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RESUMO

O presente estudo propõe aquilatar informações sobre o labor do professores em relação a proporcionar ao estudante
aprendizagem de cidadania de modo a propagar tal saber em sua vida social no município de Delmiro Gouveia, sertão
de Alagoas. Como aporte teórico, o estudo contou com a presença de Arroyo (2004), Dallari (1998), Martins (2003)
entre outros. A metodologia adotada é o estudo exploratório, através de observações diretas ao campo investigado,
bem como utilização de questionários com professores e estudantes das três escolas públicas que ofertam o ensino
médio no município. Inicialmente, é considerado que a escola deve ser repensada e reestruturada em função da
cidadania dos que compõem esta instituição, devendo a estes reestruturar suas práticas, atendendo o que dispõe a
legislação educacional em relação a formação e exercício da cidadania.

Palavras-chave: Cidadania. Escola. Trabalho do Professor.

ABSTRACT

The present study proposes to analyze information about the work of the teachers to provide the student with the
learning of citizenship in order to propagate this knowledge in their social life in the municipality of Delmiro Gouveia,
extreme west arid of Alagoas. As a theoretical contribution, the study counted on the presence of Arroyo (2004), Dallari
(1998), Martins (2003) and others. The methodology adopted is the exploratory study, through direct observations to
the field investigated, as well as the use of questionnaires with teachers and students of the three public schools that
offer high school education in the municipality. Initially, it is considered that the school should be rethought and
restructured due to the citizenship of those who make up this institution, and they should restructure their practices,
taking into account the educational legislation in relation to the formation and exercise of citizenship.

Keywords: Citizenship. School. Teacher&39;s work.

INTRODUÇÃO

O passado do sistema escolar brasileiro, bem como o passado escolar de Delmiro Gouveia, revelam uma
preocupação com a instituição, o método, a normatização do ensino. As políticas públicas, a sociedade e o Estado, de
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modo geral, concentram suas preocupações no como e onde fazer a escolarização acontecer. A figura do professor foi
coadjuvante nesse processo, como apresenta Arroyo (2004, p.10) “Depois que se decide a construção da escola, os
currículos, os parâmetros, as políticas de qualidade e de democratização da educação... pensam nos recursos
humanos que darão conta da tarefa. Recursos é pouco”.

O professor é peça fundamental na ação educativa, uma vez que pressupõe uma relação entre um ser mais
experiente e um menos experiente. Nesse contexto, faz-se necessário conhecer a historia da formação daqueles que
atuam diretamente na instituição escolar. A identidade do professor sertanejo é construída num processo que passa
pelas relações intra e interpessoais, contexto social, experiências vividas, formação inicial e continuada. Essa
identidade não se limita ao conhecimento dos conteúdos que ensina, o ato de educar envolve relações mais amplas. A
história da criação da escola no Brasil relata que não existia a necessidade de diferenciar os currículos, a não ser pela
técnica. O professor surgiu num contexto em que a técnica e o método faziam o professor. Atualmente essa idéia
restringiria a concepção do professor ao executor, que tem seu papel mais amplo no contexto educativo (ARROYO,
2004).

Arroyo (2004) relata que uma séria dificuldade mostrada na educação brasileira é a capacitação dos seus
profissionais, especialmente aquele profissional que tem a tarefa direta de relacionar-se todos os dias com os
estudantes na sala de aula: o professor. Esse cidadão que outrora tinha um posto privilegiado no quadro social, que já
teve sua profissão confundida com um sacerdócio, hoje não passa de um cidadão, um trabalhador comum. Hoje,
exige-se do profissional da educação que ele ame e valorize o que faz. E, por isso, um professor que busca
atualizar-se, capacitar-se, um professor que nunca deixe de ser estudante. É verdade que a realidade é dura; na
maioria dos casos os professores trabalham dois turnos, outros três. É um trabalho desgastante e muitas vezes mal
remunerado e pouco reconhecido.

É extremamente necessário que o professor seja capaz de acompanhar as mudanças do seu tempo. A sociedade
brasileira está descobrindo a educação e esta descoberta tem conseqüências diretas na vida do professor. Para que
os professores desenvolvam sua prática é necessário que se desenvolvam como profissionais e como sujeitos críticos
na realidade que estão inseridos. Os professores devem situar-se não apenas como educadores, mas, sobretudo,
como cidadãos, participando do processo de construção da cidadania, reconhecendo os seus direitos e também os
seus deveres e valorizando sua profissão.

O trabalho que se projeta apresenta como objetivo geral perquirir sobre em que medida o trabalho do professor e da
escola contribui para a construção da cidadania e mudança de atitudes em seus discentes. Temos como objetivos
específicos, os seguintes:

• Conhecer o Projeto Político Pedagógico de duas escolas na cidade de Delmiro Gouveia-AL.
• Averiguar como a escola trabalha os conteúdos referentes à cidadania;
• Avaliar os efeitos desse trabalho sobre o comportamento e compreensão dos valores de cidadania por parte

dos estudantes.
Para alcançar os objetivos neste estudo e com base na fundamentação teórica, adotaremos como metodologia o
estudo exploratório, através de observações diretas ao campo investigado, bem como utilizando questionários com
professores e estudantes do ensino médio das três escolas públicas do município de Delmiro Gouveia-AL.

O PAPEL DA ESCOLA E DO PROFESSOR NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DO ESTUDANTES

A origem da palavra cidadania vem do latim "civitas", que quer dizer cidade. A palavra cidadania foi usada na Roma
antiga para indicar a situação política de uma pessoa e os direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Segundo
Dalmo Dallari (1998. p.14)

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar
ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado
ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando numa posição de inferioridade
dentro do grupo social.
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No Brasil, estamos gestando a nossa cidadania. Damos passos importantes com o processo de redemocratização e a
Constituição de 1988. Mas, muito temos que andar. Ainda predomina uma versão reducionista da cidadania (votar de
forma obrigatória, pagar os impostos... ou seja, fazer coisas que nos são impostas) e encontramos muitas barreiras
culturais e históricas para sua vivência (DALLARI, 1998).

Os direitos que temos não nos foram conferidos, mas conquistados. Muitas vezes compreendemos os direitos como
uma concessão, um favor de quem está em cima para os que estão em baixo. Contudo, a cidadania não nos é dada,
ela é construída e conquistada a partir da nossa capacidade de organização, participação e intervenção social.
Construir cidadania é construir novas relações e consciências. A cidadania é algo que não se aprende com os livros,
mas com a convivência, na vida social e pública. É no convívio do dia-a-dia que exercitamos a nossa cidadania,
através das relações que estabelecemos com os outros, com a coisa pública e o próprio meio ambiente (DALLARI,
1998).

A cidadania deve ser permeada por temáticas como a solidariedade, a democracia, os direitos humanos, a ecologia, a
ética e etc. A escola é uma instituição que tem como função preparar o aluno para o pleno exercício da cidadania,
dando igualdade de condições aos que a ela compõem, como clarifica o Estatuto da Criança e do Adolescente
(BRASIL, 1990) em seu Artigo 53 “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno
desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho”.

A instituição escolar tem papel fundamental na formação humana e que, justamente por isso, deveria melhor
associar-se aos tempos de vida dos sujeitos. Vigotski (2003, p.18) um dos teóricos que se basearam na teoria
histórico-cultural do desenvolvimento humano retrata a escola como

(...) uma instituição social que viabilizasse a socialização de informações e de instrumentos
culturais, desde que seus métodos e organização atendessem às peculiaridades do
desenvolvimento biológico e cultural dos indivíduos em suas diversas fases de
desenvolvimento. Trata-se de abordar o conhecimento formal, promovendo o
desenvolvimento cultural de todo ser humano.

Dentro dessa análise, no município de Delmiro Gouveia, o direito à educação, muitas vezes, restringe-se ao direito de
estar na escola, usufruindo-se de um direito concreto de formação humana. A função da escola é de assegurar o
acesso, a permanência e a qualidade da educação oferecidos. Esse é um direito do sujeito, essa é a função da
escola. A política deve garantir a efetivação de ações que consolidem esse direito. A escola deve organizar-se
pedagógica e materialmente para melhor atender esse sujeito e os educadores devem concretizar práticas e ações
educativas que resultem de um olhar mais humano às especificidades desse sujeito. Um auxílio importante são as
interpretações de Arroyo (2004, p.101) em sua obra Imagens quebradas.

As próprias trajetórias humanas e escolares dos alunos têm de ser objeto de nosso olhar
profissional, objeto de análise, de conhecimento e de estudo. Objeto de nossas lições e
didáticas. (...) Saber com profundidade sobre a infância, adolescência e juventude ou vida
adulta, sobre suas vivências humanas e escolares, como sujeitos de classe, raça, gênero,
idade é um saber tão profissional quanto o saber sobre geografia, matemática, física ou
biologia. Somente avançando naqueles saberes profissionais sobre os educandos iremos
deixando longe olhares e posturas ingênuas, moralistas e preconceituosas. Iremos
entendendo a complexidade da instituição escolar e de nosso ofício. Entenderemos a
complexidade de suas indisciplinadas condutas. Terminaremos entendendo mais de
nossas áreas de conhecimento.

A escola no município de Delmiro Gouveia tem atravessado muitos obstáculos, pois é uma instituição que se
apresenta num local onde tudo que é contrário a vida se encontra. O que faz acreditar em uma realidade diferenciada
são os olhares e a esperança daqueles que crêem que a justiça e a igualdade residirão em todos os lares, e que a
busca por essa realidade levará ao encontro da plena cidadania.
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Pelo que até agora vimos à prática educacional para a cidadania, vai requerer dos educadores e da instituição escolar
novas posturas pedagógicas. No entanto, é preciso compreender que a cidadania não ocupa um compartimento do
currículo escolar, não é apenas uma disciplina ou nem mesmo um tema transversal, ela é objetivo dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (BRASIL, 2001) é o objetivo da educação em todas suas nuances, pois formar o estudante
para o exercício da cidadania é o que almeja a educação.

A escola deve ser repensada e reestruturada em função da cidadania dos que compõem esta instituição, devendo a
estes reinventar suas práticas, suas concepções, suas posturas, suas relações, suas preocupações, para que assim,
valha a pena mais a vida que os livros, a transformação do que a reprodução, a criatividade do que a repetição, a
criticidade do que a transmissão alienada de conhecimentos, o compromisso social do que a postura neutra e o
comodismo e sobretudo abertura para a comunidade e para novos horizontes. Como tão bem reflete Luckesi (1994,
p.30)

A educação é um típico “que fazer” humano, ou seja, um tipo de atividade que se
caracteriza fundamentalmente por uma preocupação, por uma finalidade a ser atingida. A
educação dentro da sociedade não se manifesta com um fim em si mesma, mas sim como
um instrumento de manutenção ou transformação social.

A escola tem que está aberta à sociedade, deixar de ser aquele lugar isolado onde pais deixam seus filhos para
receberem uma “educação”. Nesse contexto é indispensável citar os Parâmetros Curriculares Nacionais.

“A escola não muda a sociedade, mas pode partilhando esse projeto com segmentos
sociais que assumem os princípios democráticos, articulando-se a eles, constituir-se não
apenas como espaço de reprodução, mas também como espaço de transformação. Essa
possibilidade não é dada, nem automaticamente decorrente da vontade. É antes um
projeto de atuação político-pedagógica que implica avaliar práticas e buscar, explicita e
sistematicamente, caminhar nessa direção” (BRASIL, 2001, p. 25-26).

Nesse espectro de obstáculos enfrentados pela escola no município de Delmiro Gouveia, é necessário pontuar o
pensamento da filosofa portuguesa, Olga Maria Pombo Martins, em seu artigo “o Insuportável Brilho da Escola”, onde
a autora analisa amplamente a escola, entendendo que a mesma encontra-se em crise de identidade e conclui com
duas exigências a ela destinadas, quais sejam, que esteja atenta às transformações no mapa dos saberes e que
cumpra a sua missão de iluminar para que o outro veja. Embora pareça longo, é essencial visualizar as idéias de
Pombo (2003, p.30-31), que exige da escola

... Que esteja atenta às transformações no mapa dos saberes, que se dê conta dos novos
territórios, das novas rotas, do alargamento dos horizontes científicos, do cruzamento das
paisagens culturais, mas também dos lugares de conflito, das encruzilhadas, das
dificuldades, das fronteiras em que hoje se concentram verdadeiros enxames
interdisciplinares... continuando a preparar tanto para as ciências como para as
humanidades, procurando contrariar os efeitos perversos da especialização crescente dos
saberes, que abra espaço às novas disciplinas científicas, responda aos novos
deslocamentos cognitivos, que favoreça as heurísticas resultantes dos novos cruzamentos
disciplinares, que se faça eco das importantes transformações civilizacionais em curso...
Que garanta que esse acto de comunicação e construção cultural que ela tem como
missão, isto é, que o ensino que só ela faz, que nada nem ninguém poderia fazer sem ela,
que seja bafejado de toda a beleza possível. Que a palavra que primordialmente o constitui
seja tomada de fulgor explicativo, mostrativo, demonstrativo, na sua vontade de "dar a ver",
de iluminar para que o outro veja.
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A autora assinala expressivamente que a escola necessita voltar as suas origens, favorecendo heurísticas
disciplinares aos estudantes, iluminando o seu público para o caminho do saber, da descoberta, os preparando para a
ciência e para a humanidade, e, sobretudo, para a constituição de uma nova civilização.

Essa nova civilização, como bem fala Olga Pombo (2003), deve ser construída por toda sociedade e a escola
representa o local de encontro de todas as diferenças. É nesta instituição que segundo a literatura, surgiu a
aproximadamente 4.000 a.C., com os Sumérios, em locais onde mestres ensinavam gramática, excelência física,
música, poesia, eloqüência oral, mas não existiam salas de aulas no sentido atual, que devemos concretamente
acreditar que essa nova civilização já está sendo constituída neste momento, por nós sertanejos, nordestinos e sobre
tudo, seres humanos.

Vivemos hoje a transformação da escola, moderna, tecnológica, robótica, com tantas funções, entretanto, viva,
recebendo a cada ano mais crianças, dando espaço a mais sonhos e enchendo os corações de esperanças e de
incertezas. De fato, é uma instituição com muitos problemas históricos e conceituais, mas, sobretudo, com uma
realidade que também ilumina muitas mentes a destruir as incertezas e dar espaço à construção de novos saberes e
novas culturas.

No Brasil temos a Constituição Federal (BRASIL, 1988), Lei maior para nós brasileiros, o seu artigo 205, dita que “a
educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho”. Textualmente, esse artigo determina que a educação é um direito de todos – ricos e
pobres, brancos e negros, homens e mulheres, índios e filhos de estrangeiros, habitantes do campo e da cidade. É
obrigação e atribuição do Estado brasileiro ser responsável por fazer valer esse direito e a sociedade deve colaborar
para assegurar que o ensino seja compartilhado, que os projetos educacionais sejam desenvolvidos de forma
consensual e participativa. No artigo subseqüente, a Constituição Federal assinala princípios de que o mais importante
e essencial é formar o cidadão.

A Lei brasileira é um exemplo para o mundo, um estrangeiro ao ler a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, o Estatuto da Criança e do Adolescente e tantas outras, fica encantado com a profunda evolução do
país, entretanto, a nós sertanejos, resta um desafio, de que essas leis saiam do papel e se convertam em direitos
concretos, e que entendamos que a Escola é o único meio concreto para a grandeza de um país e a dignidade de um
povo.

A realidade que cerca os professores sertanejos em Delmiro Gouveia é difícil, o entendimento e normalidade com as
características que o sertão apresenta os enredam muitas vezes. A tarefa docente se apresenta como difícil missão e,
diversas vezes, muitos desistem, buscando novas profissões, pois sua formação inicial e continuada não direcionou a
lidar com duras e cruéis realidades. Aqueles teimosos permanecem acreditando na chegada de realidades melhores,
lutando, perdurando e sempre acreditando que um dia o sertão vai virar mar, onde todos terão o direito de serem
cidadãos e de escolherem o seu futuro, sempre com a certeza que o futuro virá, que não será interrompido pelos
canhões que teimam em reinar no Sertão.
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