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RESUMO
 
O presente artigo utiliza o método de pesquisa qualitativa e analisa uma aprendizagem significativa que retrate os
costumes e a identidade de um povo. Pensar em um método unificado e numa educação que não respeite a diversidade
e a pluralidade despreza a cultura do país, e não combate a exclusão, tão defendida pela Lei de diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). Evidenciar a importância de formação continuada, sobretudo, de uma proposta pedagógica
que atenda a realidade dos educandos, faz parte do objetivo central deste trabalho. A pesquisa tomou como referência
dados do IDEB, de duas escolas da rede municipal de Laranjeiras-Sergipe e constatou-se que a Proposta pedagógica
das duas instituições é a mesma, e serve para toda a rede do Município, verificou também pela entrevista realizada, a
ausência de cursos de formação continuada.
 
 
Palavras chaves: Conservação identitária. Formação continuada de professores. Proposta pedagógica.
 
 
ABSTRACT
This article uses the qualitative research method and analyzes a meaningful learning that portrays the customs and the
identity of a people. Think of a unified method and an education that does not respect the diversity and plurality despises
the culture of the country, not fighting exclusion, as advocated by Law Guidelines and Bases of National Education
(LDB). Highlight the importance of continuing education, above all, a pedagogical proposal that meets the reality of the
students, it is part of the central objective of this work. The research took as reference data of IDEB, two municipal
schools of Orange-Sergipe and it was found that the pedagogical proposal of the two institutions is the same and is for
the network of the Municipality, also found the interview, the absence of continuing education courses.
 
 
 
Key words: identity Conservation. Continuing education of teachers. Pedagogical proposal.
 

1. INTRODUÇÃO
 
Esta pesquisa analisa o ensino em que a proposta pedagógica contemple a realidade do estudante, capaz de contribuir
para a formação cultural do sujeito enquanto participante e transformador da sociedade em que vive. Visto que, a escola
não pode fugir de sua função social, mas precisa garantir o direito previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
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Nacional (LDB), em que o currículo respeite a base comum nacional, e complemente seus componentes curriculares
com a parte diversificada, a partir das “características locais da sociedade, pautado na cultura, na economia e na
clientela.”  [i] A instituição escolar igualmente precisa garantir a todos o acesso a uma educação que preze pela
qualidade, de um sistema escolar adequado a satisfazer a necessidade dos discentes, com propostas significativas para
a vida, e para o trabalho. Uma educação comprometida, com a prática, atrelada ao o saber científico, sobretudo uma
instituição formadora de seres diversos.
No que se refere ao saber científico, Santos (2004) faz dura crítica ao sistema educacional, uma vez que desconsidera o
saber popular, distante da realidade do aluno, sendo que para a autora o conhecimento científico e o senso comum,
nega tradições, crenças, regionalis-mos, ou melhor, nega a cultura popular. E por sua vez, não corrobora na melhoria do
aprendizado dos alunos no respeito à inclusão de todos e todas.
Santos (2004) considera que a exclusão da cultura popular existente no âmbito da academia, o que tem contribuído
para alargar cada vez mais a exclusão das diferenças, uma vez que se trata de um país de grande diversidade cultural,
e tem se evidenciado que a formação de professores é o tripé inicial para a conquista do resgate dos valores sociais,
históricos e culturais no avanço da valorização da diversidade cultural dos povos do país, sobretudo dos estudantes. A
autora discorre sobre currículo, cultura e formação de professores, como valorização de uma construção de um
referencial identitário, em que o professor é o protagonista do resgate da memória dos estudantes, consubstanciado em
uma proposta pedagógica, capaz de inserir os aprendizes em sua realidade histórica.
Desse modo alguns questionamentos foram levantados por Giroux e Simon (1994) porque a cultura popular precisa ser
negada e/ou excluída? E ainda fortalecida com as indagações da afirmativa de Grignon (1995) apud Santos (2004)
indaga que: a função social da escola corrobora diretamente para reforçar as características uniformes e/ou
uniformizantes da cultura dominante da sociedade, para enfraquecer e/ou equacionar a diversidade da cultura popular.
O que vem corroborar com a discussão de Santos (2010), que retrata sobre o fortalecimento da cultura popular e o
respeito ao currículo local, para atender a realidade dos aprendizes, e ancorada na discussão da formação de
professores como o pontapé do fortalecimento de uma escola para além da cultura dominante.
Segundo Canen (1997) apud Santos (2004, p.10) coloca que:
[...] ao assumir uma falsa noção de uma sociedade monocultural, tais cursos de formação de professores estarão
esquivando-se de aproveitar seu espaço para a formação de professores críticos, que direcionem suas ações
pedagógicas no sentido de maximizar o potencial de todos os seus alunos, e não apenas daqueles cujos padrões
culturais coincidem com o padrão oficial dominante.
 
Nessa perspectiva, o saber dominante prevalece na escola, no entanto, a formação de professores deveria contribuir
para ações que ajudassem ao alunado a desenvolver o seu potencial criativo a partir de sua realidade, e não somente
que o saber fosse forte ao sentido de fortalecer o Status Quo, mas que o professor com a contribuição dos cursos de
formação, fosse capaz de desenvolver ações que fortaleça e resgate a cultura, a memória do lugar, de modo que este
profissional não se esquive de utilizar conforme Santos (2010) o saber que o aluno já trás consigo como bagagem.
No entanto, o artigo quis trazer para discussão, uma proposta pedagógica para além da dominação, mas que se paute
em formação de professores objetivando trazer contribuições no sentido de ajudar os profissionais a desenvolver ações
dentro da perspectiva da inclusão da cultura, e do respeito à diversidade, que os saberes científico, (idem) tenha um
estreito diálogo com a prática da sala de aula.
Desde o início da educação do país, conforme Tobias (s/d) a orientação era que fosse utilizado o método de ensino dos
Jesuítas, o Ratio Studiorum, e adaptado às necessidades dos estudantes da colônia, no caso os índios tupis que aqui
moravam. Logo, José de Anchieta, estudou a língua dos índios e criou na Costa do Brasil, a primeira gramática de
língua tupi. A fim de que os índios aprendessem tomando como ponto a sua realidade, sua língua, sua história.
Hoje, dialogando no mesmo entendimento na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reza no Art. 12º.
Da Lei nº 9.394/1996 que as escolas elaborem e executem sua proposta pedagógica; atentando às peculiaridades
locais e climáticas. No Art. 26º.  Da mesma Lei Reza que os currículos da educação básica “devem ter uma base
nacional comum”, e a parte diversificada, complementada com as “características regionais e locais da sociedade, da
cultura, da economia e da clientela” adaptado em cada estabelecimento de ensino, com ma proposta pedagógica local.
Embora (idem) tenha outro entendimento do estudo feito pelo manual dos Jesuítas, já que para ele, o Ratio Stidiorum é
considerado um manual não inclusivo.
 

1. MÉTODO RATIO STUDIORUM
 
O método Ratio Studiorum um manual de normas que regulamentava e estruturava o ensino nas escolas da Companhia
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de Jesus era entendido como hegemônico, visto que servia de instruções pedagógicas para todos os países onde
existia a companhia de Jesus. A intenção Conforme Tobias era que esse catecismo,[ii] servisse de suporte pedagógico
enquanto regras de ensino visando constituir uma educação unificada das normas Jesuíticas. Em outro parágrafo,
Tobias afirma que a educação dos Jesuítas era para gentios, gente de grande posse. Percebe-se que o método era
excludente.
            Conforme entendimento de Tobias ainda[iii], os portugueses idealizavam o índio como aquele que parece não ter
nunca vida real. Porém esse índio participou de forma empírica da educação no país, sendo “a escola o seu lar e o
mato, muito mais importante as lições do exemplo que as das palavras “[iv] de modo que o autor considera a educação
do índio como empirista, aprendia com o meio e interagiam com ele.
Embora as ações dos Jesuítas fossem significativas para o país, a ponto de ser citada na carta em que comunicava a
expulsão da Companhia de Jesus, a importância do trabalho deles no campo da arte.
 
[...] Em matéria de educação escolar, os jesuítas souberam construir a sua hegemonia. Não apenas organizaram uma
ampla rede de escolas elementares e colégios, como o fizeram de modo muito organizado e contando com um projeto
pedagógico uniforme e bem planejado, sendo o Ratio Studiorum a sua expressão máxima. [...] [v]
 
Não se pode negar no que se refere á Companhia de Jesus, houve uma dedicação de sua prática pedagógica à
formação docente, mas não foi um método bem sucedido do ponto de vista inclusivo, político, sobretudo cultural.
É visível que reformas aconteceram desde surgimento do Brasil, sendo que nos anos 80, as Reformas educacionais
vieram exatamente com o surgimentos dos Parâmetros curriculares Nacionais (PCN).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, vem orientar o professor, a desenvolver atividades educativas consubstanciada
em uma proposta pedagógica que contemple a zona de desenvolvimento proximal Vygotsky (1999), Santos (2010)
consubstanciado no que o aluno já trás de casa consigo como bagagem. No método que pretendia ser hegemônico
utilizado pela Companhia de Jesus, foi o mesmo utilizado não só na França, mas em toda Europa e em outras partes do
mundo, com países diversos e uma cultura diferenciada como o Brasil por exemplo, não haveria possibilidade de um
projeto ser aplicado no mundo e ser bem sucedido aqui. Vale ressaltar que a Companhia de Jesus foi uma das vítimas
mais evidentes pelas pretensões imperiais da elite dominante.[vi]
Contudo, Nóvoa (1997) pontua nova abordagem referente à formação de recursos humanos, saindo de uma proposta
pautada na formação acadêmica, para uma perspectiva pautada na dimensão plena do profissional reflexivo, num
contexto que incide em alcançar o sujeito que aprende.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), documento norteador de melhoria da prática docente e referencial para
contribuição no resultado discente, ainda não saiu do papel, ou melhor, das prateleiras das salas de leitura. No entanto,
conforme dados analisados pelo SEF/MEC, os PCN, não foram de fato utilizados na sala de aula, pela ausência de
formação do professor para esse fim. Com base no parágrafo abaixo.
 
 [...] A consulta foi feita por correio a cerca de 12 mil secretarias estaduais e municipais, escolas, ONGs e centros que
formam professores e mostrou que a maioria dos respondentes conhecia e usava os parâmetros, mas não tinha certeza
de que os aplicava de maneira correta. [...] Ficou patente a dificuldade de interpretar os PCN. [...] “O uso mais comum
se limitava ao uso dos temas transversais.” [vii]
 
Sentindo o não uso dos Referenciais curriculares a SEF/MEC (Secretaria de Educação Fundamental do MEC), criou em
parceria com os Estados e Municípios que aderiram o Programa  Parâmetros em Ação, Programa de Desenvolvimento
Profissional Continuado com o objetivo de que esse estudo venha conforme, “contribuir para o debate e a reflexão sobre
o papel da escola e do professor na perspectiva de uma prática de transformação da ação pedagógica” [viii], que
estarão imbuídos de serem multiplicadores a grupos de professores, instruindo o uso dos PCN na sala de aula. No
entanto, os motivos pelos quais os programas que vem para complementar a prática docente tornam-se ineficazes
decorrem em sua maioria da ausência de um entrelaçamento entre a ambiência da escola e o local onde vivem
aprendizes.
 
3.MÉTODO E PROCEDIMENTO
 
Nesta pesquisa foi considerada a abordagem qualitativa, com aplicação de um questionário com questões fechadas a
20 professores da rede Municipal de Laranjeiras. Sendo 10 da Escola Municipal Prefeito José Monteiro Sobral,
localizada no povoado Mussuca, e 10 na Escola Municipal Dr. Lourival Baptista, em Laranjeiras- Sergipe, centro. Na
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tentativa de melhor responder as inquietações. Garnica (93-94) considera que a intenção neste tipo de textualização, é
aproximar os depoimentos dos respondentes as características deles. As questões são fundidas às respostas [...] Os
momentos da entrevista são limpos, agrupados e realocados no texto escrito.
Deste modo, e estudo se preocupou em responder a quatro questões perguntas que levou o pesquisador a analisar a
efetividade da formação continuada.  1ª questão: com que frequência você participa de cursos de formação continuada?
A) uma a cada ano B) um a cada dois anos C) um a cada quatro anos.
Na 2ª questão: Você sabe informar qual a nota de sua escola no IDEB? A) sim B) Não, Nenhum dos respondentes sabia
qual era a nota do IDEB de sua escola. Todos assinalaram o item B.
Na 3ª questão: Qual a escola do Município de Laranjeiras possui maior nota no IDEB? A) Lourival Baptista B) Pedro
Canuto Bastos C) José Monteiro Sobral. Todos marcaram o item C. Os professores sabiam a escola de maior IDEB,
mas desconhecia qual era a média.
4ª questão: A secretaria de Educação
Quando perguntado como quarta e última pergunta, se a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) informou o
resultado do IDEB de sua Escola? 100% dos respondentes disseram que nunca receberam a visita da SEMED para
informação destes dados.
As respostas mostraram que foi possível identificar nos professores, a distância entre eles e o sistema de ensino.
Diante dos dados, verificou-se que não houve investimento da SEMED em formação continuada de professores, e muito
menos em estruturação da proposta pedagógica específica para esta clientela/escola, pois visita à SEMED, foi
encontrada apenas uma Proposta pedagógica da rede, elaborada por uma empresa prestadora de serviço contratada
pela Prefeitura.
Entretanto, a qualidade em serviço na educação, está condicionada a formação de mão-de-obra. Para Nóvoa (1992,
p.27) importa reconhecer e valorizar os paradigmas da formação que corrobore com o professor reflexivo, oportunizando
ao docente que o mesmo busque o “seu  próprio desenvolvimento profissional”, como bem pontua Ramos (2001, p.26)
se persistirem na perspectiva de planos centralizantes, tendo o professor apenas “como uma peça da engrenagem do
sistema educacional”, tende a ser suscetível  de ser modificado.
A neutralidade e a centralidade dos sistemas de ensino só tende a equacionar as ações em torno de um ensino com
ações caducas e lineares. Não abrindo espaço para os professores nas pautas das discussões. 
 
3.1.O que resultou
 
Conforme o site do MEC, a Escola Prefeito José Monteiro Sobral, localizada no Povoado Mussuca na cidade de
Laranjeiras, possui média 4.6 no IDEB, o Índice de desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) maior média da rede
municipal. Enquanto que a Escola Lourival Baptista, tirou 2.7 na média do IDEB, localizada no centro, na zona urbana,
poderia ser diferente. O povoado Mussuca de negro quilombola apesar de uma proposta pedagógica incipiente,
específica para receber essa comunidade, consegue maior nota no IDEB. Pela meta do Governo Federal, o Povoado
atingiria sua média 6.0. em 2021, com uma proposta pedagógica contemplando sua história, provavelmente a escola
José Monteiro Sobral, atingiria esta média. Surge daí a necessidade de uma pesquisa mais aprofundada a respeito.
Se desde o início da História do país fala-se em currículo atentando para o entorno da escola e dos alunos, no povoado
mussuca, de comunidade remanescentes quilombola, ainda não se criou em Laranjeiras o “Plano Municipal de
Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Etnicorraciais”,  para o ensino de
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”, não é contraditório? O povoado que possui maior percentual de negros,
não possui nenhum manual que retrate a temática, por sua vez, não se teve desde a criação da Lei Nº 10.639/2003, ao
menos um curso direcionado para a questão racial. E ainda assim, consegue elevar o seu zona IDEB, as outras escolas
localizadas nesta cidade, especialmente a Escola Lourival, instalada na urbana, composta de melhor infraestrutura, com
mais aparato tecnológico e mais Programas oriundos do MEC. Possivelmente, com uma proposta específica, que
atendesse a realidade local deste povoado, o Município iria aumentar ainda mais a media do Índice de Educação.
Deste modo, quando foi calculado no IDEB de 2011 igualmente o de 2013, os resultados atingidos pela escola da
Mussuca, foi alarmante, o percentual baixou consideravelmente! Possivelmente, faltou investimento na formação ou e
em reunir os profissionais para apresentar os dois resultados? O que faltou para a queda da média? Onde buscar a
resposta?
 
CONCLUSÃO
 
 Observa-se que a aprendizagem vem do sujeito e de sua interação com o mundo, interno e externo, a partir do que a
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criança já possui de conhecimento, atrelado a proposta pedagógica adequada, capaz de contribui para elevar a
aprendizagem dos educandos, visando combater a evasão e a distorção idade/série, tão acentuada nestas duas
unidades de ensino, e consequentemente elevar Índice que mede o Desenvolvimento da Educação Básica pública
(IDEB).
Ficou evidenciado, com esse estudo, que o sistema de ensino não oferece ao seu quadro de professores, hora de
estudo, curso de formação docente nas Unidades de ensino, ou fora dela, no entanto, a Escola José Prefeito Monteiro
Sobral - Mussuca carente de política efetiva, de uma educação que contemple em sua proposta pedagógica a cultura
dos negros quilombolas, de comunidade pobre, consegue superar o IDEB da Escola Lourival Baptista, localizada no
centro urbano e com todo aparato tecnológico.
Por sua vez, diante dos resultados do questionário, a falta de investimento na formação continuada referente aos
professores, à qualidade do ensino tende a baixar, consequentemente a aprendizagem doa alunos, tendo como
resultado as baixas notas no IDEB.
O que resta saber como continuidade dessa pesquisa ou como contribuição para a Secretaria Municipal de Educação
Municipal (SEMED) é: qual escola possui maior nível de escolaridade dos professores. Quais das duas escolas
possuem mais professores formados em curso superior na área em que atua. Qual a maior quantidade de alunos
evadidos e repetentes. Verificar o nível de escolaridade da equipe de gestão, Quantos anos passa um diretor em cada
escola?
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