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RESUMO 
 

A presente pesquisa investigou as articulações entre conhecimentos cotidianos e científicos 
nas dinâmicas interacionais educador-educando em quatro escolas de ensino fundamental 
situadas em comunidades litorâneas de Alagoas. Foram utilizadas metodologias qualitativas 
na construção (análise documental e observação participante) e interpretação dos dados 
(análise de conteúdo). Os resultados sugerem que os conhecimentos cotidianos são pouco 
utilizados no cenário escolar, especialmente nos contextos de sala de aula. Nas raras situações 
de uso, durante a mediação pedagógica docente, se restringem a aspectos didáticos e 
instrumentais, sem alcance epistemológico. As ações docentes, em sua maioria, focam a 
disciplinarização e tentativas de manutenção da ordem em sala de aula, não os processos 
dialógicos de construção das formas de ser, pensar e fazer. 
Palavras-chave: relação educador-educando; saberes cotidianos; comunidades litorâneas. 
 

RESUMEN  
 

El presente estudio investigó los vínculos entre el conocimiento cotidiano y científico en la 
dinámica de interacción profesor-alumno en cuatro escuelas primarias ubicadas en 
comunidades costeras de Alagoas. Metodologías cualitativas se utilizan en la construcción 
(análisis de documentos y observación participante) y en la interpretación de los datos 
(análisis de contenido). Los resultados indican que los conocimientos cotidianos son poco 
utilizados en el ámbito escolar, especialmente en los contextos de la clase. En las raras 
situaciones de uso, durante la mediación del profesor, limitarse a los aspectos educativos e 
instrumentales, sin alcance epistemológico. Las acciones de los profesores, en su mayoría se 
centran en la disciplina y los intentos de mantener el orden en aula, no en los procesos 
dialógicos de construcción de formas de ser, pensar y hacer.  
Palabras clave: relación profesor-alumno; conocimientos cotidianos; comunidades costeras. 
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INTRODUÇÃO 
 

O avanço das políticas de universalização do ensino e de inclusão escolar perpetua, 

em vários sentidos, uma visão de aluno padrão, a-histórico e centrado nos ideais iluministas - 

especialmente os da razão individual, do domínio da natureza pelo conhecimento científico e 

da cultura universal (TOURAINE, 1998). 

Na sua forma mais abrangente, esta pesquisa se propõe a ir de encontro à perspectiva 

acima referida, buscando examinar e descrever as relações entre os conhecimentos produzidos 

localmente por crianças e jovens em suas comunidades e os conhecimentos escolares.  

As comunidades litorâneas de Alagoas foram escolhidas por serem alvo de um 

número reduzido de pesquisas e políticas públicas educacionais específicas. Procura-se, 

portanto, investigar as articulações entre conhecimentos cotidianos e científicos nas dinâmicas 

relacionais educador-educando em escolas de ensino fundamental situadas nestas 

comunidades. 

De um modo geral, os resultados obtidos com esta pesquisa buscam fornecer 

subsídios ao planejamento das políticas públicas educacionais no trabalho de intervenção com 

as crianças e com os jovens, respeitando as especificidades das comunidades litorâneas. 

Defendemos que essas devam levar em conta a perspectiva daqueles que serão seus 

beneficiários.  

REVISÃO DA LITERATURA 

Ao investigar as articulações entre conhecimentos cotidianos e científicos nas 

dinâmicas relacionais educador-educando, buscamos identificar como ocorrem os processos 

de (des)valorização do saber e do ser dos educandos pelos educadores (FREIRE, 1988, 1997) 

com foco nas articulações entre cultura escolar e identidades psicossociais dos educandos.  

Os processos de constituição da subjetividade e da aprendizagem humana são 

dependentes de interação e de mediação semiótica (BEZERRA, 2004, 2009) e ocorrem dentro 

de contextos sócio-histórico-culturais específicos (ROGOFF, 1990). Do ponto de vista 

ontogenético, a constituição do sujeito e o domínio das funções psicológicas superiores se 

inicia na relação entre humanos e, posteriormente, são apropriados, passando a regular as 

ações e funcionamentos individuais (VIGOTSKI, 1994, 2001).  

No contexto sociocultural ocidental, o processo de apropriação do funcionamento 

psicológico superior ocorre geralmente em dois planos: dos conhecimentos científicos, de 

caráter sistemático e abstrato, têm como lugar privilegiado de transmissão o cenário escolar e 

demais cenários formais de aprendizagem; e dos conhecimentos espontâneos, no linguajar 
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vigostskiano, produzidos localmente dentro práticas cotidianas das comunidades, não 

submetidos a um forte caráter de sistematização ou formalização, têm como marcas a 

informalidade, a concretude (WERTSCH, 1985) e o uso em situações imediatas de interação. 

Entre as funções primordiais do educador está a de articular de modo intencional estes dois 

planos, ou seja, mediar a relação entre os conhecimentos produzidos localmente pelo 

educando e os conhecimentos escolares (VIGOTSKI, 1994).  

Entretanto pesquisas apontam para um distanciamento e uma desvalorização dos 

conhecimentos cotidianos no cenário escolar, indicando que o saber dos educandos não é 

considerado relevante nos seus próprios processos de construção de conhecimento 

(TOURAINE, 1998). Um exemplo clássico deste tipo de fenômeno é a desvalorização das 

competências e habilidades matemáticas de crianças feirantes ou vendedoras de balas pelos 

educadores da escola regular em Recife, Pernambuco (CARRAHER & CARRAHER, 1989).  

É importante ressaltar que os processos de constituição do sujeito são indissociáveis 

de seus processos de produção de conhecimento (PINO, 1993 e 2004), ou seja, a 

(des)valorização do saber dos educandos pelos educadores do sistema regular de ensino tem 

implicações para os processos psicossociais dos primeiros (SMOLKA, 2000).  

Escola e Comunidades Litorâneas de Alagoas 

Pesquisas realizadas em comunidades litorâneas de Alagoas sobre os modos de ser 

criança e de ser jovem (OLIVEIRA & SAWAIA, 2009; OLIVEIRA, 2007; LEITÃO & 

OLIVEIRA, 2009), apontam para a importância da instituição escola no contexto comunitário 

enquanto um valor compartilhado por pais e mães, substituindo o trabalho como valor central 

e estabelecendo uma importante ruptura intergeracional de valores sociais.   

Os programas sociais, por sua vez, incentivam a participação de todos no ambiente 

educacional formal.  Nessa medida, a escola é a opção da maioria dos participantes quando se 

trata de escolherem o lugar de “ser criança” e de “ser jovem”. Esse ambiente é retratado como 

o lugar de estar com os colegas e amigos e é lócus da confiança na potencialidade de terem 

uma vida diferente de seus pais. É compartilhado entre as gerações que “para ser alguém tem 

que estudar” (OLIVEIRA, 2007).  

Na mesma esteira, o protagonismo de crianças e de jovens tem sido alvo de estudos 

que evidenciam a importância e o desejo dessa população em ter seus direitos garantidos 

(ABRAMO, 2005; ABRAMOVAY, 2002; NAKANO & ALMEIDA, 2007).  Dentre estes 

direitos, o da educação de qualidade tem convergido ao encontro do que desejam e almejam o 

público-alvo das políticas públicas. Defendemos que estes protagonistas devam ganhar espaço 
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nos meios de divulgação para mostrarem do que é feito seu cotidiano, seus anseios, suas lutas.  

As crianças e os jovens moradores de comunidades litorâneas de Alagoas convivem 

com a falta de uma rede social de apoio e com histórias pessoais de violência que podem 

contribuir para o agravamento do processo de exclusão social, desamparo e dificuldade no 

estabelecimento de vínculos interpessoais. A escola se constitui em uma oportunidade de 

superar tais dificuldades. No entanto, estudos demonstram o impedimento recorrente de 

apropriação e superação de novos conhecimentos e de capital social relevante (ZOZZOLI, 

2009).  

A partir do que foi dito, podemos afirmar que a escola, tanto para o estado quanto para 

a família, é uma das principais instituições responsáveis pela incursão no universo infanto-

juvenil dos processos de educação, disciplinarização, civilidade e da própria humanização. 

Além, é claro, da transmissão dos valores socialmente fomentados (OLIVEIRA et al, 2010). 

Tal reconhecimento habilita a escola a normatizar o vir-a-ser da criança e do jovem, situando-

os num lugar de sujeição e de tal passividade que estes se tornam incapazes de falar por si 

(LEITÂO & OLIVEIRA, 2009) e, talvez, para si mesmos.  

A difusão e aceitação deste modelo de pensamento e de seus desdobramentos, legitima 

novas formas de funcionamento social hierarquizadas, nas quais o preparo para o sucesso ou 

insucesso na vida pessoal, social e econômica é ditado pela qualidade de acesso à educação  

formal.  

Crianças e jovens, inclusive de comunidades litorâneas, são os mais diretamente 

atingidos com as novas lógicas educacionais que tomam por modelo a globalização e o 

neoliberalismo. Crescentemente, preconceitos e marginalização oriundos de diversos estratos 

da sociedade vêm recaindo sobre comunidades humanas que não têm acesso amplo aos 

conhecimentos produzidos pela ciência e ainda encontram-se fortemente vinculados aos seus 

próprios legados culturais. Em certa medida, a escola, ao invés de se engajar no combate a 

estas práticas, tem sido meio de reprodução das segregação e desigualdades socioculturais, 

promovendo vivências de exclusão educacional da e na escola (FERRARO, 1999) que 

comprometem a constituição das identidades psicossociais dos sujeitos (LEITÂO & 

OLIVEIRA, 2009). 

No caso das comunidades litorâneas, o turismo - e a sua consequente degradação 

ambiental - tal qual a escolarização, forma outro exemplo deste tipo de segregação, pois ao 

afetar a dinâmica social das comunidades litorâneas descaracteriza a pesca como atividade 

central de subsistência, mercantiliza os cenários naturais e restringe os espaços reservados ao 
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lazer e ao acesso dos nativos. Fazendo emergir situações de vulnerabilidade social em que 

figuram a não expectativa de futuro, a violência, a gravidez não planejada na adolescência 

(OLIVEIRA et al, 2010),  dentre outros problemas. 

A substituição dos referenciais identitários originais por modelos sociais idealizados 

seja do turismo seja da escola formal, contrasta com a falta de condições humanas e 

estruturais para a sua realização. Em outras palavras, tal como se encontra, a escola propõe às 

crianças e aos jovens das comunidades litorâneas a troca das raízes culturais por um futuro 

que, para a maioria, nunca se realizará. 

Saberes Cotidianos e Científicos 

Originalmente, as vidas cotidianas destas crianças e jovens são co-produzidas 

socialmente a partir de uma matriz histórico-cultural que lhes permite compartilhar espaços 

físicos e simbólicos que conferem sentido e identidade aos seus modos de ser, fazer e pensar 

(MARTINS, 1998). Seus saberes se constituem e se desenvolvem na informalidade e na 

oralidade, na concretude das práticas e vivências, sem estarem necessariamente vinculados à 

elaboração teórica ou conceitual (CUPOLILLO, 2009).  

A valorização destes modos de vida é fundamental para a manutenção de suas 

subjetividades e de sua identidade cultural, assim como para as possibilidades de 

enfrentamento e resistência ao assujeitamento das formas subjetivas e identitárias fomentadas 

no locus escolar, ou seja, a razão individual, o domínio do conhecimento científico e a 

universalização cultural. Os conceitos cotidianos, portanto, devem ser vistos como reflexos 

dos modos de vida, das práticas e legados culturais (OLIVEIRA & SGARBI, 2007) que dão 

sustentação a existência subjetiva destes jovens e crianças.  

O domínio destas formas culturais se dá no aprendizado informal e concreto, 

geralmente associado à ação. Do ponto de vista ontogenético, situa-se, tal como postula 

Vigostki (1998) em sua Lei Geral do Desenvolvimento, primeiramente na dimensão 

interpsicológica de regulação das ações para, posteriormente, passar a dimensão 

intrapsicológica, ou seja, a autorregulação. Do ponto de vista sociogenético, o sucesso das 

interações e da participação ativa nas dinâmicas da comunidade, não dissocia a aprendizagem 

dos cenários de práticas, o que é coerente com a proposta de Rogoff (1988), ou seja, integram-

se a organização global da atividade estabelecida  na comunidade (o aprendizado); as práticas 

de comunicação, regulação e colaboração entre os participantes (a participação guiada); e a 

participação do sujeito na comunidade (a apropriação participatória). 

É pelas razões acima referidas que, defendemos a validade didática e instrumental, 



 
6

mas principalmente epistemológica dos conhecimentos cotidianos e a possibilidade de diálogo 

e articulação destes com os conhecimentos científicos, em detrimento de posicionamentos que 

cultuam a hegemonia do saber científico em substituição aos saberes cotidianos nos processos 

de educacionais.   

Estas duas qualidades de saberes são modos distintos de se relacionar e conhecer o 

mundo, mas não necessariamente excludentes. Vigostki (2001), por exemplo, as classifica 

como formas complementares e interdependentes fundamentais para os processos de 

desenvolvimento e significação (WERTSCH, 1985). Do ponto de vista epistemológico, ou 

seja, da relação que se estabelece entre um sujeito conhecedor e um objeto de conhecimento, 

não há uma distinção profunda entre os conhecimentos cotidianos e científicos. Do ponto de 

vista ontológico, que diz da qualidade do real, tal distinção também não se sustenta. A grande 

diferença repousa no aspecto metodológico (MARCONI & LAKATOS, 2007), ou seja, nas 

formas de acesso ao real utilizadas para validar o que se descobre ou constrói na relação 

sujeito-objeto. 

Além disso, não há como desconsiderar o fato de que o conhecimento científico não se 

resume a sistematização, formalização e abstração, mas é sustentado por uma cultura letrada 

com intenções sociais e políticas pautadas em valores e ideologias específicas, a qual legitima 

e difunde um determinado saber em detrimento do silenciamento ou extinção de vários outros. 

Ou seja, a cultura escolar, principal propagadora do saber científico, não é neutra nem muito 

menos desinteressada (BOLDRIN, 2000). 

Repensando Saberes Cotidianos e Cultura Escolar 

A desarticulação entre os saberes cotidianos e científicos na cultura escolar é herdeira 

das concepções antropológicas cartesianas, especialmente da reificação da racionalidade 

lógica, do universalismo, e dos dualismos mente/corpo, abstrato/concreto.  

Tais alicerces pedagógicos atuam promovendo o distanciamento e a desarticulação 

entre saberes cotidianos e científicos a tal ponto que, na ótica do estudante, o que é útil na 

vida diária não serve na escola e vice-versa (SILVA & NUNEZ, 2007), gerando para jovens e 

crianças um desencontro constante e intransponível entre estes saberes (ITURRA, 1994). Na 

ótica escolar, na melhor das hipóteses, os saberes cotidianos têm validade didática e 

instrumental – a qual permite ao aluno, através da mediação pedagógica, a iluminação e a 

ascensão às formas mais elaboradas e abstratas de pensamento - mas não validade 

epistemológica, como já afirmamos.  

Entretanto, a constituição da subjetividade e da identidade sociocultural da criança, ao 
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longo do seu desenvolvimento ontogenético, é anterior aos processos de escolarização e, em 

grande medida, determina os modos e possibilidades de apropriação e domínio dos 

conhecimentos formais. Os processos de constituição da subjetividade e das formas culturais 

de pensamento e ação são construídos em relações complementares entre as culturas 

informais, validadas nas diversidades das vivências e convivências locais, e a cultura formal, 

sustentada pelo funcionamento das instituições sociais (VIGOTSKI, 2001).  

Sendo assim, é preciso considerar a escola não apenas como locus de transmissão do 

saber formal, mas como espaço que promove e respeita a diversidade e a alteridade das 

formas culturais de ser e saber (CUPOLILLO, 2009). Ou seja, o discurso escolar não pode ser 

rigidamente submetido à padronização e desconsiderar as diferentes origens, matrizes 

culturais e trajetórias de vida dos educandos (NEDIAS, 1999). Não há como pensar um saber 

que seja inteiramente autônomo e separado dos demais (SATO & SOUZA, 2001) nem uma 

escola que seja inteiramente apartada da matriz cultural da comunidade onde se encontra 

(ALVES & OLIVEIRA, 2001; ROGOFF, 2005).  

Não é razoável esperar que crianças e jovens se dispam de quem são para se tornarem 

alunos submetidos a uniformização e serialização. A escola deve ser um locus democrático de 

construção de conhecimento onde todos os protagonistas tenham vez e voz, na qual o saber 

escolar emerge do diálogo entre os diversos saberes, inclusive o científico (MONTEIRO & 

NACARATO, 2005). 

Neste sentido, o saber escolar deve responder de modo significativo aos anseios e 

necessidades de seus protagonistas, deve ser relevante no contexto cultural em que se insere. 

Do ponto de vista fenomenológico-existencial (FREIRE, 1988, 1997), deve possibilitar 

aprendizagens significativas centradas nas relações dialógicas educador-educando que 

integrem o ser, o saber e o fazer de modo pleno, sem dissociar escola, subjetividade e cultura. 

Para tal é necessário repensar as concepções apolitizadas e tecnicistas sobre a produção de 

currículos pedagógicos (SOUZA, 2005), bem como as posturas epistemológicas de 

professores e técnicos educacionais frente aos conhecimentos sejam científicos sejam 

cotidianos. 

METODOLOGIA 

Participantes 

 Foram selecionadas quatro escolas de ensino fundamental localizadas em 

comunidades litorâneas de Alagoas. As quais, por estarem situadas em espaços geográficos 

que caracterizam a diversidade topográfica, podem ser consideradas áreas representativas das 
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comunidades litorâneas.  

Material e Procedimentos 

 Na primeira etapa da pesquisa foram identificadas as escolas nas comunidades e 

escolhida uma escola pública de cada uma das comunidades-alvo deste projeto. Após foi 

solicitada a autorização das respectivas escolas para realização da pesquisa. Educandos e 

educadores de 6ª a 9ª séries do ensino fundamental, foram convidados a participar, mediante 

assinatura dos mesmos e de seus responsáveis do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

Na segunda etapa, foram realizadas a análise documental (PIMENTEL, 2001) e a 

observação participante (BRANDÃO, 1999). Esta etapa corresponde às análises e discussões 

aqui apresentadas. Na análise documental realizou-se um levantamento dos documentos 

disponíveis na escola e/ou produzidos por docentes e técnicos da escola - especialmente o 

projeto político pedagógico - visando identificar se estão previstas relações entre 

conhecimentos produzidos localmente por crianças e jovens em suas comunidades e 

conhecimentos escolares, e o modo como devem ser intencionalmente articulados pelos 

professores. Na observação participante foram investigados os contextos de emergência dos 

conhecimentos espontâneos e o modo como são utilizados no cenário escolar, especialmente 

na sala de aula, buscando identificar padrões de emergência e uso destes conhecimentos. A 

observação foi registrada em diário de campo. Como referencial técnico-metodológico, foi 

utilizada a análise de conteúdo (GUERRA, 2006) 

Na terceira etapa, serão videografadas (JORDAN & HENDERSON, 1994) situações 

prototípicas de emergência e uso dos conhecimentos espontâneos na relação educador-

educando. A análise microgenética (MEIRA, 1994) será aplica aos dados. Na quarta etapa, 

serão formados grupos focais de educadores e de educandos com o fim de problematizar e 

discutir a relação escola-subjetividade-comunidade com educandos e educadores.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Baseada nos diários de campo e nos documentos disponibilizados pelas escolas, esta 

análise aborda os dois aspectos tomados como centrais para esta pesquisa: o uso dos 

conhecimentos cotidianos em situações instrucionais e a relação educador-educando. 

Conhecimentos Cotidianos em Situações Instrucionais 

Na análise documental, os projetos políticos pedagógicos (PPP) das escolas nº 1 e 2 

fazem referência a importância dos conhecimentos cotidianos e da inserção da escola nos 

contextos culturais locais. As análises dos PPP´s das escolas nº 3 e 4 não foram realizadas, 
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porque a escola nº 3 não possuía o documento e a escola nº 4 não o disponibilizou para 

análise, mesmo depois de várias solicitações dos pesquisadores. 

O PPP da escola nº 1 menciona, de modo localizado, a necessidade de consideração e 

valorização da comunidade, de suas tradições culturais, bem como de articulação com os 

conhecimentos escolares. Entretanto, não traz indicações sobre que tipo de valorização e de 

articulação são esperados. No PPP da escola nº 2 está colocado que um dos objetivos da 

escola é contemplar “os anseios da comunidade com um currículo motivador aos alunos, 

oportunizando uma aprendizagem mais efetiva” e “despertar os interesses dos alunos” (PPP2, 

2006, sp). Este PPP prevê uma escola voltada para o protagonismo de seus alunos, ao buscar 

articular os anseios da comunidade com o currículo escolar. Mais uma vez, entretanto, não há 

indicações de como isso poderia ser realizado. 

De um modo geral, o que se pode destacar como aspecto positivo é que o uso e a 

valorização dos conhecimentos cotidianos estão previstos nos documentos, assim como a 

proposta de considerar uma articulação com a comunidade e seus anseios. Entretanto, ambos 

estão colocados de forma pontual nos PPP´s sem indicações de como podem ser incluídos nas 

dinâmicas educacionais. Apesar de previstos documentalmente, no período em que foram 

realizadas as observações participantes, os únicos momentos em que as comunidades foram 

convidadas a participar de eventos na escola se limitavam às semanas de jogos. 

Nos contextos de sala de aula, observou-se que temas que surgem recorrentemente nos 

discursos de crianças e jovens no cenário escolar, e que são por estes considerados 

importantes - tais como as atividades esportivas, namoro, músicas – não são utilizados pelos 

professores para estabelecer canais de interligação com os conteúdos das disciplinas. Na aula 

de música, por exemplo, não se faz referência alguma sobre o tipo de música que os alunos 

escutam nos celulares, muitas vezes durante a própria aula (Escola nº. 4). 

Mesmo quando os conteúdos das disciplinas potencialmente poderiam ser diretamente 

vinculados aos conteúdos ensinados, não se estabelecem articulações intencionais com os 

conhecimentos cotidianos. Por exemplo, os adjetivos pátrios foram tema de uma das aulas e 

em nenhum momento se tratou do adjetivo pátrio da localidade em questão, ainda que isto 

surgisse como tema de conversas paralelas entre os alunos. (Escola nº. 4) 

As “atividades de classe” são em sua grande maioria recortes de livros e não são 

aproximadas das vivências dos alunos. A exigência de resolução destas atividades e as 

ameaças relacionadas à obtenção de notas, juntamente com a exposição dos conteúdos 

programáticos não permitiam aos alunos participações efetivas nas situações de sala de aula. 
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Uma das professoras evidencia este aspecto ao afirmar que: “a escola não aproveita muito os 

conhecimentos que eles trazem” (Escola nº. 1). Um exemplo desta afirmação é o 

desarticulação nas aulas de ciência entre a temática desenvolvimento sustentável e as visitas 

guiadas, realizadas pela própria escola, a área de proteção ambiental (APA) vizinha a uma  

das comunidades em que as crianças vivem. Durante a aula em que se fala sobre 

desenvolvimento sustentável, a APA em questão sequer é citada pela professora (Escola nº. 1). 

De modo geral, o que se pode constatar a partir dos recortes apresentados, é que os 

saberes cotidianos não são utilizados com frequência durante as atividades desenvolvidas em 

sala de aula. E que, apesar de previstos nos projetos políticos pedagógicos, não impactam a 

ação docente. Sendo assim, os conhecimentos cotidianos das crianças não têm uso didático ou 

instrucional ao longo do processo ensino-aprendizagem. 

A relação educador-educando 

O foco desta análise é saber se há valorização, por parte dos educadores, dos 

conhecimentos cotidianos dos alunos. Aqui, não se trata mais do uso didático e instrucional, 

mas da dimensão epistemológica dos saberes cotidianos. Neste sentido, serão tratados três 

aspectos: rotulação dos estudantes; tensões e conflitos da relação professor-aluno;  

descompromisso dos agentes do processo ensino-aprendizagem. 

No que diz respeito aos processos de rotulação dos alunos por professores ficou 

evidenciado que esta foi uma atividade bastante frequente nos espaços de interação entre os 

professores e também nas conversações realizadas com os pesquisadores. Vários rótulos 

foram estabelecidos, sendo os mais frequentes aqueles que estão ligados à indisciplina e  ao 

desempenho dos alunos.  

Em relação ao desempenho, os rótulos negativos mais frequentes nas conversações 

sobre os alunos foram: preguiçosos, desinteressados, deficientes e maus alunos. Um professor 

de matemática, ironicamente, classificou-os de alunos código de barras, indicando que seus 

desempenhos nas avaliações variavam entre zero e um. Tais adjetivos indicam um movimento 

de culpabilização dos indivíduos, centrado inteiramente na figura do aluno.  

Este aspecto remete diretamente as questões de identificação psicossocial, o lugar 

atribuído pelos professores a maioria dos alunos das comunidades litorâneas parte de um 

referencial negativo, o qual tende a se agravar ao longo do tempo através de sua disseminação 

no cenário escolar. Não se produz uma reflexão sobre as dificuldades escolares dos alunos e 

modos de superá-las, não se discute o impacto de tais rótulos no desenvolvimento da 

subjetividade destas crianças. E, em alguma medida, se reproduz o estigma social relacionado 
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às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, qual seja, que tal situação 

deve-se à sua própria culpa. 

Em relação à indisciplina, os rótulos utilizados foram: bagunceiros, problemáticos, 

doidinhos, abençoados de Jesus (ironia). Os rótulos problemáticos e doidinhos foram 

utilizados em conversações com os pesquisadores devido à vinculação destes com a área de 

psicologia. Houve, por parte das direções e dos professores das escolas, uma expectativa de 

que a atuação dos pesquisadores estivesse alinhada com perspectivas clássicas de atuação do 

psicólogo em cenários educacionais, especialmente ligadas ao controle disciplinar e ao aluno-

problema. Atualmente, a maior parte dos psicólogos que trabalham em cenários educacionais 

está orientada para análises institucionais que visam a eficiência e a eficácia dos processos de 

construção do conhecimento. O rótulo abençoados de Jesus assume uma conotação religiosa, 

aspecto considerado importante nestas comunidades, e tem forte impacto negativo nas 

localidades em que as escolas se situam.  

O uso de rótulos ligados ao desempenho e a indisciplina, apesar de não estar 

diretamente relacionado aos conhecimentos cotidianos, pode ser um indicador do valor e da 

expectativa que os professores atribuem às crianças das comunidades litorâneas. Ou seja, em 

linhas gerais consideram as crianças impossibilitadas de aprender tanto devido a fatores de 

motivação pessoal (preguiça, desinteresse) quanto a fatores comportamentais (doidinhos, 

problemáticos). Em sendo assim, pouco se espera e também pouco se investe na valorização 

destas crianças e de seus conhecimentos, tratando-as como crianças que não sabem, não 

desejam saber ou são incapazes de saber por não se portarem adequadamente. 

Na relação professor-aluno, grande parte das interações envolve constante tensão e 

conflito. São comuns as situações de agressão verbal, ameaças, gritarias, ridicularização e 

ironia tanto por parte de alunos quanto de professores. A função dos professores em sala de 

aula é muito mais caracterizada por tentativas de estabelecer controles disciplinares eficientes 

do que propriamente trabalhar os processos de aprendizagem e construção de conhecimento. 

Não há, por parte dos alunos, reconhecimento da autoridade dos professores. Algumas vezes, 

mesmo ameaçando baixar notas, mandar para a diretoria ou comunicar aos pais, os 

professores foram ironizados e ridicularizados. As atividades de classe foram utilizadas por 

estes com o fim de manter os alunos ocupados durante o período da aula, não propriamente 

como ferramentas para a aprendizagem.  

Inspirados em Freire (1997), podemos dizer que há uma deterioração da relação 

educador-educando e uma substituição do binômio autoridade-liberdade pelo binômio 
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autoritarismo-libertinagem. Em sua base, tal substituição impede que haja de fato uma 

atividade interacional pautada na escuta e no respeito mútuo, permitindo a emergência de 

vários tipos de violência simbólica. 

Finalmente, ficou evidenciado o descompromisso dos agentes do processo ensino-

aprendizagem. Aqui não desejamos culpabilizar os educadores ou os educandos pelas 

problemáticas apontadas, mas pensar a precariedade da situação em que se encontram e as 

formas de enfrentamento que têm sido utilizadas cotidianamente. Há, tanto por parte de 

professores quanto alunos, descompromisso, desmotivação e desesperança em relação a 

processos ensino-aprendizagem eficientes e eficazes. Por parte dos alunos são frequentes as 

faltas, desatenções e desinteresse pelo que é trabalhado em sala de aula. Por parte dos 

docentes há pouco investimento no planejamento e nas atividades em sala de aula. Há um 

elevado número de faltas entre os professores, obrigando outros professores a assumirem duas 

turmas ao mesmo tempo ou deixando os alunos sem aula. 

A falta de capacitação e de condições adequadas para o exercício da atividade docente 

contribuem para o descompromisso, a desmotivação e a desesperança. Sob este aspecto é 

possível ver paralelos com as situações das crianças de comunidades litorâneas, ou seja, a 

ambos são negadas as condições adequadas de desenvolvimento e ambos têm desvalorizadas 

aspectos referenciais para suas subjetividades e identidades. 

CONCLUSÃO 

A escola, apesar de substituir o trabalho como valor central nas comunidades 

litorâneas, ainda encontra sérias dificuldades de estabelecer relações significativas entre o que 

ensina e a vida fora de suas fronteiras. Para além dos conteúdos disciplinares, a educação 

escolar necessita considerar as dimensões subjetivas e psicossociais dos seus educandos, 

valorizar os seus modos de ser, fazer e pensar, assim como propor diálogos que respondam às  

suas necessidades e anseios. 

Os docentes precisam ser mais bem assistidos para que se tornem aptos a atuar numa 

perspectiva de educação integral, não conteudista, e a fazer frente às situações de 

vulnerabilidade social em que se encontram os educandos. Para tal, são essenciais políticas 

públicas educacionais que considerem as peculiaridades das comunidades litorâneas e criem 

espaços para efetiva participação destes protagonistas. 
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