificada como excluída.
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