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RESUMO 

Na presente pesquisa, buscamos analisar o ensino de língua portuguesa (proposto e 

vivenciado) em uma escola de nível fundamental do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra. Especificamente, objetivamos: identificar as concepções de língua, 

ensino e currículo nas propostas curriculares para o ensino de língua portuguesa de uma 

escola do MST, bem como as propostas de trabalho para o ensino de língua portuguesa; 

verificar as concepções de língua e currículo dos professores de língua portuguesa e suas 

metodologias de trabalho em relação às especificidades da língua. A fim de 

compreendermos nosso objeto de estudo e analisarmos os dados coletados, nos apoiamos: 

em Antunes (2002), Geraldi (1997, 2009), Soares (2002) e Suassuna (2006) no que diz 

respeito às concepções de língua e ensino, bem como às questões referentes às 

especificidades do ensino de língua portuguesa; em Apple (2006), Moreira (2003) e Silva 

(1998, 2011), no tocante aos estudos sobre a relação entre o currículo, cultura e sociedade 

e em Arroyo (1999, 2005), em Caldart (2004, 2009) e em Fernandes (2006) e seus estudos 

sobre Educação do Campo, educação e movimentos sociais e educação e MST. 

Realizamos uma pesquisa de natureza qualitativa, tendo como sujeitos duas professoras 

do Ensino Fundamental II da Escola Municipal Catalunha, situada no Assentamento 

Catalunha, na região do Sertão de Pernambuco. A coleta de dados se deu a partir de 

análise documental, entrevistas semiestruturadas e observações de aulas. A análise 

documental foi feita no sentido de investigarmos as concepções de língua, ensino e 

currículo, os objetivos e as propostas metodológicas para o ensino de língua portuguesa 

em uma escola de assentamento. Nas entrevistas, pretendemos observar, a partir das falas 

das professoras, suas concepções de língua e currículo e as atividades realizadas nas aulas 

de português, seus conhecimentos sobre os princípios educativos e a proposta curricular 

de língua do MST, bem como a relação de suas práticas com as propostas para o ensino 

de língua do Movimento e com a formação de um sujeito crítico. Nas observações, 

buscamos identificar as concepções de linguagem e ensino subjacentes às práticas, os 

procedimentos metodológicos adotados no ensino de língua e a articulação entre as 

metodologias docentes e as propostas curriculares do MST e da escola. Em relação às 

professoras, percebemos que ambas não possuem conhecimentos sobre as propostas 

educativas do MST, bem como nunca tiverem acesso a documentos oficiais do 

Movimento que abordassem reflexões sobre o ensino de língua nessa realidade. Nesse 

contexto, as professoras organizam seu trabalho em sala de aula a partir de seus próprios 

conhecimentos e de suas concepções de que o ensino de língua se faz importante para que 

o sujeito possa interagir e ser aceito na sociedade. Nas aulas, observamos que as 

professoras A e B apresentam um posicionamento, diante do ensino de língua, mais 

estrutural e menos discursivo, através de procedimentos didáticos muito próximos de uma 

perspectiva conservadora e tradicional de ensino de língua. Essas questões nos levam a 

refletir que fugir a uma tradição escolar, mesmo num universo de movimento social, é 

ainda um grande desafio a ser vivido. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino de língua, currículo, educação, MST, assentamento 

Catalunha.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

ABSTRACT 

On the present research, we aim to analyze the teaching of Portuguese language (proposed 

and experienced) in a fundamental level of the Rural Landless Workers' movement 

(Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Specifically, we aimed to: identify 

the conceptions of language, teaching and curriculum in the curricular proposals for the 

teaching of Portuguese language of an MST school as well as the proposals for the 

Portuguese language teaching; check the conceptions of language and curriculum of 

Portuguese language teachers and its working methods in relation to the specificities of 

language. In order to understand our object of study and to analyze the data collected, we 

support: in Antunes (2002), Geraldi (1997, 2009), Soares (2002) and Suassuna (2006) 

with regard to the conceptions of language and teaching practice, as well as to issues 

related to the specificities of the Portuguese language teaching; in Apple (2006), Moreira 

(2003) and Silva (1998, 2011), with regard to studies on the relationship between the 

curriculum, culture and society and in Arroyo (1999, 2005), in Caldart (2004, 2009) and 

in Fernandes (2006) and his studies about field Education, education and social 

movements and education and MST. We performed a survey of qualitative nature, having 

as subject three elementary school (2nd part) teachers of Catalunha Municipal school, 

located in Catalunha settlement, in the region of Backlands (Sertão) of Pernambuco. Data 

collection took place from document analysis, semi-structured interviews and classroom 

observations. The documentary analysis was performed in order to investigate the 

conceptions of language, teaching and curriculum, goals and methodological proposals 

for the Portuguese language teaching in a settlement school. In the interviews, we 

intended to observe, from the speeches of the teachers, their conceptions of language and 

curriculum and activities performed in the Portuguese classes, their knowledge about the 

educational principles and MST curriculum language proposal, as well as the relationship 

of their practices with the proposals for the Movement’s language teaching with the 

formation of a critical subject. In the remarks, we seek to identify the conceptions of 

language and teaching underlying to the practices, the methodological procedures 

adopted in the language teaching and the relationship between the teaching 

methodologies and curricular proposals of the MST and the school. In relation to teachers, 

we realized that they have no knowledge about the educational proposals of the MST, as 

well as have never had access to official documents of the movement which approached 

reflections on language teaching in this reality. The school's pedagogical political project 

itself does not feature a dialogue in tune with the principles of the Movement. In this 

context, teachers organize their work in the classroom from their own knowledge and 

their conceptions that the language education becomes important so that the subject can 

interact and be accepted in society. In class, we observed that the teachers A and B stand 

before language teaching more systematically and less dialectically. These questions lead 

us to think that escape a school tradition, even in a universe of social movement, it is still 

a great challenge to be lived.  

KEYWORDS: language teaching, curriculum, education, MST, settlement Catalunha.  

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

MST: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

PA: Professora A 

PB: Professora B 

 



    

 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

 

Quadro 01 

Quadro 02 

   

Concepções de linguagem e ensino de língua 

 

Objetivos da pesquisa e procedimentos de coleta de dados 

54 

 

72 

 

 

Quadro 03  Critérios de análise e procedimentos de coleta de dados 76 

Quadro 04 Duração, aulas e descrição das atividades realizadas pela 

professora A 

104 

Quadro 05  Duração, aulas e descrição das atividades realizadas pela 

professora B 

111 

 

 

  



    

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................... 14 

2. CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO ........................................................ 20 

2.1. Educação e cultura ............................................................................................... 20 

2.1.1 Culturas, sociedades e educação .................................................................... 20 

2.1.2 Cultura e os conceitos de campo, espaço e território.................................... 24 

2.1.3. Educação e movimentos sociais do campo: e o outro emerge diante de nós 27 

2.1.4. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a educação............... 31 

2.2. Educação e currículo ........................................................................................... 36 

2.2.1 Currículo: dispositivo cultural ....................................................................... 36 

2.2.2 Currículo e escola do campo ......................................................................... 41 

2.2.3 Currículo e escola do MST ............................................................................ 43 

2.3. Língua, sociedade e ensino .................................................................................. 45 

3. CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 ........................................................................................................................................ 68 

3.1 Campo da pesquisa e sujeitos participantes .......................................................... 72 

3.2 Procedimento e critérios de análise dos dados ..................................................... 74 

4. CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DO CORPUS ................................................................. 77 

4.1 Análise documental – Dossiê MST Escola – Documentos e estudos 1990-2001 

Caderno de Educação Nº 13 – Edição Especial.......................................................... 77 

4.1.1 As concepções de ensino, currículo e língua ................................................. 79 

4.1.2 Objetivos e propostas metodológicas para o ensino de língua portuguesa em 

sala de aula.............................................................................................................. 85 

4.2 Entrevistas ............................................................................................................ 90 

4.2.1 Concepção de língua e currículo ................................................................... 91 

4.2.3 Procedimentos didáticos nas aulas de língua portuguesa .............................. 96 

4.3 Observações de aulas .......................................................................................... 101 

4.3.1 Observações de aulas – Professora A .............................................................. 101 

4.3.1.1 Concepções de ensino e linguagem .......................................................... 104 

4.3.1.2 Procedimentos didáticos ........................................................................... 105 

4.3.2 Observações de aulas – Professora B .............................................................. 108 

4.3.2.1 Concepções de linguagem e ensino .......................................................... 110 

4.3.2.2 Procedimentos didáticos adotados ............................................................ 111 

4.3.2.3 Articulação entre as metodologias utilizadas em sala com as propostas nos 

documentos curriculares ....................................................................................... 112 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ....................................................................................... 114 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 116 

Apêndice ................................................................................................................... 121 



    

 

 

 

Anexo A .................................................................................................................... 122 

Anexo B .................................................................................................................... 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

  

Segundo Soares (2002), a língua portuguesa enquanto disciplina curricular que se 

conhece hoje é um fenômeno datado das últimas décadas do século XIX, no fim do Brasil 

Imperial.  

Na época da colonização brasileira, o português era considerado a língua oficial 

do país, mas estava ausente não apenas do currículo escolar como também da interação 

social, já que três línguas circulavam no território brasileiro: o português trazido pelo 

colonizador; a chamada língua geral, que recobria e condensava as línguas indígenas 

faladas no Brasil em uma língua comum; e o latim, ensinado nas instituições de ensino 

secundário e superior dos jesuítas.  

A educação na colônia era responsabilidade dos jesuítas e orientada por programas 

de estudos promovidos e instituídos pela Companhia de Jesus. Nas instituições de ensino, 

os poucos jovens que se escolarizavam, pertencentes a camadas sociais privilegiadas, 

aprendiam a ler e escrever em português, sendo essa língua apenas instrumento de 

alfabetização. A carreira escolar trilhada por esses jovens seguia o modelo educacional 

da época, “que se fundava na aprendizagem do latim e através do latim, fugindo à tradição 

dos sistemas pedagógicos de então atribuir às línguas nacionais estatuto de disciplina 

curricular” (SOARES, 2002, p. 158-159). 

Contudo, em meados do século XVIII, o Marquês de Pombal instituiu reformas 

políticas e educacionais em Portugal e nas nações colonizadas pelo país. Com a reforma, 

foi definido que todo território dominado por Portugal deveria tornar obrigatório o uso da 

língua portuguesa, estabelecendo-se, assim, sua inclusão e valorização nas escolas. O 

português também esteve presente como objeto de ensino no documento pombalino, que 

instituiu o estudo da gramática da língua portuguesa como componente curricular e 

manteve o ensino da retórica e da poética.  

Vale ressaltar, no entanto, que o ensino da gramática do português era 

compreendido como um apoio para o aprendizado da gramática latina, visto que o latim 

ainda era considerado uma língua de grande prestígio. Somente quando a língua dos 

romanos foi perdendo seu valor social é que o ensino da língua portuguesa fortaleceu-se. 

Nesse momento, foram impressas e publicadas diversas gramáticas do português, todas, 
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porém, afirmando o ensino de uma única variedade e travando um verdadeiro combate 

contra as variedades linguísticas de toda e qualquer ordem.   

A tríade da tradição do ensino do português (gramática-retórica-poética) foi 

mantida nas instituições escolares até mesmo quando se reconheceu tal língua como 

disciplina curricular e escolar, nos anos 40 do século XX. Isso se deve ao fato de que  

 
fundamentalmente, continuaram a ser os mesmos aqueles a quem a escola 

servia: (...) os grupos social e economicamente privilegiados, únicos a ter 

acesso à escola, a quem continuavam a ser úteis e necessárias as mesmas 

aprendizagens, naturalmente adaptadas às características e exigências culturais 

que se foram progressivamente impondo às camadas favorecidas da sociedade 

(SOARES, 2002, p. 164-165). 

 

A partir dos anos 1950, então, o público escolar se modifica. Se antes apenas as 

camadas favorecidas tinham acesso à escolarização, em meados do século XX, os filhos 

dos trabalhadores passam também a frequentar a escola. Com essa dinâmica social, 

atrelada à democratização da escola, necessita-se de uma mudança nas práticas de ensino, 

especialmente nas de língua portuguesa. 

Nesse contexto, surgem os estudos sobre currículo, nos Estados Unidos. Mas, foi 

na década de 1960 que os debates ganharam maior impulso.  Segundo Silva (2011, p. 22), 

“foram talvez as condições associadas com a institucionalização da educação de massas 

que permitiram que o campo de estudos do currículo surgisse”. A democratização da 

escola e o acesso das classes populares à educação formal trouxeram, pois, a tais estudos, 

“a responsabilidade específica de analisar o significado das diferentes práticas educativas 

numa perspectiva histórica” (ENGLUND, 1991, p. 113).  

No Brasil, as reflexões sobre questões curriculares iniciam-se nos anos 1920-

1930, com a Escola Nova; mas somente na década de 1980 se intensifica esse debate 

teórico.  Dessa forma, a avaliação do impacto das propostas curriculares na prática social 

e escolar, o discurso pedagógico subjacente ao exercício da docência, as relações de poder 

existentes no espaço escola e por ele construídas, as transformações e mudanças no 

contexto e no cenário educacional são questões que competem ao campo do currículo.   

Quando os filhos das camadas desfavorecidas chegam à escola – seja ela urbana 

ou rural –, trazem consigo outras formas de falar, de sentir e ser no mundo que não podem 

ser negligenciadas e/ou anuladas na e pela educação formal. Assim sendo, é difícil 

continuar a ensinar uma única variedade da língua, expressa na literatura clássica, visto 

que as necessidades, os saberes e os objetivos do ensino não se restringem mais a apenas 

uma parte da sociedade.  
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Então, como seria o ensino de língua portuguesa nesse contexto de mudança 

social? Se não mais a gramática “pura” e a retórica poderão constituir o ensino do 

português, o que devem ensinar os ‘mestres’ das letras?    

 No contexto histórico atual, início do século XXI, muitos debates perpassam as 

questões da educação, principalmente quando estas se referem à linguagem. O uníssono 

que emana desses diálogos grita a favor da concepção de que a língua é uma forma de 

interação humana e, como tal, precisa ser concebida, vivenciada e ensinada a partir das 

práticas de linguagem em uso na e pela sociedade. Assim sendo, os objetivos maiores do 

ensino/estudo de uma língua  

 
não podem, neste sentido, deixar de considerar – como se fossem não 

pertinentes – as diferentes instâncias sociais, pois os processos interlocutivos 

se dão no interior das múltiplas e complexas instituições de uma dada formação 

social. (...) Neste sentido, a língua nunca pode ser estudada ou ensinada como 

um produto acabado, pronto, fechado em si mesmo. (GERALDI, 2009, p. 26) 

 

 Essa perspectiva de trabalho e ensino com e de uma língua torna as produções 

sociais de interação verbal como produções cultural e historicamente situadas. Nesse 

contexto, a leitura, a análise linguística e a produção de textos orais e escritos formam os 

eixos de ensino da língua, que será refletida, repensada e ressignificada no ambiente 

escolar para a formação de um sujeito agente, crítico e transformador dos processos de 

comunicação social.  

Eis, então, um dos projetos de ensino de língua materna da sociedade 

contemporânea: desconstruir a noção de sujeito passivo e alienado a partir de uma 

constante conscientização de que os processos interativos sociais são também processos 

enunciativos demarcados por uma língua dinâmica, política, cultural, histórica. Esse 

projeto, contudo, vem tomando forma e se materializando a partir dos séculos XIX e XX, 

quando, com a virada linguística, as ciências humanas passaram a conceber o homem 

como um ser de interações. 

 Diante do conhecimento desses dados históricos, questionamos: que concepções 

de ensino de língua materna e de currículo foram-se formando em nosso país ao longo do 

tempo? Que objetos de estudo foram sendo a base desse ensino? Buscando respostas 

possíveis a essas indagações, vemos que, em vários momentos da história da educação, 

ao ensino de português cabiam a leitura dos grandes clássicos e a análise gramatical. 

Dessa forma, o currículo de língua portuguesa era construído tendo como objetivo a 

formação de um leitor identificador e apreciador de clássicos. 
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 Mais à frente, a educação e o currículo passam ainda por transformações. 

Enquanto o currículo era concebido como um compêndio de conteúdos a serem seguidos 

pela escola para legitimar uma identidade nacional e um ensino tecnicista, o sistema 

educacional passa pelas certezas da educação bancária. No tocante ao ensino de língua, 

temos, nesse momento, a avalanche do ensino da gramática, a negação de outras 

variedades linguísticas e o privilégio total para a norma culta.   

 As teorias críticas e pós-críticas sobre currículo, contudo, trouxeram abordagens 

diferentes em relação a esse tema. Se antes um projeto curricular era, por vezes, visto 

como um conjunto de conteúdos, as novas teorias somaram à noção de currículo aspectos 

sociais, culturais, ideológicos. À noção de currículo atrelam-se conceitos de áreas da 

sociologia, e passa-se, então, a perceber a proposta curricular como um mecanismo 

ideológico de campo de lutas e disputas sociais. As influências marxistas chegam com 

força nos estudos curriculares e confirmam os espaços de poder (não)legitimados pelo 

universo escolar. Pensar o currículo, nesse viés, é percebê-lo como um instrumento 

também de luta de classes e de poder dentro de uma lógica imperativa e hegemônica.     

  Também teorias pós-críticas e interacionistas do currículo e do ensino de língua 

chegam com força e legitimidade nas escolas brasileiras, principalmente as dos grandes 

centros urbanos. Nesses locais, o incentivo para uma educação de qualidade se torna 

questão de política pública e da sociedade civil democrática, visto que segmentos mais 

amplos da população começam a ganhar espaço na escola, antes restrita à elite. A 

possibilidade teórica de se repensar a educação, o currículo e o sujeito traz também a 

possibilidade de se formar, de se configurar e de se legitimar outras relações sociais, 

culturais, políticas.  

 Nessa perspectiva, grupos e movimentos sociais diversos, motivados por uma 

ideologia contra-hegemônica e uma concepção diferente de sociedade e de sujeito, veem 

em um projeto educativo a possibilidade de formar militantes, cidadãos e seres sociais em 

prol de uma causa.  

 Trazemos, então, como ponto de partida para esta pesquisa e mediante as 

discussões e teorias sobre o ensino de língua portuguesa, sobre o currículo e sobre a 

educação do campo e a educação e os movimentos sociais, a problemática do ensino de 

língua na proposta curricular da disciplina de língua portuguesa das escolas do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra1. A partir dessa problemática, 

                                                 
1 Neste trabalho, iremos nos referir ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra também por sua 

sigla MST. 
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questionamo-nos sobre que práticas de língua acabam por fazer parte da proposta da vida 

escolar de tantos estudantes, e que desafios e apostas permeiam o trabalho de formar 

sujeitos com possibilidades de inclusão no mundo da escrita e da leitura. 

Dessa forma, surge a questão que pautou esta pesquisa: Como se dá o ensino de 

português nas propostas curriculares e nas salas de aula de escolas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra? Em outras palavras, buscamos analisar o ensino 

(proposto e realizado) de língua portuguesa de uma escola de nível fundamental II do 

MST. Para isso, propusemo-nos a: 1)Identificar as concepções de língua, ensino e 

currículo apresentadas na proposta curricular do MST para o ensino de língua 

portuguesa; 2)Verificar, no currículo do MST, as propostas de trabalho para o ensino de 

língua; 3)Identificar as concepções de língua e currículo dos professores de língua 

portuguesa que atuam em escolas do MST; 4)Identificar as metodologias de trabalho 

com a língua portuguesa utilizadas por esses professores. 

Levantamos a hipótese de que o ensino de língua presente no currículo e nas aulas 

de uma escola vinculada a um movimento social se fundamenta, talvez não por completo, 

na construção de um sujeito-leitor crítico e transformador, desenvolvendo-se, assim, no 

ambiente escolar, um ensino de português voltado para uma ideologia crítica. Dessa 

forma, supomos que a proposta curricular da escola básica do MST procure problematizar 

as relações de poder e as desigualdades sociais, culturais e históricas impostas pela cultura 

hegemônica.  

Acreditamos que esta pesquisa pode contribuir para os estudos sobre currículo, 

principalmente sobre a construção de uma proposta educacional para o ensino de língua 

portuguesa, visto que se trata de uma investigação sobre um processo educativo baseado 

na luta e nas conquistas de um movimento social. Além disso, cremos que tais dados 

apontarão a importância de uma reflexão sobre a questão curricular em conexão com a 

cultura, a sociedade e a história, visto que o campo de pesquisa se volta para o universo 

de um movimento social.   

A relevância desta pesquisa também pode ser percebida se considerarmos que 

sobre o ensino da língua portuguesa e seu espaço num documento de proposta escolar 

ainda há questionamentos. Se o trabalho nas aulas de língua portuguesa, de modo geral, 

continua ainda a ser feito de modo tradicional, ou seja, voltado para a descrição estrutural 

da língua, a importância desta pesquisa está no fato de, a partir dela, podermos vislumbrar 

uma proposta de formação mais humanizadora e crítica. 
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 Assim sendo, e para alcançarmos os objetivos propostos, desenvolvemos este 

estudo, que está assim dividido. No capítulo 1, traçamos o referencial teórico. Partimos, 

inicialmente, de discussões sobre os conceitos de sujeito e cultura postos por Williams e 

Elias, tentando compreender as relações existentes entre a educação e uma proposta de 

sociedade, vinculando ambas a uma noção de cultura. Depois, continuamos o debate 

refletindo sobre as possibilidades da educação do campo e da educação em movimentos 

sociais – em específico o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra –, bem como 

as possíveis contribuições de uma teoria sobre cultura para se pensar a educação em 

diferentes espaços e territórios, especialmente quando estes se configuram num ambiente 

não urbano e não hegemônico. 

 Feito isso, levantamos reflexões acerca do currículo e suas implicações para um 

projeto de sociedade, de ser humano e de educação. Nesse momento, tentamos 

compreender de que forma uma proposta curricular pode legitimar subjetividades e 

discursos, principalmente quando é pensada por e para uma cultura do campo e uma 

ideologia de movimento social.  

 Na última parte de nosso percurso teórico, procuramos discutir algumas questões 

pertinentes à língua e à linguagem. De início, nessa seção, fazemos alguns apontamentos 

sobre a relação entre linguagem, sujeito e sociedade a partir das três concepções de língua. 

Após esse momento, apresentamos, então, algumas reflexões sobre: a relação entre as 

concepções de linguagem e o ensino de língua; o ensino de língua portuguesa numa 

perspectiva interacionista e o currículo de língua como uma proposta para se repensar o 

fazer social. 

 O capítulo 2 apresenta nosso percurso metodológico para atingir os objetivos 

dessa pesquisa qualitativa. Nesse momento, descrevemos os sujeitos da pesquisa, os 

instrumentos de coleta de dados, os procedimentos e os critérios de análise dos dados 

coletados. 

 No capítulo 3, realizamos a análise do corpus a partir de nosso referencial teórico. 

Tecemos, nesse momento, a análise do material coletado e algumas considerações em 

relação ao ensino de língua portuguesa proposto e vivenciado em uma escola vinculada 

ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.  

 Por fim, apresentamos nossas considerações finais diante do observado e 

analisado nesta pesquisa. Nesse momento final, concluímos que o ensino de língua 

portuguesa é por demais arraigado de tradições e que mesmo uma instituição que pensa 

o ensino numa perspectiva não hegemônica possui marcas das tradições escolares. 
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2. CAPÍTULO 1 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Com o intuito de analisarmos o ensino de língua portuguesa em uma escola do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, tanto o proposto quanto o realizado, 

levantamos, nas seções a seguir, reflexões acerca de alguns debates teóricos.  

Primeiramente, propomos uma breve discussão sobre as relações entre cultura, sociedade 

e educação, apoiando-nos em ideias que pressupõem o ser humano enquanto um ser social 

e que, por isso, constrói e (re)significa suas práticas em sociedade. Realizamos, 

segundamente, reflexões sobre as possibilidades educativas postas pela educação do 

campo e pelos movimentos sociais – em específico, o MST –, acreditando na hipótese de 

que tanto o campo quanto os movimentos sociais são espaços/territórios culturais, sociais, 

políticos, ideológicos e educativos.  

Ora, se esses espaços são e podem ser educativos, eles são e podem construir 

currículos. Mas quais currículos? Com que propostas de formação humana? E, no tocante 

às especificidades da linguagem e de seu ensino, que questões são postas – e articuladas 

com os debates teóricos da área – para uma educação linguística nesses ambientes de 

(re)construção do humano? Eis, então, nossa terceira discussão: as diferentes concepções 

de linguagem e currículo e as novas perspectivas para o ensino de língua portuguesa. 

Nesse terceiro momento, propomos, ainda, algumas discussões sobre a língua, seu ensino 

e sua proposta curricular. 

 

2.1. Educação e cultura  

2.1.1 Culturas, sociedades e educação 

 

 Ao se pensar no ser humano, pensa-se em um ser orientado pela e para a interação 

social. Dizer que o homem é um ser social é confirmar sua necessidade de se relacionar 

com o outro para se afirmar enquanto sujeito e se inserir em um grupo. Muitas vezes, 

quando se fala e se pensa no indivíduo, esquece-se que ele faz parte de um contexto, de 

um ambiente, de uma sociedade, formando-os, significando-os, constituindo-os. A esse 

contexto, a esse ambiente e a essa sociedade é atribuído um caráter de objeto exterior ao 

indivíduo, objeto não dinâmico e possivelmente não mutável. Encarando-se o mundo em 

volta do sujeito como uma entidade exterior, independente e autônoma, constroem-se 
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modos específicos de se relacionar com as questões desse mundo e com os seres que nele 

vivem. Segundo Elias (2008),  

 

conceitos como “família” ou “escola” referem-se essencialmente a grupos de 

seres humanos interdependentes, a configurações específicas  que as pessoas 

formam umas com as outras. Mas a nossa maneira tradicional de formar esses 

conceitos faz com que esses grupos formados por seres humanos 

interdependentes apareçam como bocados de matérias-objectos tais como as 

rochas, árvores ou casas. Este modo reificante de falar, que tradicionalmente 

usamos, e os modos usuais de pensar sobre grupos de pessoas – mesmo quando 

se trata de grupos a que pertencemos – manifestam-se de muitas maneiras, não 

só no termo “sociedade” e no modo como o consideramos conceptualmente. 

(...) Mas este modo reificante de nos exprimirmos levanta grandes 

dificuldades, chegando por vezes a impedir a compreensão da natureza dos 

problemas sociológicos. (p. 13-14) 

 

 A partir disso, o autor argumenta que a percepção que o indivíduo cria de si 

mesmo, dos grupos sociais, do outro evidencia “a pessoa individual, o ego particular, 

rodeado de estruturas sociais” (ELIAS, 2008, p. 15). Essa forma de perceber o mundo 

interfere nos conceitos e significações próprios para a vida do sujeito em comunidade. 

Assim sendo, as noções de sociedade, de família, de escola, de cultura são entendidas 

como pêndulos fora do eu individual, e, por isso, distantes de seu alcance.   

 Para que as problemáticas sociológicas sejam compreendidas em sua essência e 

possíveis de serem analisadas e solucionadas, Elias (2008) afirma que o sujeito precisa 

ver, compreender e significar seu espaço no meio social não como um ego passivo em 

relação ao qual todo um mundo se exterioriza e se estatiza, mas sim como um ser 

constituinte de redes, teias interdependentes que se configuram nas diversas formas de 

famílias, cidades, escolas, nações, universidades, fábricas, classes, grupos. Nessa teia, 

cada pessoa se constitui como uma pessoa entre tantas outras pessoas que exercem forças 

sociais umas sobre as outras e formam os processos humanos e sociais, e, 

consequentemente, significam o que se denomina de cultura.  

 Para Williams (1992), o termo cultura possui historicamente acepções que vão 

desde um processo até um modo de vida global. Mas, segundo o autor, o conceito de 

cultura pode ser melhor encarado como “resultado de formas precursoras de convergência 

de interesses” (1992, p. 11). Pode-se destacar, então, duas principais formas: 

(a) ênfase no espírito formador de um modo de vida global, manifesto por todo 

o âmbito das atividades sociais, porém mais evidente em atividades 

‘especificamente culturais’ – uma certa linguagem, estilos de arte, tipos de 

trabalho intelectual; e (b) ênfase em uma ordem social global no seio da qual 

uma cultura específica, quanto a estilos de arte e tipos de trabalho intelectual, 

é considerada produto direto ou indireto de uma ordem primordialmente 

constituída por outras atividades sociais (WILLIAMS, 1992, p. 11). 
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Segundo o mesmo autor, esses posicionamentos com relação a essas duas 

principais formas de pensar a cultura implicam uma forma ampla de estudar as relações 

culturais e os modos de vida social. Tal forma consiste 

em (a), ilustração e elucidação do ‘espírito formador’, como nas histórias 

nacionais de estilos de arte e tipos de trabalho intelectual que manifestam, 

relativamente a outras instituições e atividades, os interesses e valores essenciais 

de um ‘povo’; em (b), investigação desde o caráter conhecido ou verificável de 

uma ordem social geral até as formas específicas assumidas por suas 

manifestações culturais (WILLIAMS, 1992, p. 12). 

 

 Esse método amplo, evidenciado por Williams, fundamenta-se nas formas de 

convergência de interesses antes citadas. Tais convergências de interesses, ainda na 

contemporaneidade, mantêm-se como práticas de posicionamentos com relação à cultura. 

Contudo, novos e diferentes interesses vão sendo desenhados e delineados no que diz 

respeito à prática e à produção culturais. Entre esses diferentes interesses, é possível 

destacar o fato de a cultura não apenas proceder de uma ordem social, mas sim de ser 

encarada como “sistemas de significações” (idem, ibidem, p.13) de certas ordens sociais. 

A cultura, então, para o autor, produz a realidade, constrói o mundo real, valendo-se de 

meios materiais como, por exemplo, a língua. 

 São, portanto, os “sistemas de significações”, como denomina Williams, que 

passam pelo processo de reprodução. A reprodução de sinais, convenções e práticas é 

uma ação implícita e importante para que não se percam as significações das culturas. 

Contudo, é importante argumentar que a reprodução cultural apresenta níveis variados de 

significado e, se for uma ação realizada de maneira simplória, simplificada e rápida 

demais, “poderá antes ocultar do que esclarecer os processos reais” de significação social 

(idem, ibidem, p. 182).  

 Tais conceitos postos pelo autor desnudam o caráter/status de superioridade e de 

entidade divina do termo cultura e coloca-o lado a lado com as relações e experiências 

sociais. Ou seja, cultura não é um objeto exterior constituído neutra e separadamente da 

sociedade: cultura é história, é vida cotidiana, é organização institucional, não é mérito 

de um grupo específico de seres humanos, é processo material de produção, é movimento 

contínuo de sistemas de significações.  

 Motivado pela noção de que a cultura é um processo comum a todo e qualquer 

ser, o autor pressupõe, ainda, que, por seu caráter ordinário, não se pode tolerar o 

sentimento de desigualdade perante as práticas culturais. No caso, se há experiências e 

vivências comuns entre os mais variados grupos sociais, essas realidades possuem 

também o direito comum de serem igualmente valorizadas, conhecidas e (re)significadas.        
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 Nesse sentido, a educação (formal e não formal, importante salientar) se consolida 

como uma prática social de reprodução – e por que não também de reconstrução? – dos 

sistemas de significações de uma ordem social. Assim, a educação é também prática 

cultural e espaço de interação humana e social que proporciona (ou não) a vivência com 

outras experiências e realidades culturais.  

Retomando a ideia de Williams de que a cultura é ordinária e comum a todos os 

povos e sociedades, e que, por isso, se faz necessário respeitar e legitimar as mais diversas 

práticas culturais, aos sistemas educacionais cabe a promoção de uma complexa reflexão 

sobre os mais diversos sistemas de significações. Dessa forma, o educar se constituiria a 

partir do princípio do agregar – e não do segregar – conhecimentos, subjetividades, 

alteridades, sujeitos, experiências, culturas. Com relação à educação como reprodução 

cultural, Williams diz que 

em sociedades como a nossa, pode haver um tipo eficiente de reprodução 

cultural dentro dos próprios processos de conhecimento. Um sistema 

educacional pode promover uma rigorosa formação em procedimentos 

fidedignos de conhecimento e de análise, de tal modo que muitos de nós 

podemos, então, conhecer e analisar. Ou (como creio ser hoje comum) pode 

estar orientado a provocar uma impotência infinitamente instruída na escala 

completa do que deve ser conhecido e suas exceções virtualmente infinitas. E 

então, neste nível (mas apenas neste nível, pois em alguma idade prevista para 

se deixar a escola espera-se que se vá em frente e se assumam posições perante 

o mundo) nada é suficientemente certo para ser fidedigno, e o que existe é 

apenas a inércia (muito específica e complexa) do “caminho do mundo” (mais 

ou menos impenetrável) (idem, ibidem, p.180). 

  

Dessa forma, é possível concluir que entre cultura e educação há uma relação 

íntima e, conforme afirma Forquin (1993), também orgânica. Ou seja, independentemente 

de se analisar a educação a partir do viés informal – através do qual se toma a ideia de 

formação e socialização do indivíduo num certo âmbito, familiar, por exemplo – ou de se 

atrelar a tal conceito a noção de escolarização, é preciso reconhecer que, sendo a educação 

uma prática, um processo de ensinamento de alguém por alguém, ela supõe diálogo, 

construção, conhecimento, (re)significação, aprendizagem de algo (crenças, 

comportamentos, hábitos, habilidades, competências, ideologias, valores).  
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2.1.2 Cultura e os conceitos de campo, espaço e território 

 

 Como visto na seção anterior, pensar em cultura (ou culturas), segundo os 

posicionamentos por nós defendidos nesta pesquisa, movimenta o debate de que tal termo, 

não sendo neutro nem autônomo, sugere significações (ou, como colocado, sistemas de 

significações) construídas e postas por grupos sociais diversos. Nessa perspectiva, uma 

ordem social se manifesta no mundo (e para o mundo) a partir de suas experiências e 

vivências, de suas relações com o meio ao seu redor, de suas especificidades – e, ao 

mesmo tempo, de sua comum unidade com outras ordens.  

Ser humano, ser homem, ser mulher, ser jovem, ser idoso, ser estudante, ser 

professor, ser da cidade, ser do campo, ser movimento social: representações, 

(re)significações, culturas, pertencimentos, sentimentos, práticas. Agregando-se a esses 

agrupamentos, o humano se afirma e se faz presente num eterno movimento de 

(re)construção. Nesse sentido, e no que diz respeito ao grupo social específico desta 

pesquisa, o campo se constitui, então, enquanto ordem social e, portanto, como prática 

cultural repleta de sistemas de significações, visto que se apresenta para o mundo com 

suas experiências e vivências singulares.  

A partir dos debates sobre cultura já apresentados, podemos vislumbrar reflexões 

importantes acerca da ideia de campo, de cultura do campo, de povos do campo, de 

movimentos sociais do campo e de educação do campo. Essas nomenclaturas interligam-

se a conceitos complexos e constituidores de realidades. Dentre esses conceitos, vale 

discutir, nesse momento, as noções de espaço e de território para que se possa ampliar as 

perspectivas sobre a ideia de campo. 

Podemos, de início, conceber o campo como um espaço geográfico, um espaço 

físico, delimitado fisicamente. Esse viés pode produzir a ideia de campo vinculada apenas 

às definições próprias da geografia física e, portanto, limitada por suas características 

naturais (no sentido de natureza). Percebê-lo dessa forma, contudo, impossibilita a 

compreensão de que campo é também vivência, significação e cultura. Para desconstruir 

essa impossibilidade teórica, à noção de espaço geográfico deve-se somar a de espaço 

social.  

A ideia de espaço social é ampliada e dimensionada por Lefebvre (2000). Para o 

autor,  

[...] o espaço (social) não é uma coisa entre as coisas, um produto qualquer 

entre os produtos; ele engloba as coisas produzidas, ele compreende suas 

relações em sua coexistência e sua simultaneidade [...]. Ele resulta de uma 
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sequência e de um conjunto de operações, e não pode se reduzir a um simples 

objeto. Todavia, ele não tem nada de uma ficção, de uma irrealidade ou 

“idealidade” comparável àquela de um signo, de uma representação, de uma 

ideia, de um sonho. Efeito de ações passadas, ele permite ações, as sugere ou 

as proíbe. Entre tais ações, umas produzem, outras consomem, ou seja, gozam 

os frutos da produção. O espaço social implica múltiplos conhecimentos (2000, 

p. 66). 

 

 Em concordância com a fala de Lefebvre, o espaço social seria, então, o espaço 

geográfico de materialização da existência humana, uma dimensão da realidade e não 

uma representação idealista. Ou seja, tal espaço é originado na natureza e transformado, 

de forma contínua, através das ações humanas, através das relações sociais. Essa 

transformação possibilita a produção de outros espaços – materiais e imateriais –, como, 

por exemplo, o político, o econômico, o cultural, o ciberespaço, todos esses 

fundamentados em múltiplos conhecimentos e princípios, formando o espaço 

multidimensional.  

Segundo Fernandes (2006, p. 31), o espaço enquanto “análise conceitual” precisa 

ser definido em sua composicionalidade, ou seja, só pode ser compreendido “em todas as 

dimensões que o compõem”. Assim sendo, ele se manifesta como “produto e produção, 

movimento e fixidez, processo e resultado, lugar de onde se parte e aonde se chega”, 

sendo formado tanto pelos elementos da natureza quanto pelas “dimensões sociais, 

produzidas pelas relações entre as pessoas, como a cultura, a política, a economia”.  

Nessa perspectiva, o espaço geográfico possui em sua dimensão todos os tipos de 

espaços sociais. Esse caráter multidimensional desafia os sujeitos e proporciona um 

intenso processo de conflitos e de interação. Ora, se, relembrando Williams (1992), a 

cultura se configura como uma “convergência de interesses”, o espaço se realiza, também, 

a partir dessa convergência. E, da mesma forma que no âmbito cultural, essa convergência 

de interesses pode gerar leituras e ações que promovam desigualdades e diferentes formas 

de exclusão; no tocante ao espaço, essa situação também se concretiza, proporcionando, 

segundo Fernandes (2006, p. 32), “análises parciais, unidimensionais, setoriais, lineares, 

uniescalares, incompletas e, portanto, limitadas, porque necessitam delimitar” para se 

tornarem legítimas. Essas análises constroem e afirmam, social, cultural e espacialmente, 

alguns pressupostos sobre o que é campo e o que é cidade, sobre quem é o humano do 

campo e quem é o humano da cidade, fragmentando, por exemplo, o multidimensional 

do espaço e deslegitimando o plural das culturas.   
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Contudo, as relações sociais são, de acordo com Fernandes (2006), 

 

predominantemente produtoras de espaços fragmentados, divididos, unos, 

singulares, dicotomizados, fracionados, portanto, também conflitivos. A 

produção de fragmentos ou frações de espaços é resultado de intencionalidades 

das relações sociais, que determinam leituras e ações propositivas que projetam 

a totalidade como parte, ou seja, o espaço em sua qualidade completiva é 

apresentado somente como fração ou um fragmento. [...] Constitui-se, 

portanto, numa forma de poder, que mantém a representação materializada e 

ou imaterializada do espaço, determinada pela intencionalidade e sustentada 

pela receptividade (idem, ibidem, p. 32).    

 

  

A noção de espaço fragmentado constitui-se a partir de uma representação. Ou 

seja, através das relações sociais, entre classes e/ou culturas/povos diferentes, por 

exemplo, uma visão de mundo, com uma certa intencionalidade, é posta como identidade, 

como sistema de significação, delimitando o existir, delimitando o ser, delimitando o 

espaço, e tornando-se totalidade. Essa visão (ou visões) cria uma leitura (ou várias 

leituras) de espaço, que, de acordo com as forças em disputa, pode ser hegemônica ou 

não. Esse espaço geográfico e/ou social específico é, como afirma Fernandes (2006), o 

território: um espaço produzido e determinado por uma relação social embasada em uma 

forma de poder, gerando um espaço de convenção e de confrontamento. E, de acordo com 

o autor,  

 

os territórios são formados no espaço geográfico a partir de diferentes relações 

sociais. O território é uma fração do espaço geográfico e/ou de outros espaços 

materiais ou imateriais. [...] A partir desse princípio, é essencial enfatizar que 

o território imaterial é também um espaço político, abstrato. Sua configuração 

como território refere-se às dimensões de poder e controle social que lhe são 

inerentes. A partir dessa compreensão, o território mesmo sendo uma fração 

do espaço também é multidimensional (idem, ibidem, p. 33). 

 

 

 Sendo o território um espaço constituído a partir das relações sociais e suas 

intencionalidades, ele se constitui, também, como sistemas de significações concretos e 

imateriais, construtores de realidades e, portanto, de vivências. Assim sendo, acreditamos 

haver uma estreita relação entre cultura e território (ambos conceitos já problematizados 

neste texto). As culturas, como práticas sociais diversas, se organizam e são constituídas 

por espaços geográficos e sociais específicos de confronto de relações de poder. Por isso, 

então, o campo se materializa como espaço de vida, de inter-relações, de conflitos, de 

intencionalidades, de disputas de poder, de sistemas de significações. Campo são culturas, 

são espaços geográficos e sociais, são territórios.  
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2.1.3. Educação e movimentos sociais do campo: e o outro emerge diante de nós 

 

 Como visto nas seções anteriores, o campo se constitui como um espaço social e 

cultural, formado e organizado por sistemas de significações e relações de poder. Sendo 

a educação uma prática de formação e socialização do indivíduo, relembrando o que nos 

diz Forquin (1993) em seção anterior, podemos pressupor que, havendo no campo 

vivências e realidades próprias e singulares, tal espaço se configura, sim, como uma 

prática educativa (ao menos, de início, não formal). É completamente possível, então, 

refletir sobre uma educação do campo. 

 A expressão do campo, ao especificar o termo educação, ultrapassa a forma 

adjetivada – de uma educação rural ou uma educação no campo – e incorpora, a partir 

da ideia da ação, da atividade e não da passividade, a discussão sobre uma diversidade de 

sujeitos, de contextos, de culturas, de formas de produção, de territórios e de ocupações 

do meio rural. Segundo Fernandes (2006, p. 37), duas são as posturas teóricas e 

ideológicas que subjazem às discussões – e às pesquisas – sobre a educação do campo, 

chamadas pelo autor de paradigmas: o paradigma da questão agrária, no qual tal questão 

é “inerente ao desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo” e no qual se 

compreende que a solução para o problema agrário “está na perspectiva de superação do 

capitalismo”, na luta contra o capital; e o paradigma do capitalismo agrário, no qual a 

questão agrária “não existe porque os problemas do capitalismo são resolvidos pelo 

próprio capital e as soluções são encontradas nas políticas públicas desenvolvidas com o 

capital”.  

 A educação do campo estaria compreendida dentro dos princípios do primeiro 

paradigma (paradigma da questão agrária) e a educação rural estaria contida nos 

princípios do segundo paradigma (paradigma do capitalismo agrário). Assim sendo,  

 

a Educação do Campo vem sendo construída pelos movimentos camponeses a 

partir do princípio da autonomia dos territórios materiais e imateriais. A 

Educação Rural vem sendo construída por diferentes instituições a partir dos 

princípios [...] de que os camponeses não são protagonistas do processo, mas 

subalternos aos interesses do capital. (FERNANDES, 2006, p. 37). 

  

 Essa dicotomia Educação do Campo ~ Educação Rural, como visto, transborda a 

nomenclatura e atinge pressupostos teóricos (e territórios materiais e imateriais) sobre o 

que é campo, o que é educação, quem é o humano do campo e quais as suas possibilidades 
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de realidade, de significações e de vivências culturais. Nesta pesquisa, assumimos a 

postura teórica, metodológica, política, ideológica e cultural de que a educação do campo 

é a Educação do Campo2, construída por e para seres humanos viventes no/do campo e 

sujeitos desse campo e de seus sistemas de significações e suas particularidades.  

 Algumas dessas questões sobre a Educação do Campo foram postas e 

sistematizadas em âmbito nacional, inicialmente, na I Conferência Nacional Por uma 

Educação do Campo3, ocorrida em Luziânia, em Goiás, no período de 27 a 31 de julho 

de 1998. Antes desse evento, os debates sobre a Educação do Campo aconteciam em 

seminários estaduais, a partir da partilha de experiências educacionais concretas e com o 

apoio de um texto-base. Envolvendo a participação de educadoras e educadores do 

campo, de modo participativo e bastante expressivo, o debate foi tomando grande 

importância e, na Conferência de 1998, recebeu apoio da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB), através de seu Setor de Educação e das Pastorais Sociais, do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), do Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF), da Organização das Nações Unidas para a Educação e Cultura 

(UNESCO) e da Universidade de Brasília (UnB).  

 Após o evento nacional, as entidades parceiras instituíram a “Articulação 

Nacional Por Uma Educação do Campo”, com sede em Brasília, e das diversas reuniões 

surgiram iniciativas como: uma coleção de livros para divulgação e fundamentação sobre 

a Educação Básica do Campo, o acompanhamento da tramitação no Congresso Nacional 

do Plano Nacional de Educação (PNE), o incentivo à realização de Seminários Estaduais 

e Regionais sobre a Educação Básica do Campo e a articulação de Seminários Nacionais. 

Todas essas iniciativas promoveram debates com aprofundamento de questões próprias 

para uma Educação do Campo.  

 A ideia central das questões postas sobre e para uma Educação do Campo se 

fundamenta na premissa de que tal educação parte do movimento social do campo. 

Segundo Arroyo e Fernandes (1999, p.14), “o campo não está parado, [...] e este parece 

um ponto fundamental: termos consciência de que hoje onde há mais vida no sentido de 

movimento social, onde há mais inquietação é no campo”. E essa inquietação, essa 

                                                 
2 Adotaremos, nessa pesquisa, a partir de agora, as iniciais maiúsculas em “Educação do Campo” como 

pressuposto de que, assim escrita, tal definição abarca questões conceituais e epistemológicas específicas 

desse campo de saberes. 
3 Cf. ARROYO, M.G.; FERNANDES, B. M. A educação básica e o movimento social do campo. Brasília, 

DF: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, 1999. Coleção Por Uma Educação Básica do 

Campo, nº 2.  
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movimentação social forma sujeitos humanos e históricos, significa-os, une-os a um 

propósito sociocultural. Há, então, no campo, uma proposta educativa, como afirmam 

Arroyo e Fernandes (1999, p.14,15), pois “não só há no campo uma dinâmica social, ou 

movimentos sociais no campo, também há um movimento pedagógico”, com gestos 

concretos, mobilizações, bandeiras de lutas, propostas de um Brasil popular e 

democrático, expressões culturais do campo e mística.  

 A relação da educação com os movimentos sociais (em específico, neste trabalho, 

os movimentos sociais do campo) situa a educação “no terreno dos direitos, [...] nos 

grandes valores da vida e da formação humana” (ARROYO e FERNANDES, 1999, p. 

18). Dessa forma, 

 

o movimento social no campo representa  uma nova consciência dos direitos à 

terra, ao trabalho, à justiça, à igualdade, ao conhecimento, à cultura, à saúde e 

à educação. O conjunto de lutas e ações que os homens e mulheres do campo 

realizam, os riscos que assumem, mostram quanto se reconhecem sujeitos de 

direitos (ARROYO e FERNANDES, 1999, p.18).  

 

 

E a concepção da educação como um direito e o reconhecimento dos seres do campo 

como sujeitos de direito são importantes porque  

 

o que fez com que a lógica do preparatório, do propedêutico, das etapas e dos 

níveis dominasse  como lógica estruturante de nosso sistema educacional, é 

que a educação não foi vista como direito, mas foi vista  como pré-requisito 

para algo, para o mercado, para o desenvolvimento econômico, para a 

cidadania, para... Até para o conhecimento segmentado em níveis. Essa 

concepção de educação como pré-requisito para sair de um lugar e caminhar 

para outro, para sair da miséria e caminhar para o subemprego, para sair do 

subempergo e ir para um emprego mais elementar, do emprego mais elementar 

ao emprego semiqualificado, do semiqualificado ao qualificado. Tudo isso é 

que fez com que tivesse um tempo da educação para semiqualificados, para 

desqualificados, para qualificados, para cada um dos níveis da hierarquia 

social. Ou superamos essa lógica, essa visão da educação, ou não conseguimos 

superar a lógica que estrutura propedeuticamente em níveis, em etapas a 

formação do ser humano. A educação do campo é a mais elementaríssima 

porque são vistos os povos do campo no nível mais baixo da hierarquia social 

(ARROYO, 2005, p. 3). 

   

 A Educação do Campo se fundamenta, pois, como direito para sujeitos históricos, 

assim como nasce a partir da crítica à realidade da educação brasileira, em especial à 

situação educacional do povo que trabalha e vive no/do campo. Vinculada às lutas pela 

terra, pelo trabalho, pela igualdade social, por condições de vida digna, a Educação do 

Campo se configura como uma crítica prática, e não apenas do mundo das ideias, surgindo 
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a partir da construção de alternativas e de políticas e não somente a partir de denúncias. 

Assim, a Educação do Campo não é, segundo Caldart (2009, p. 40), “uma proposta de 

educação. Mas enquanto crítica da educação em uma realidade historicamente 

determinada ela afirma e luta por uma concepção de educação (e de campo)”. A mesma 

autora afirma ainda que 

 

a Educação do Campo, fundamentalmente pela práxis pedagógica dos 

movimentos sociais, continua e pode ajudar a revigorar a tradição de uma 

educação emancipatória, retomando questões antigas e formulando novas 

interrogações à política educacional e à teoria pedagógica. E faz isso, diga-se 

novamente, menos pelos ideais pedagógicos difundidos pelos seus diferentes 

sujeitos e mais pelas tensões/contradições que explicita/enfrenta no seu 

movimento de crítica material ao atual estado das coisas (2009, p. 42).  

 

 

 As discussões e os posicionamentos retomados pela Educação do Campo se 

constituem nos pilares da pedagogia socialista e popular, a partir de um referencial teórico 

marxista, e estabelecendo vínculos entre educação e trabalho, educação e produção, 

educação e cultura, educação e valores éticos, entre conhecimento e emancipação 

intelectual, social e política. E o grande fundamento de uma pedagogia do campo é o fato 

de a educação não se limitar nem se confundir apenas com a escola ou com a educação 

escolarizada. Vale salientar que não defendemos um afastamento da escola na Educação 

do Campo, mas sim precisamos a importância de essa escola caminhar guiada por “um 

projeto educativo vinculado a práticas sociais emancipatórias mais radicais” (CALDART, 

2009, p. 43) e, principalmente, através de uma política de acesso à educação como direito 

coletivo e não como direito individual.  

 Diante dessas concepções de educação, de campo, de sociedade, algumas tensões 

e contradições determinam a realidade da Educação do Campo. Segundo Caldart (2009, 

p. 47), os maiores desafios vividos pelos povos do campo consistem: 

  na “dinâmica do capitalismo e do acirramento das contradições sociais de 

expansão do capital”, acelerado de modo brutal no campo nos últimos anos. A 

Educação do Campo se desenvolve num momento acirrado de lutas de classes, 

em que prevalece a lógica do capital internacional e do agronegócio, através da 

modernização da agricultura e do campo e não a partir da perspectiva da reforma 

agrária, havendo um forte movimento de criminalização dos movimentos sociais. 

O campo, nessa realidade, é visto como lugar de negócio e, nesse universo, não 

há espaço para a escola;  
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 e na “relação tensa entre Pedagogia do Movimento e políticas públicas, relação 

entre movimentos sociais com projeto de transformação de sociedade e Estado”. 

A luta pela Educação do Campo não pode servir a interesses e poderes de 

organizações específicas, mas sim a todo um conjunto da classe trabalhadora e 

dos povos do campo. Não podem os movimentos se afastar de sua radicalidade 

guiados por concessões e estreitamentos desfavoráveis aos trabalhadores e à ideia 

de transformação social mais radical, já que “na lógica dominante de formulação 

de políticas públicas e mesmo do sistema educacional, política de educação só 

pode ser política de educação escolar”. 

 

Nesse contexto da Educação do Campo, novos e constantes desafios são postos 

diante da comunidade campesina: quais as implicações da experiência formativa dos 

movimentos sociais para se pensar em uma pedagogia emancipatória? Como as vivências 

em processos de luta social e organização coletiva podem constituir lições de pedagogia? 

Num momento histórico de crescente subordinação da lógica da agricultura à indústria e 

ao negócio, quais as relações entre educação e trabalho próprias do campo? Que 

conhecimentos e valores são construídos e reconstruídos, hoje, pelos povos do campo?  

Não é objetivo desta seção e nem desta pesquisa sistematizar respostas a essas 

questões. Uma das possibilidades do nosso trabalho é fomentar mais questionamentos 

sobre os diversos territórios e espaços ocupados, construídos e vividos pelos povos do 

campo. Nossas intenções se distanciam da pretensão de ditar o que se deve ou não fazer 

para se significar uma Educação do Campo; tangenciamos, contudo, o desejo de, numa 

proposta de pesquisa acadêmica e dentro das possibilidades desse universo, perceber que 

há muitos outros emergindo diante de nós. E esses outros têm voz, lutam, educam e se 

fazem presentes no mundo. Esses outros, aqui, são do campo, por ele vivem e por ele se 

formam sujeitos humanos. E não são mais ou menos do que nós, por isso; são outros nós 

e não têm o direito de serem silenciados por serem outros.   

  

 

 

2.1.4. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a educação  

 

Dos movimentos sociais do campo, talvez seja o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais sem Terra – MST o de maior representação e força, sendo bem possivelmente uma 
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referência de luta e organização no Brasil. O reconhecimento da importância do MST 

para a história das lutas sociais brasileiras, contudo, não é consensual. Para alguns (e 

talvez muitos) grupos políticos e de classe média e de elite, vinculados ou não à cultura e 

à economia latifundiárias, o Movimento se configura como uma ameaça, como uma 

praga, como uma afronta à ordem estabelecida, como uma violência à sociedade 

capitalista de bens de consumo. No discurso desses grupos está presente o incômodo (e, 

por vezes, o medo e o ódio) causado pela pauta mais importante do MST: a questão 

agrária, problemática fundadora da própria ideia de Brasil.  

Sobre os discursos construídos em relação ao Movimento, Caldart (2004) assegura 

que 

 

um fato culturalmente importante, por exemplo, que um gesto considerado de 

máxima radicalidade, e que as elites brasileiras e seus meios de comunicação 

tentam trabalhar como incompatível com a índole pacífica do povo brasileiro, 

que é o da ocupação do latifúndio, já esteja sendo incorporado como uma 

pressão necessária à realização de assentamentos: se os sem-terra não ocupam 

o governo não faz nada! Tanto assim que a própria lei acabou sendo alterada 

e não considera mais a ocupação como um ato ilegal ou criminoso. Igualmente 

significativa nesse campo é a disputa que acontece entre o uso das palavras 

ocupar e invadir, e a análise de quem usa uma palavra ou outra e o porquê (p. 

27). 

 

Com relação aos discursos construídos pelo MST e sobre ele, é necessário, 

segundo a mesma autora, que se preste atenção a três questões norteadoras: primeiro, a 

dimensão de historicidade do Movimento; segundo, a sua dimensão cultural; e terceiro, 

a postura de não idealizar o MST. Sobre a primeira questão, vale perceber que o 

Movimento se configura como projeto histórico de sujeitos históricos, propondo 

mudanças de longa duração. Em relação à segunda questão, relembrando as seções 

anteriores deste trabalho, olhar para movimentos sociais requer olhar também para a 

cultura e para a dimensão cultural dessas organizações – e, como já posto, a cultura se 

constituindo como uma prática formada por sistemas de significações. E, por último, a 

postura de não idealizar o Movimento nos permite não assumir o discurso da 

superioridade/inferioridade de uma realidade/de uma vivência sobre outras. A 

importância de compreender essas três questões, para Caldart (2004, p.31), está em “olhar 

para o MST como espaço de formação do sem-terra brasileiro [...]. E se trata de um 

processo complexo, de um movimento dialético, em que é preciso entender o MST ao 

mesmo tempo como produto e como agente dessa formação”.  
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Essa consciência do Movimento como agente de formação tem seu início nas lutas 

concretas pela conquista de terra, no final dos anos de 1970, no Sul do Brasil, e começo 

dos anos de 1980, com o acampamento da Encruzilhada Natalina, no Rio Grande do Sul. 

Foi, então, em 1984, no primeiro Encontro Nacional de Trabalhadores Rurais Sem Terra, 

em Cascavel – PR, que o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (e a sigla MST) 

se constituiu, sistemática e formalmente (inclusive com a organização de frentes/setores 

articulados para garantir a existência do Movimento – frente de massas, setor de produção 

dos assentamentos, setor de formação, setor de educação, setor de comunicação e 

propaganda, setor de finanças e projetos), como um movimento social que brota das 

contradições existentes, na sociedade industrial e neoliberal, entre capital e trabalho, 

levantando questionamentos no eixo da autonomia, da construção de um novo mundo, da 

luta pela terra e pela reforma agrária.  

Nesse viés, o MST se configura como uma manifestação social organizada que 

objetiva, então, romper com uma imposição social de matriz colonial que inviabiliza a 

legitimidade territorial e cultural do povo do campo. Dessa forma, o movimento se traduz 

a partir de uma outra alternativa à sociedade moderna do mercado e do agronegócio, 

rompendo com a ideia hegemônica e construindo, assim, um caminho que segue na 

direção contrária da política e da ideologia imperialistas.  

Assim sendo, o movimento social encontra-se no contrafluxo dos padrões 

imperiais na medida em que se fundamenta como uma crítica aos próprios padrões – já 

que estabelece sua própria forma de ser e estar no mundo. Entretanto, o que acontece, 

segundo Lage (2013, p. 90), em realidades como essa é que  

 

de fato, há uma estratégia de poder que visa silenciar alternativas de forma a 

difundir uma percepção de falta de opções ao modelo dominante. Neste 

contexto é possível encontrar argumentos fortes que suportam a ideia da falta 

de alternativas ao modelo neoliberal, sendo este a única alternativa credível 

para o desenvolvimento global das sociedades. Com estes argumentos tenta-se 

impedir que muitas outras experiências fora do eixo hegemônico sejam 

visibilizadas por não estarem alinhadas com seus princípios coloniais. 

 

  

É, então, ferindo essa rede de estratégias de poder hegemônico que o MST – assim 

como outros movimentos sociais, inclusive os do campo – trava sua luta política de 

reconstrução de um contexto territorial – tendo sido o conceito de território já defendido 

e apresentado em outros momentos deste trabalho. Ou seja, a partir de um conjunto de 

forças sociais, o movimento determina um cenário, um espaço histórico carregado de 
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símbolos e significados que delineiam diferentes e novas formas de relações, realidades 

e experiências sociais. Nesse processo de (re)formulação social, de exercício de 

militância  e de resistência, vão se formando os sujeitos críticos, políticos e rebeldes que 

rompem e subvertem o lugar de subalternos e inferiores que lhes foi imposto. 

 Nesse sentido, 

 

esta luta política tem levado os movimentos sociais também a se apropriarem 

do saber científico e a reinventarem metodologias sociais em campos 

historicamente afastados de qualquer possibilidade de acesso, como o da 

educação. Nesta direção os movimentos sociais têm priorizado para além de 

suas estratégias de ação mais visíveis – ocupações, marchas, greves – uma 

política da educação, na qual visa transformar e melhor qualificar suas 

organizações, considerando o fato de que, dentro de um movimento social, a 

educação tem efeito multiplicador. (LAGE, 2013, p. 29) 

 

 

Assim sendo, a educação constrói-se no MST pelo movimento e para o 

movimento. Ou seja, a realidade atual do campo brasileiro se configura a partir das 

contradições da luta pela terra, do predomínio do agronegócio, da luta de classes. Nessa 

realidade, essas contradições apontam e apresentam projetos de sociedade, de campo e de 

sujeito conflitantes e antagônicos: uns baseados na exploração do trabalho alienante e da 

propriedade privada; e outros alicerçados em princípios socialistas. Ambas as 

representações sugerem e exigem um projeto educacional. 

E, 

 

quando se pensa a educação dentro dos projetos educativos dos movimentos 

sociais, esta adquire dimensões mais amplas em busca da compreensão do 

mundo, de modo a contribuir para a construção de sujeitos políticos. Dentro 

desta pluralidade de contextos e historicidades, expandir as fronteiras 

convencionais dos projetos educativos até os espaços de luta onde estão 

atuando os movimentos sociais cria formas articuladas de espaços e de saberes 

onde é possível conjugar processos pedagógicos com trajetórias sociais e 

políticas. (LAGE, 2013, p. 32) 

  

 A ideia de educação no MST, e em movimentos sociais de forma geral, dialoga 

com a ideia de cultura de Williams, já discutida anteriormente. Esse ponto de intersecção 

entre os dois conceitos se materializa no fundamento de que a educação é uma prática 

cultural e um espaço (no sentido também de território, como já discutido neste trabalho) 

de interação humana e social que proporciona vivências, experiências e realidades 

culturais. Já admitimos ser o campo cultura. Se assim o percebemos, os movimentos 

sociais e as perspectivas educacionais do campo relacionam-se diretamente com a 

realidade desse espaço, desse território. Ora, cada ação, cada motivação, cada gesto, cada 
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atividade constitutiva de um movimento social se configura como educação. E a 

educação, nesses espaços de luta, mesmo se colocando como direito de apropriação de 

saberes científicos e escolares, não se finda no universo da escola, mas se fundamenta 

também ocupando o território escolar. 

 

Em síntese, a reflexão formulada até aqui é a seguinte: não é possível 

compreender o sentido da experiência de educação no e do MST, se o foco de 

nosso olhar permanecer fixo na escola. Somente quando passamos a olhar para 

o conjunto do Movimento, e com a preocupação de enxergá-lo em sua 

dinâmica histórica (que inclui a escola), é que conseguimos compreender que 

educação pode ser mais que educação, e que escola pode ser mais do que 

escola, à medida que sejam considerados os vínculos que constituem sua 

existência nessa realidade (CALDART, 2004, p. 221,222). 

 

 Então, o movimento ocupa a escola e leva para esse espaço social suas lutas, suas 

vivências, suas experiências coletivas, suas propostas de mundo e de sociedade e de 

sujeito. Chegar à escola e ocupá-la pressupõe três significações, segundo Caldart (2004, 

p. 224,225): a primeira, de que as famílias sem-terra mobilizaram-se pelo direito à escola 

e pela possibilidade de a escola ter relação com sua vida presente e futura; a segunda, de 

que o MST assume a “tarefa de organizar e articular por dentro de sua organicidade essa 

mobilização, produzir uma proposta pedagógica específica para as escolas conquistadas 

e formar educadores e educadoras” para trabalharem nessa perspectiva; e a terceira, de 

que o movimento “incorporou a escola em sua dinâmica”, passando ela a fazer parte de 

seu cotidiano e do querer das famílias sem-terra. 

 Ocupando a escola, o movimento se lança dois desafios: o de combater a cultura 

escolar tradicional e hegemônica, tão arraigada no íntimo social brasileiro e construir uma 

proposta de formação humana, no espaço escolar, transcendendo os paradigmas 

curriculares de uma formação meramente propedêutica. Esses desafios trazem juntos um 

novo desafio: a relação do Movimento com o Estado. A educação e a escola do MST se 

revelam públicas em suas lutas; assim sendo, há uma tensão estabelecida entre uma 

proposta de escola pública convencionada no e pelo Estado e uma proposta de escola 

pública construída no e pelo movimento.  

 

As tentativas sucessivas do Estado de impedir a melhoria das condições 

escolares ou a criação de perspectivas pedagógicas diferentes das difundidas 

pelo próprio Estado devem ser vistas neste sentido de buscar impedir maior 

autonomia e articulação da classe que se lhe opõe. Por meio da escola 

capitalista e das pedagogia a ela compatíveis é que as classes dominantes 

controlam os parâmetros de formação dos trabalhadores [...]. Trata-se de um 

articulado e minucioso complexo – já naturalizado, que não se identifica à 
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primeira vista – que assegura, na formação de crianças e jovens, os interesses 

da classe dominante (DALMAGRO, 2011, p. 122). 

 

 

Contudo, 

 

sobre esta tensa relação com o Estado, se de um lado dependemos deste para 

ofertar a educação escolar nas atuais circunstâncias históricas, de outro é 

preciso avançar na autonomia pedagógica e de gestão. É preciso acumular 

força para que a relação legal e burocrática com o Estado não signifique 

subordinação pedagógica. [...] Em face dessa dubiedade, o MST atua em dois 

campos: ao mesmo tempo em que força as políticas de Estado, atua para além 

delas, na tentativa de implementação de seu projeto educativo, isto é, busca 

forjar um novo conteúdo/formato escolar na estrutura do próprio sistema 

público que está presente em suas áreas (DALMAGRO, 2011, p. 122). 

 

  

 Nesse contexto de tensão – não só com o Estado, mas também com outras 

instituições e grupos sociais –, a luta do movimento se materializa em seu cotidiano e se 

fundamenta em sua proposta pedagógica. É, então, acreditando que o educar precisa 

sempre “forjar um novo formato de escola” que, nas seções a seguir, iremos centrar nossas 

discussões sobre o campo de saberes do currículo e, mais à frente, sobre o ensino de língua 

portuguesa.  

  

2.2. Educação e currículo 

2.2.1 Currículo: dispositivo cultural 

 

Docentes de todas as áreas, épocas e lugares sempre se preocuparam e se 

envolveram com o que ensinar. Essa preocupação e esse envolvimento com o objeto de 

ensino fizeram muitos profissionais da educação pensarem, mesmo sem uma 

nomenclatura definida, sobre o que hoje chamamos de currículo.  

No século XX, nos Estados Unidos, com a institucionalização da educação de 

massas e com o processo de democratização da escola, tornou-se emergencial que o termo 

currículo constituísse não só um conceito, mas, especialmente, um campo de estudos 

especializado. Em virtude disso, formaram-se grupos de especialistas sobre currículo que 

organizaram e institucionalizaram disciplinas, departamentos e setores especializados 

sobre currículo nos sistemas de educação.  

No momento em que a sociedade norte-americana sistematiza “o que ensinar, por 

que ensinar e como ensinar” num campo de saber especializado, surgem questões e 
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condições próprias que conduziram – e ainda conduzem – os debates sobre currículo nessa 

nação e, também, no mundo. Entre essas questões e condições, Silva (2011, p. 22) 

destaca:  

 

a formação de uma burocracia estatal encarregada dos negócios ligados à 

educação; o estabelecimento da educação como um objeto próprio de estudo 

científico; a extensão da educação escolarizada em níveis cada vez mais altos 

a segmentos cada vez maiores da população; as preocupações com a 

manutenção de uma identidade nacional, como resultado das sucessivas ondas 

de imigração; o processo de crescente industrialização e urbanização. 
 
     

Vale compreender por que essas questões concentram-se, nessa época, nas 

discussões sobre currículo. Qual o propósito de, ao se constituir o currículo como um 

campo de estudos profissional, problematizar e ressaltar questões como a manutenção de 

uma identidade nacional – e por isso, cultural, política, social e histórica?   

No final do século XIX, os Estados Unidos passavam por um momento histórico 

de forte presença e consolidação de grupos e comunidades formados por imigrantes 

latinos, negros e operários. Esses grupos e comunidades vinham para a “terra do Tio Sam” 

com objetivos vários e por diversas razões. Suas diversidades culturais, sociais, históricas 

chocavam a população nativa e até então homogênea. Esses grupos passaram a ocupar, 

então, um espaço pouco privilegiado na sociedade e na educação norte-americanas, 

encontrando pouco de suas culturas e suas línguas nas instituições de ensino. Apple 

(2006) afirma que  

 

na Nova York de 1850, por exemplo, quando o sistema de escolas públicas 

começou a se solidificar cada vez mais, as escolas eram vistas como 

instituições que poderiam preservar a hegemonia cultural de uma população 

‘nativa’. A educação era a maneira pela qual a vida em comunidade, os valores, 

as normas e os benefícios econômicos dos poderosos deveriam ser protegidos. 

As escolas podiam ser grandes motores de uma cruzada moral para fazer os 

filhos dos imigrantes e dos negros serem como ‘nós’ [norte-americanos, 

nativos, brancos] (p. 106). 

 

Os estudos curriculares e as políticas educacionais, nesse momento, constituem-

se para fortalecer a ideia de que os saberes escolares devem legitimar a língua, a cultura, 

o conhecimento de um grupo dominante, de uma elite tradicional e conservadora, 

“limpando”, assim, a sociedade das “impurezas” e “imoralidades” dos grupos não nativos.  

 

Essa missão moral da escola teve um grande impacto nos tipos de seleção 

curriculares feitos e também nas políticas escolares [...]. A escala de problemas 

urbanos aumentou conforme aumentou a população. Algo tinha de ser feito 

sobre o crescimento rápido do número de crianças “diferentes”, que tinham de 
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ser aculturadas. A resposta foi a burocratização – a consolidação, 

aparentemente de acordo com o senso comum, das escolas e a padronização de 

procedimentos e do currículo, os quais promoveriam a economia e a eficiência. 

Assim, as ênfases na aculturação e na padronização, questões que os membros 

da comunidade ainda enfrentam hoje, estavam intimamente entrelaçadas. Em 

essência, a ética burocrática e a missão moral dos administradores de escolas 

surgiram do mesmo problema – a rápida expansão e diversificação da 

população – e tenderam ao mesmo resultado: um sistema cujo objetivo era 

pregar vigorosamente a obediência, o conformismo. (APPLE, 2006, p. 106-

107). 

 

 

A instituição escolar descobre, portanto, sua primeira – mas não única – função 

social de poder e controle das comunidades através de uma visão de educação atrelada a 

princípios econômicos.  

Nesse contexto, em 1918, Franklin Bobbitt escreve The curriculum, o livro que 

seria, segundo Tomaz Tadeu da Silva (2011), o grande marco dos estudos sobre currículo. 

Nesse livro, Bobbitt “propunha que a escola funcionasse da mesma forma que qualquer 

outra empresa comercial ou industrial” (SILVA, 2011, p. 23), procurando modos eficazes 

e precisos de padronizar a educação de massas em função das exigências profissionais da 

vida adulta. Eis o sistema escolar e educacional se vinculando às exigências do mercado 

e do capital.  

Ora, se o grande objetivo de uma instituição educacional é o de inserir os 

aprendizes no mundo do trabalho adulto, bem como de controlá-los e silenciá-los a partir 

de uma cultura de padronização e alienação, o currículo torna-se, então, uma ferramenta 

técnica e burocrática para o desenvolvimento econômico e eficaz da comunidade à qual 

se relacionava. Para Bobbitt, o especialista em currículo exerceria, portanto, uma 

atividade meramente burocrática, e não científica, de organização e desenvolvimento de 

metas educativas que deveriam ser atingidas em busca de resultados precisos e eficazes.  

A partir dos anos 1950, esses modelos de currículo e de educação, consolidados 

nos Estados Unidos, passam a influenciar diversos países, inclusive o Brasil. A ideia de 

organização e desenvolvimento chega com toda a força na política brasileira da ditadura 

de Vargas, instalando-se perfeitamente nas propostas educacionais tecnicistas e 

consolidando-se ainda mais nos anos da ditadura militar. É o momento em que o currículo 

propõe a formação de sujeitos instrumentalizados, especializados em técnicas industriais 

e mecânicas. E, à medida que se naturaliza a educação com tais princípios – educar para 

a sociedade industrial e de mercado –, deslegitima-se qualquer outra realidade educativa.   

Porém, a década de 1960 é palco de grandes transformações e agitações: as antigas 

colônias europeias realizam movimentos de independência; os protestos estudantis 
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fervem na França; os direitos civis e a guerra do Vietnã são pauta de movimentos e 

protestos nos Estados Unidos; o feminismo, a liberação sexual e os movimentos de 

contracultura ganham força cada vez mais expressiva; a resistência contra a ditadura 

militar no Brasil se organiza. A sociedade local e mundial vive, nesses anos, uma 

importante fase de ressignificação de valores, padrões, normas sociais. As instituições são 

repensadas e analisadas por uma diferente ótica; surgem, então, livros, ensaios, teorias e 

pesquisas que questionam o pensamento e a estrutura da educação tradicional. 

É nessa época e nesse contexto, com o surgimento de uma abordagem mais crítica 

e menos técnico-prescritiva, que se abrem novos horizontes e perspectivas para os estudos 

e estudiosos do campo curricular. O papel eficaz do currículo e da educação como, 

respectivamente, ponto de partida e de chegada para e em um mundo hegemonicamente 

industrial, padronizado e determinado por um certo grupo é superado – ou pelo menos a 

superação dessa realidade passa a ser uma questão relevante.  

Sendo a educação uma proposta pública da sociedade que se pretende construir, 

e, sabendo-se que “as políticas públicas (...) são construções informadas pelos valores, 

símbolos, normas, enfim, pelas representações sociais que integram o universo cultural e 

simbólico de uma determinada realidade” (AZEVEDO, 2001, p. 5-6), não se pode mais 

conceber o currículo como um documento burocrático de anulação das diferenças 

culturais, já que os movimentos de resistência e contracultura passam a lutar por lugar e 

voz na sociedade.  

Dessa forma a nova visão do currículo, segundo Moreira (2003, p. 15), 

 

inclui planos e propostas (o currículo formal), o que de fato acontece nas 

escolas e nas salas de aula (o currículo em ação), bem como as regras e as 

normas não explicitadas que governam as relações que se estabelecem nas 

salas de aula (o currículo oculto). Aponta, assim, para o fato de que no 

currículo desenvolvem-se representações, codificadas de forma complexa nos 

documentos, a partir de interesses, disputas e alianças, e decodificadas nas 

escolas, também de modo complexo, pelos indivíduos nelas presentes. Sugere, 

ainda, a visão do currículo como um campo de lutas e conflitos em torno de 

símbolos e significados. 

 

 

Se antes os debates sobre currículo versavam principalmente sobre a manutenção 

de uma identidade nacional hegemônica e o crescente processo de industrialização e 

urbanização, agora, as perguntas presentes nos estudos desse campo do saber primam por 

questionamentos de outra ordem. 

 

Que vozes e culturas têm sido silenciadas na escola? Como revalorizá-las? 

Como promover o confronto e o diálogo de subjetividades? Como tornar a 
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escola um espaço público de discussão democrática? Como tornar a escola um 

espaço de reinvenção do futuro? (MOREIRA, 2003, p. 26) 

 

  

Diante dessas questões, surgem novas perspectivas e abordagens no campo dos 

estudos curriculares. Negligenciar e anular numa proposta de ensino a pluralidade e a 

diversidade cultural é silenciar vozes que clamavam já na sociedade moderna e clamam, 

ainda hoje, na pós-modernidade. Quando se inclui nesses debates a reflexão sobre a 

democracia no âmbito da participação cultural, social e política dentro de uma sociedade 

com grupos e saberes considerados subversivos, agrega-se à educação o direito à 

diferença. Tal direito engloba “os conceitos de [...] interculturalismo e outros que 

procuram dar explicações sobre a diversidade cultural no interior do moderno Estado-

Nação” (SANTOS e LOPES apud MOREIRA, 2003, p. 34).  

 “O currículo corporifica relações sociais” (SILVA, 1998, p. 40) a partir do 

momento em que se constitui como uma proposta de educação, uma proposta de formação 

de seres humanos e, portanto, uma proposta de interação social, política e cultural. Dessa 

forma, através da inclusão e da exclusão de certas possibilidades (metodológicas e 

teóricas) educativas, o currículo legitima comportamentos e papéis, assim como (re)cria 

ou (re)produz a cultura e o modelo de sociedade vigentes. Conforme Santos e Moreira 

(1998, p. 47), “por meio do currículo, diferentes sociedades procuram desenvolver os 

processos de conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente 

acumulados”. 

Uma proposta curricular, então, não se constitui apenas como um agrupamento, 

uma junção, uma listagem de conteúdos. Ao se engendrar um currículo, pensa-se sobre o 

tipo de indivíduo que será formado a partir de tal proposta de ensino e, consequentemente, 

pensa-se também sobre que tipo de educação, de sociedade e de cultura será legitimado e 

reafirmado.   

Assim, a inclusão e a exclusão, no currículo, de determinadas metodologias, bem 

como de determinados tópicos ou áreas do conhecimento, revelam a ideologia subjacente 

a eles.  O problema é que 

 

irônica e paradoxalmente, a tendência ideológica hegemônica na 

reestruturação da escola e do currículo vai na direção de reforçar os valores, os 

conteúdos e as formas de produção e reprodução de identidades sociais que 

reafirmem as características mais regressivas da presente ordem social – 

justamente aquelas combatidas pelos novos movimentos sociais e pela 

insurreição de grupos subjugados (SILVA, 1998, p. 30).     
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Nessa perspectiva, refletir sobre uma proposta curricular é construir uma reflexão 

sobre a própria sociedade e as identidades sociais construídas por ela, “tendo como pano 

de fundo as grandes questões sociais contemporâneas” (SETUBAL, SAMPAIO e 

GROSBAUM, 1998, p. 151). 

 

2.2.2 Currículo e escola do campo 

 

 A partir da teoria de que o currículo se configura como um dispositivo cultural de 

significação de subjetividades e ideologias, pensar um currículo para uma educação e uma 

escola do campo requer que nos debrucemos sobre as singularidades próprias dessa 

realidade. Se levantamos a bandeira de que o campo é cultura e história, e, assim sendo, 

seus princípios educativos se baseiam em premissas diferentes das realidades 

educacionais dos centros urbanos, por exemplo, os formatos de escolas nesses territórios 

reorganizam-se de modo a atentar para as questões específicas do sujeito do campo. 

 A primeira grande premissa sobre um currículo para as escolas do campo está na 

ampliação do conceito de educação e na recusa do preconceito de que para mexer com a 

enxada e com a terra poucas letras são necessárias. Esse posicionamento é importante 

exatamente porque  

 

são os coletivos do campo os que foram sempre na nossa cultura não 

reconhecidos como gente, ou apenas reconhecidos como gente de segunda, de 

terceira categoria, como gente que não tem identidade. Coletivos não 

reconhecidos como sujeitos de direito. Essa imagem tão negativa do campo, 

dos povos do campo fez com que para eles a educação fosse algo 

desnecessário. Se os vemos como coletivos parados, sem mobilidade, atolados 

na tradição, sem futuro, não tem sentido uma educação preparatória para a 

mobilidade, para o futuro (ARROYO, 2005, p.3).  

 

 Nessa ótica, reconhecer os povos do campo como gente e sujeitos de direito requer 

pensar um currículo no qual o diálogo de saberes esteja na ordem do discurso. Ou seja: 

em concordância com o que Caldart (2009) afirma, é preciso aprofundar os trabalhos 

metodológico e pedagógico na valorização da experiência dos sujeitos, ajudando, assim, 

na reapropriação teórica do conhecimento coletivo para que se possa superar a dicotomia 

entre trabalho manual e trabalho intelectual. Esse aprofundamento, contudo, não pode (e 

não deve) figurar apenas ‘na tese’: a escola não pode valer apenas por sua forma e seu 

conteúdo despolitizados e a-históricos, falsamente neutros. A vida real do campo precisa 
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ser real também na escola e em seu projeto pedagógico, com a presença no cotidiano 

escolar de sujeitos concretos que contemplem um currículo articulado com as diferentes 

dimensões formativas.  

 As Diretrizes Operacionais para a Educação Básica Nas Escolas do Campo 

(Resolução CNE/CEB, n. 1, de 3 de abril de 2002) documentam e oficializam como 

política pública alguns princípios e procedimentos necessários à construção das escolas 

do campo. Seus artigos n. 4 e n. 5 afirmam que tais escolas se constituirão como espaços 

públicos de “investigação e articulação de experiências e estudos direcionados para o 

mundo do trabalho, bem como para o desenvolvimento social, economicamente justo e 

ecologicamente sustentável”, que contemplem a diversidade do campo em todos os seus 

aspectos: “sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, geração e etnia”. Então, 

de acordo com as Diretrizes, a identidade de uma escola do campo terá como base 

fundadora: 

 princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito 

ao bem comum; 

 princípios políticos dos direitos e deveres da cidadania, do exercício da criticidade 

e do respeito à democracia; 

 princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade, da qualidade 

e da diversidade cultural; 

 princípio político de explicitar o papel da escola  com vistas à construção de um 

projeto alternativo de desenvolvimento sustentável; 

 princípio da interdisciplinaridade, com a construção integrada do conhecimento; 

 princípio da preservação ambiental, supondo novas relações entre pessoas e 

natureza; 

 princípio metodológico da pesquisa como uma postura crítica diante da realidade; 

 princípio político-pedagógico da construção do conhecimento e da organização 

escolar tendo como referência o mundo do trabalho, das relações sociais e da 

cultura vivida pela população do campo; 

 princípio pedagógico da valorização dos diferentes saberes, resgatando-os em sala 

de aula; 

 princípio pedagógico de que os tempos e os espaços de formação não se limitam 

apenas às paredes das salas de aula, mas se definem na produção, na família, na 

convivência social, no lazer, nos movimentos sociais; 
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 princípio político de compromisso  com a (re)construção de relações sociais de 

gênero; 

 princípio político do respeito, da valorização e do fortalecimento da identidade 

étnica e racial dos diferentes povos do campo e 

 princípio pedagógico da avaliação entendida como processo que engloba os 

conhecimentos, as atitudes, os valores e os comportamentos no processo de ensino 

e aprendizagem.  

 Assim sendo, os currículos das escolas do campo, segundo a Resolução 

CNE/CEB, n.1 de 3 de abril de 2002, além de se orientarem pelas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Básica e a Educação Profissional de Nível Técnico, devem: 

 direcionar as atividades curriculares e pedagógicas para um projeto de 

desenvolvimento sustentável; 

 avaliar os impactos da proposta da instituição sobre a qualidade de vida individual 

e coletiva; 

 realizar uma abordagem solidária e coletiva dos problemas do campo, 

promovendo o estímulo à participação nos processos de elaboração, 

desenvolvimento e avaliação das propostas pedagógicas; 

 promover estudos sobre a diversidade e o protagonismo das crianças, dos jovens 

e dos adultos do campo na construção da qualidade social da vida individual e 

coletiva e 

 valorizar, nas propostas pedagógicas, a diversidade cultural e os processos de 

interação e transformação do campo, respeitando a fidelidade aos princípios éticos 

que norteiam a convivência solidária e colaborativa nas sociedades democráticas. 

 

2.2.3 Currículo e escola do MST 

 

A educação do MST é um território ideológico em que se destaca a luta pela 

transformação social e por um modo de produção diferenciado. Esse cunho ideológico 

faz com que o sentido da experiência educacional não se limite à escola – assim como na 

Educação do Campo, em geral –, mas englobe o “conjunto das ações do MST e a vivência 

de cada sem-terra no movimento de sua própria história, ou no fazer-se de sua formação” 

(CALDART, 2004, p. 222). Isto é: o processo educativo constitui-se como uma ação, um 
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movimento sociocultural, centrado na formação de um sujeito cultural (o sem terra) que 

produz, reproduz, constrói e ressignifica um certo modo de vida.  

 A proposta de educação do MST explicita a necessidade de formar pessoas 

comprometidas com a militância nas lutas populares e com a transformação social. Para 

isso, é preciso que toda a estrutura pedagógica da escola do assentamento siga uma lógica 

diferente da hegemônica. Assim sendo, a participação da comunidade nas decisões 

escolares e educativas se faz necessária para a consolidação de um projeto de educação; 

a história, a realidade e a luta para a conquista do assentamento são ponto de partida para 

a organização do ensino, dos conteúdos e da realidade escolar. Nessa perspectiva, Caldart 

(2004), afirma que, nas práticas e vivências de uma escola do Movimento, cinco matrizes 

pedagógicas são indicadas: a pedagogia da luta social, a pedagogia da organização 

coletiva, a pedagogia da terra, a pedagogia da cultura e a pedagogia da história. A essa 

matrizes, Souza (2006) acrescenta ainda a pedagogia do trabalho e da produção, a 

pedagogia da escolha e a pedagogia da alternância. Segundo essa autora, 

 

nos documentos do MST encontra-se uma concepção sociocultural de 

educação. Trata-se da educação como construção social, na prática do 

movimento social; da escola como espaço de apropriação e problematização 

de conhecimentos científicos e valorização dos saberes sociais como ponto de 

partida; os alunos são compreendidos a partir da identidade de trabalhador, 

sujeitos sociais do processo de luta pela terra; o professor, como pesquisador 

da realidade do assentamento; a gestão coletiva da escola; a organização do 

trabalho pedagógico em função das necessidades; avaliação processual; 

conhecimentos como produção social, cultural e científica (SOUZA, 2006, p. 

100).  

 

  Sobre os princípios filosóficos e pedagógicos do currículo para a escola do 

movimento, Souza (2006, p. 34) destaca, do Caderno n. 8 de Educação, lançado pelo 

movimento em 1996: 

 educação para o trabalho e a cooperação; 

 educação voltada para as várias dimensões da pessoa humana; 

 educação com/para valores humanistas e socialistas; 

 educação como um processo permanente de formação e transformações humanas; 

 relação entre prática e teoria; 

 combinação metodológica entre processos de ensino e de capacitação;  

 realidade como base da produção do conhecimento; 

 conteúdos formativos socialmente úteis; 

 educação para o trabalho e pelo trabalho; 
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 vínculo orgânico entre processos educativos e processos políticos; 

 vínculo orgânico entre educação e cultura; 

 auto-organização dos/das estudantes; 

 criação de coletivos pedagógicos e formação permanente das educadoras/dos 

educadores; 

 atitude e habilidades de pesquisa e 

 combinação entre processos pedagógicos coletivos e individuais. 

 

A partir desses princípios filosóficos e pedagógicos, é possível notar o 

rompimento operado pela proposta educativa do MST com a educação hegemônica do 

mundo moderno urbano, ocidental e colonial. Ao pensar e propor um currículo de uma 

educação pública popular para grupos sociais excluídos e oprimidos, o Movimento se 

caracteriza como uma forma outra de conceber e realizar a realidade, ressignificando, 

portanto, a partir de sua luta política cotidiana, os modos de ser e estar no mundo tão 

silenciados por uma sociedade marcada pela violência simbólica. 

  

 

 

2.3. Língua, sociedade e ensino 

 

 Nas seções anteriores, nos detemos a refletir sobre a educação e a cultura e a 

relação dessas com o campo e o movimento social. Neste momento do trabalho, 

pretendemos trazer à tona os debates relacionados à linguagem, visto que o foco de nossa 

pesquisa é, justamente, observar o ensino de língua proposto e vivenciado numa realidade 

do MST. Cabe relembrarmos, brevemente, o percurso teórico realizado até agora para 

esclarecermos nossas escolhas e relacioná-las a essa última seção.  

 Iniciamos este primeiro capítulo levantando as possibilidades acerca do termo 

cultura; e, para isso, fundamentamo-nos na perspectiva de Williams que afirma ser cultura 

um conjunto de sistemas de significações vinculados às mais diversas práticas sociais. 

Esse posicionamento nos permite olhar para as ações humanas significando-as e 

legitimando-as em um contexto (de um grupo social, por exemplo), sem torná-las meros 

produtos autômatos e destituídos de intencionalidade. Esse viés teórico nos leva, também, 

a uma concepção de sujeito agente e, ao mesmo tempo, reprodutor dos sistemas de 

significação. Assim, no mesmo contexto em que o ser reproduz as vivências e 
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experiências de seu grupo, ele também recria, por exemplo, novas e diferentes 

possibilidades de existir no mundo. 

 A partir desse debate sobre cultura, seguimos o capítulo trazendo considerações 

sobre a Educação do Campo e sobre o MST e seus princípios educativos. No referido 

momento, procuramos destacar a legitimidade das questões postas pelos movimentos 

sociais do campo (em especial, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), 

percebendo esses grupos como organizações sociais e culturais que percebem o mundo a 

sua volta a partir de outros sistemas de significação e que procuram assegurar o seu direito 

de pensar e fazer a sua própria educação, inclusive sua própria educação linguística.     

 Sendo, pois, a linguagem uma das possibilidades criadas e recriadas 

continuamente pelos sujeitos para viver em sociedade e em comunhão com outras 

realidades, ela proporciona ao humano interagir com o outro, compreendê-lo, confrontá-

lo, ouvi-lo, calá-lo. Dessa forma, as práticas linguísticas (bem como as propostas e 

práticas de ensino de língua) não se fazem na arbitrariedade nem na neutralidade; elas são 

também cultura, já que também significam o mundo a partir das relações construídas entre 

os seres. E, sendo então cultura, elas possuem estrita ligação com as vivências e 

experiências dos grupos sociais. Nessa perspectiva, pensar o ensino de língua requer a 

clareza de que não se pode separar linguagem de cultura, nem de sociedade, nem de 

sujeitos. E, no momento em que essa cisão se institui, os territórios se reorganizam em 

função de outras escolhas, e os sujeitos se reposicionam no e para o mundo, e diante da 

linguagem, de formas distintas. 

 Diante disso, pretendemos, na última parte desse primeiro capítulo, apresentar 

algumas reflexões sobre a linguagem e o ensino de língua, tentando dialogar com alguns 

dos conceitos apresentados em seções anteriores.   

  

2.3.1 Linguagem, sujeito e sociedade 

 

 

Muitos estudiosos afirmam que não é possível realizar qualquer pesquisa ou 

estudo sem procurar perceber as sutilezas presentes no humano, e que o fazem um sujeito 

repleto de ontens, hojes e amanhãs, imbricado pelas relações sociais que existem e que o 

fazem transformar e significar sempre as realidades presentes e futuras. Subjacente a essa 

afirmação, nota-se o fato de que uma postura teórico-metodológica está imersa em um 

contexto e em um universo de pontos de vistas.  No campo das ciências linguísticas, 
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perceber a historicidade da linguagem, além de pressupor a visão de que o “trabalho 

linguístico é contínuo, realizado por diferentes sujeitos, em diferentes momentos 

históricos, em diferentes formações sociais, dentro das quais diferentes sistemas de 

referência se cruzam” (GERALDI, 2003, p. 14), promove a não-hegemonia de tradições 

engessadas e ancoradas numa (con)vivência linguística uniforme e pouco 

contextualizada.    

Nosso objetivo, nesta seção, é discutir como algumas visões sobre a linguagem 

interferem numa ideia de sujeito e de sociedade e na relação desses com àquela. 

Pretendemos guiar essa discussão a partir da apresentação de três importantes concepções 

de língua/linguagem, relacionando-as com algumas práticas linguísticas em alguns 

contextos sociais (passando, brevemente, pela tradição oral e apontando questões 

referentes à cultura escrita). Vale ressaltar que não propomos fazer aqui um trajeto e/ou 

um recorte histórico e cronológico com explicações e análise de transições de momentos 

históricos e científicos acerca das práticas/concepções de linguagem.   

Antes do desenvolvimento de um sistema notacional, as sociedades cujas práticas 

sociais comunicativas aconteciam – e acontecem: há ainda grupos, indígenas, por 

exemplo, que não possuem uma tradição escrita – através da modalidade oral da língua, 

apresentavam um funcionamento mais voltado para a representação do real a partir da 

“experiência intelectualizada mnemonicamente” (ONG, 1998, p. 46), ou seja, a memória 

cultural, histórica, social materializava-se oralmente. Segundo Ong (1998), a expressão e 

o pensamento em culturas essencialmente orais significavam por meio de dispositivos 

mnemônicos, conceitos e sentidos que acabavam por determinar o modo como as 

experiências e as reflexões se organizavam intelectualmente.  

Os relatos de experiência do real se fundamentavam, assim sendo, como narrativas 

orais constituintes da identidade cultural das sociedades e da formação educativa do povo, 

visto que  

 

a divulgação destas narrativas costumava ocorrer em contextos festivos, onde 

a mímesis tinha lugar: o repertório mitológico era reatualizado pelo canto e 

pelas danças, propiciando a memorização dos fatos e dos feitos, cuja 

narratividade, às vezes, construída anonimamente, fixava-se nos afetos das 

gentes. Assim sendo, a oralidade que precedeu a escrita como forma de 

preservação da memória estava associada ao imaginário e ao ludismo sonoro, 

capaz de criar laços mais duradouros que a linguagem ordinária. (YUNES, 

2002, p. 52). 

 

 

Nesse contexto, interagir socialmente em eventos específicos da comunidade era 

o momento de transmitir a cultura de um povo, fazendo da tradição oral o espaço para as 
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representações mitológicas, heroicas, éticas. Ou seja, a linguagem era o caminho pelo 

qual as trocas culturais existiam, construíam-se e significavam-se. Nessa lógica, o papel 

dos sujeitos se firmava na vivência da tradição e na reprodução cultural afirmada a partir 

das experiências em comum. Da mesma forma, os instantes de ouvir e dar sentido ao que 

era narrado, já que se tratava de culturas essencialmente orais nas quais o texto era 

construído pela fala e não pela escrita, constituíam-se como práticas de linguagem.  

As linguagens oral e gestual, miméticas e dêiticas construíam uma possibilidade 

singular de interação com o mundo presente, estabelecendo uma correspondência objetiva 

– também subjetiva – entre palavras/gestos e coisas/objetos. A linguagem apresenta, 

então, nesses contextos, um forte elo com as experiências culturais do grupo, e os sujeitos 

e a sociedade legitimam suas práticas através dos papeis sociais do ouvinte e do falante 

de poder. Talvez seja possível perceber que, nos territórios onde a modalidade oral da 

língua prevalece, as práticas de linguagem promovem a conexão não só com os aspectos 

culturais e sociais do grupo, mas também com a própria construção da subjetividade do 

indivíduo e do coletivo.  

Nessas sociedades essencialmente orais, o registro linguístico se fixa pela 

memória ativa do povo, e a relação, portanto, dos ditos e não ditos, dos discursos possíveis 

e dos não permitidos com os sujeitos é construída através da história contada de geração 

a geração, de autoridade a autoridade. Os sujeitos são “senhores da linguagem” no 

momento em que sua memória histórica (e cultural e política e social) se realiza a partir 

de seu discurso oral, ao mesmo tempo em que a linguagem é cultura e forma de interação 

social com as singularidades do grupo.   

Contudo, essa relação entre o real, o cultural e seu relato transforma-se 

profundamente com o advento da escrita. 

 A lógica e a linearidade da escrita desfizeram a simultaneidade gesto/palavra 

e esconderam o rosto. Transferindo-se para a escrita, a leitura do mundo 

distanciou-se mais ainda do homem e alterou duplamente a linguagem, como 

se aquela ocorresse agora, através de uma lupa interposta entre o homem e o 

universo, capaz de modificar as “formas” e, com elas, “os objetos”. A língua 

que já traduzia o mundo pelo que o olho “via”, e não pelo que existia, passa a 

depender de uma segunda modalização – a do relato escrito – para 

apresentar/representar o mundo “lido” (YUNES, 2002, p. 14). 

 

 

 Se antes a interação comunicativa se desenrolava somente via fala e via interação 

oral e interpessoal, a partir do momento em que os gregos, no século VIII a.C., apropriam-

se da escrita fenícia e desenvolvem um sistema notacional, conforme relatam Cavallo e 

Chartier (2002), as práticas sociais são ressignificadas e ao discurso falado soma-se o 
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discurso escrito. Nesse momento, as tradições, antes apenas orais, ganham “um suporte 

material inerte” (CAVALLO e CHARTIER, 2002, p. 10) que veicula um conhecimento 

escrito, conservando, assim, o texto.  

 As práticas linguísticas, que antes se realizavam nos instantes de ouvir e significar 

o que era escutado, dinamizam-se e a elas atribuem-se outras funções. Com a 

possibilidade de criar textos escritos e conservá-los materialmente em um livro, por 

exemplo, o ser humano institui outras e diferentes formas de interagir socialmente. 

Quando o discurso falado é apresentado como uma forma de estabelecer vínculos 

argumentativos, reflexivos, descritivos, narrativos em uma sociedade, determinando e 

delimitando os que falam e os que ouvem, no instante em que tais textos se manifestam 

através da escrita alfabética, redistribuem-se os lugares de poder: dos que antes falavam 

para os que agora leem e escrevem.  

 Nesse momento, o espaço para a prática de linguagem não se resume mais a 

contextos festivos em que o texto era representado pelo canto e pela dança e como 

caminho para a manifestação cultural de um povo. Com a escrita, outras formas de 

interação linguística se firmam e ganham lugar na sociedade, bem como outros papeis e 

outras funções surgem para os sujeitos sociais. 

 Na Grécia Antiga, a cultura escrita vincula-se à sociedade a serviço da cultura 

oral. Os gregos eram um povo para o qual a retórica se fundamentara como a principal 

forma de expressão (e ensino); a escrita chega, então, com a finalidade de “contribuir para 

a produção de som, de palavras eficazes, de glória retumbante” (CAVALLO e 

CHARTIER, 2002, p. 42). Assim sendo, ler um texto escrito, para os gregos, associava-

se à leitura oralizada, em voz alta e em público, sendo os destinatários não os leitores, 

mas sim os ouvintes. Desse modo, nem todos sabiam ou podiam ler, visto que tal atividade 

ainda não havia sido popularizada. Um novo sujeito surge nesse contexto: o sujeito 

escritor e leitor de textos, e ele passa a deter um poder e um papel social diferenciado, 

bem como uma relação diferente com a linguagem que passa a ser documentada e 

“manipulada” de uma outra forma.   

 É na Antiguidade Clássica, então, que o livro passa a desempenhar o papel de 

composição, circulação e conservação dos escritos. Constroem-se, assim, grandiosos 

espaços e bibliotecas com a finalidade de guardar e conservar essas obras escritas, espaços 

esses e obras essas aproveitados apenas por um pequeno grupo de eruditos. A grande 

população leiga fica à margem dos imponentes espaços de vivência das práticas de leitura 

e escrita. E, nesse momento, a linguagem vai perdendo seu caráter de caminho para 
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vivências coletivas e passa a funcionar a partir da lógica do individual e do restrito, à que 

só alguns têm acesso e contato.  

 Nesse momento, surgem as primeiras gramáticas e com elas a descrição da língua, 

acompanhada não acidentalmente de uma prescrição linguística. Sistematizar a língua era 

preciso para que se pudesse difundi-la entre os povos nas corridas territoriais e de poder 

colonial. Certas línguas passam a ganhar prestígio enquanto outras o perdem. Certas 

formas de falar e escrever são valorizadas em detrimento de outras.  

E, durante muito tempo, porém, as atividades de linguagem – e, portanto, de 

leitura e de escrita – esteve relacionada à memorização. Os textos produzidos serviam 

como um registro documental e não como uma representação e/ou recriação do real. Vai-

se diluindo o caráter cultural da linguagem e uma nova visão começa a ser posta em 

debate: a da linguagem como expressão do pensamento. Sobre isso, Olson relata que 

não só os primeiros documentos eram tratados como lembretes, em vez de 

representações, como a crença geral a respeito da escrita apoiava esse uso. (...) 

Com efeito, os textos escritos eram utilizados na Idade Média primordialmente 

para conferir a memória, e não como objetos de representação propriamente. 

(...) O conhecimento residia na mente; a escrita era uma recordação, um recurso 

mnemônico. (1997, p. 197) 

 

  

 Dessa forma, a prática de leitura e escrita (bem como seu ensino) se configurava 

como um recurso mnemônico, e, mais à frente, como a expressão exata do pensamento 

humano. Assim, as poucas pessoas – de classes privilegiadas – que tinham acesso à 

palavra escrita e a seu ensino aprendiam a decodificação e a interpretação única de signos 

grafados.  

 É justamente na Idade Média que as práticas de leitura e escrita e o aprender a ler 

saem da vida pública, da vida coletiva do grupo cultural e social amplo e entram na vida 

privada, especialmente na vida religiosa, nas igrejas, nos claustros, nas escolas religiosas, 

passando a ser as Sagradas Escrituras, por exemplo, (e mais à frente a literatura dos 

grandes clássicos) o objeto de leitura e de ensino de língua.  

Essa concepção de linguagem e de prática social vinculada às questões 

religiosas/clássicas e à expressão de um comportamento e de um pensamento se firmará 

na sociedade, por um longo tempo, como absoluta. Novas tecnologias e técnicas de 

reprodução de textos e livros possibilitam ao leitor acesso a um número maior de livros 

impressos. Mas, mesmo assim, a linguagem, representada e santificada no livro, continua 

a ser considerada um objeto natural e poucas interrogações e questionamentos são feitos 

sobre ela (NÓBREGA, 2002).  



51 

 

 

 

 Um ciclo de mudanças nos hábitos e práticas linguísticas firmam-se com o tempo 

histórico. Os escritos passam a perder o caráter de memorização do fato e passam a 

representar o real. Muda-se o leitor, muda-se a prática de leitura, muda-se o texto escrito. 

Assim,  

 

depois que foram desenvolvidas noções precisas sobre o modo como os textos 

poderiam representar explicitamente a intenção dos autores em relação ao 

público leitor, reconhecer o que leitores ou intérpretes estavam introduzindo 

nesses textos (ou na natureza) passou a ser uma questão relativamente simples 

(OLSON, 1997, p. 208). 

 

   

 Essa mudança de perspectiva promove uma desvinculação da linguagem em 

relação à expressão exata do pensamento. O texto escrito passa a ser percebido como 

tendo um sentido prévio, como algo que apresenta uma mensagem a ser comunicada e, 

talvez, preservada. Os estudos linguísticos percebem a linguagem como um instrumento 

de comunicação, indo de encontro à concepção de língua apenas como transmissão de 

informação e de um pensamento. A noção de que o sujeito, por meio da língua, se insere 

num espaço, interagindo com o mesmo passa a ser umas das premissas da teoria da 

comunicação de Roman Jakobson.  

 O sujeito assume um pouco seu papel agente diante da linguagem: há uma 

mensagem a ser passada de um locutor para um alocutário, por meio de um canal de 

comunicação, de um código e de um referente. Nesses moldes, uma mensagem é 

transmitida a um receptor que decodifica o que foi antes codificado por um emissor; e a 

linguagem se constitui como um conjunto de códigos e signos, organizados por meio de 

regras específicas dentro de um contexto, mas vinculada essencialmente a uma estrutura 

e não, por exemplo, às questões culturais, sociais e humanas.   

 São, contudo, os estudos de Mikhail Bakhtin que irão olhar para a linguagem como 

uma forma de interação humana.  Segundo Faraco (2009, p. 45-46), a tese de Bakhtin era 

a de que “os enunciados do cotidiano e os enunciados artísticos têm um chão em comum 

– estão ambos no interior da grande corrente da comunicação sociocultural e têm ambos 

uma dimensão axiológico-social”. Essa afirmação sobre a tese do teórico abarca que a 

linguagem possui suas raízes e suas relações com o social, com o cultural, com o político, 

com o ideológico. Ou seja, a linguagem, nesse contexto, não é transmissão de 

pensamento, nem apenas conjunto de códigos, mas é também cultura e expressa, a partir 

de seu uso, um “posicionamento social valorativo” (FARACO, 2009, p. 47).  
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 Para Bakhtin, a linguagem não pode ser concebida como um instrumento, pois tal 

conceito impede uma reflexão ou uma representação sobre a língua que não apenas a de 

sua função. No entanto, segundo o autor, um instrumento pode ser convertido em um 

sentido ideológico, repleto de simbologias e signos e, por isso, o sujeito não é concebido 

como detentor absoluto de sua fala, de seu próprio dizer, mas influenciado e guiado pelos 

vários signos e pelas múltiplas vozes que o circundam.  

 Nessa perspectiva, a linguagem precisa ser inserida num complexo mais amplo, 

numa esfera da relação social. Ou seja, não há atividade linguística individual, isolada, 

estável e acabada. A atividade linguística se faz pelo fenômeno social da interação verbal, 

por meio de enunciações e por meio do diálogo. E, segundo Bakhtin (2009), é preciso se 

compreender o termo ‘diálogo’ num sentido mais amplo, não restrito à comunicação face 

a face em voz alta, mas como toda comunicação verbal.  

 Assim sendo, o outro tem substancial importância para que se exista a enunciação 

e, consequentemente, a atividade linguística, isto porque 

  
a língua existe não por si mesma, mas somente em conjunção com a estrutura 

individual de uma enunciação concreta. É apenas através da enunciação que a 

língua toma contato com a comunicação, imbui-se do seu poder vital e torna-

se uma realidade. (BAKHTIN, 2009, p. 160). 

 

 

 

  

 O aspecto interativo e dialógico da linguagem, em Bakhtin, pressupõe a negação 

dos papeis passivos de locutor e ouvinte. Para o autor, numa enunciação, o que ocorre é 

a alternância dos sujeitos falantes. Não há, então, um papel fixo e imutável de falante e 

ouvinte, ou de locutor e alocutário, nem de autor e leitor. O que há, na interação verbal é 

que  

 

todo enunciado [...] comporta um começo absoluto e um fim absoluto: antes 

de seu início, há os enunciados dos outros, depois de seu fim, há os enunciados-

respostas dos outros (ainda que seja como uma compreensão responsiva ativa 

muda ou como um ato-resposta baseado em determinada compreensão). O 

locutor termina seu enunciado para passar a palavra ao outro ou para dar lugar 

à compreensão responsiva ativa do outro. (BAKHTIN, 1997, p. 293-294) 

 

 Nesse debate, “o enunciado não é uma unidade convencional, mas uma unidade 

real, estritamente delimitada pela alternância dos sujeitos falantes, e que termina por uma 

transferência da palavra ao outro” (BAKHTIN, 1997, p. 294). Essa concepção de 

linguagem pressupõe a participação ativa dos sujeitos na situação discursiva, além de 
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compreender que todo o discurso que circula no mundo dialoga com outras vozes, com 

outros enunciados, com outros sujeitos. Assim sendo, a linguagem proporciona criação, 

interlocução e atividade discursiva dentro de um universo, de um território cultural, 

ideológico, social e histórico.    

 Tendo em vista o proposto nesta seção, cabe destacar que, mesmo tendo sido 

adotado uma postura de orientação do discurso, as três visões sobre a língua/linguagem 

aqui discutidas não se configuram de maneira fixa, bem delimitada historicamente e com 

perfeita sucessão. Como posto, elas representam pontos de vista diante de um objeto de 

pesquisa e, assim sendo, podem coexistir cientificamente.       

 

2.3.2 Relação entre as concepções de linguagem e o ensino de língua portuguesa 

  

 Sobre a linguagem, como visto na seção anterior, três principais posicionamentos 

teóricos são possíveis diante de tal fenômeno: linguagem como expressão do pensamento, 

linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como forma de interação 

humana.  

Subjacente às escolhas em relação à língua, especialmente às escolhas docentes, 

percebem-se indícios dessas concepções. E, no momento em que se considera uma dessas 

concepções como ponto de vista, uma forma de ensino e uma visão de aluno e de 

sociedade são delineadas.  

Considerando-se que a linguagem é expressão perfeita do pensamento humano, 

acreditar-se-á, na escola, que o objeto de estudo das aulas de linguagem deve se pautar na 

gramática tradicional e normativa da língua. Dessa forma, os sujeitos que apresentarem 

alguma dificuldade ou diferença no modo de ler, escrever ou falar será porque possuem 

um problema cognitivo.  

Se, noutra perspectiva, a língua na escola é vista e ensinada como um instrumento 

de comunicação, será o estruturalismo o foco do estudo linguístico, não havendo espaço 

teórico e metodológico para se considerar a diversidade interpretativa e discursiva das 

práticas comunicativas, pois se acredita que o sentido é único e se traduz no código. E o 

sujeito, nesse contexto, se posiciona como decodificador da mensagem a ser transmitida 

ou recebida.  

No tocante a perspectiva da língua pelo ponto de vista da interação, algumas 

possibilidades surgem no que diz respeito ao ensino. Primeiramente, percebendo a língua 

pelo viés interativo e dialógico, proposto por Bakhtin, se estabelece uma estrita relação 
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entre linguagem, contexto social e cultura, pois, como confirma Faraco (2009, p. 120), a 

língua, na teoria bakhtiniana,  não é uma criação individual, nem um sistema de formas, 

mas sim uma atividade, um “conjunto de práticas socioculturais – que têm formatos 

relativamente estáveis (concretizam-se em diferentes gêneros do discurso) e estão 

atravessadas por diferentes posições avaliativas sociais (concretizam diferentes vozes 

sociais)”.  

Os formatos relativamente estáveis a que Faraco se refere materializam-se nos 

textos e, como antecipado pelo autor, nos gêneros discursivos (as formas relativamente 

estáveis do dizer) que circulam nas sociedades, no mundo. E as posições avaliativas 

sociais se configuram como os discursos de outrem que se fundem nos discursos do eu. 

Esse eu e esse outrem, na perspectiva de Bakhtin, se caracterizam como sujeitos marcados 

por uma profunda e tensa heterogeneidade.  

Sob essa perspectiva da interação e da enunciação verbal, Suassuna (2007, p. 129) 

afirma que o ensino de língua deve “ampliar as formas de inter-ação através da 

linguagem”, para que se possa, através do histórico, do dialógico e do social, construir 

um sujeito “inquieto diante do mundo”.  

  Valemo-nos aqui do seguinte esquema, apresentado por Suassuna (2014, p. 72), 

para sintetizar a relação entre as concepções de linguagem, o ensino de língua e o perfil 

de sujeito, em determinados momentos históricos: 

 

 

Quadro 01 – Concepções de linguagem e ensino de língua 

Concepção de 

linguagem 

Momento 

histórico 

Organização 

sociopolítica 

Objeto e objetivo 

do ensino 

Perfil de aluno Perfil de aluno 

Linguagem 

como sistema 

1500-1800 Brasil Colônia, 

Império e 

República 

Estudos da 

gramática, retórica 

e poética visando 

ao 

(re)conhecimento 

da língua de 

prestígio 

Oriundo da elite 

social, cultural 

e econômica 

Gramáticas 

normativas e 

antologias de 

textos 

Linguagem 

como 

instrumento de 

comunicação 

1900 – 

primeira 

metade até os 

anos 1960 

República e 

Ditadura Militar 

Estudo de textos 

pragmáticos para 

formação de mão 

de obra para a 

indústria 

emergente 

Oriundo das 

massas, que 

passam a ter 

acesso à escola 

Gramática e 

antologia 

integradas e 

primeiros 

livros 

didáticos 
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Linguagem 

como forma de 

interação 

social 

1900 – segunda 

metade, 

especialmente 

as duas últimas 

décadas 

Abertura política 

– 

redemocratização 

Estudo do texto 

associado às 

condições de sua 

produção/utilização 

Visto como 

aquele que 

constrói suas 

habilidades e 

seus 

conhecimentos 

de língua em 

interação com 

os outros e com 

a própria língua 

Gêneros 

textuais 

diversos, de 

diferentes 

fontes 

(SUASSUNA, Lívia. As práticas de linguagem como objeto de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa. In: LEAL, T. F. e SUASSUNA, L. (orgs.). Ensino de língua portuguesa na educação básica 

– reflexões sobre o currículo. Belo Horizonte: Autêntica, 2014, p. 69-94) 

 

 A partir desse quadro, a autora resume, sintetiza e analisa o percurso do ensino de 

língua relacionado com uma concepção de linguagem e uma caracterização e uma 

proposta de sujeito. Nesse esquema, percebe-se que os momentos históricos de 

distanciamento de uma proposta de sociedade unilateral e constituída por bases ditatoriais 

e violentas dialogam com os momentos em que a concepção de linguagem enquanto 

interação se fortalece. Essa observação confirma o pressuposto de que as práticas 

linguísticas possuem vínculos também com as práticas culturais vividas por uma 

sociedade.  

 

 

2.3.3 Língua e ensino numa perspectiva sociointeracionista e dialógica  

 

 

Apresentadas as concepções de língua e suas relações com o ensino, iremos, nesta 

seção, pensar sobre as possibilidades para um ensino de língua portuguesa apoiado na 

perspectiva da linguagem como interação e dialogismo. Essa é, portanto, nossa postura 

teórica diante de nosso objeto de estudo.   

Conforme apresentado no quadro de Suassuna na seção anterior, é, no século XX, 

a partir das últimas décadas dos anos 1900, aqui no Brasil, que se intensificam e se firmam 

os estudos de linguagem como forma de interação social. Esse é um momento histórico 

de grandes mudanças na sociedade e na educação brasileiras: a ditadura militar caminha 

para seus anos finais, perdendo suas força e legitimidade; o país inicia sua 

redemocratização política; obras e títulos antes proibidos começam a circular no meio 
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intelectual (inclusive, entre esses títulos, encontra-se Marxismo e filosofia da linguagem, 

de Mikhail Bakhtin - Volochínov); as universidades se organizam para recuperar sua 

influência e sua autonomia intelectual, política e cultural; a sociedade civil se organiza 

reivindicando direitos; o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra se consolida 

efetivamente como movimento social organizado; a escola brasileira entra em processo 

de crise, com ‘altos índices de fracasso escolar’; a população historicamente excluída da 

educação escolarizada chega às salas de aula.  

Nesse contexto e nesse território de conflitos (inclusive conflitos de poder), é 

publicada, em 1984, pela ASSOESTE, a coletânea O texto na sala de aula: leitura & 

produção, organizada por João Wanderley Geraldi. Influenciado pela teoria bakhtiniana 

da enunciação verbal e da linguagem a partir do viés dialógico, Geraldi e o grupo que 

com ele atuava na referida obra propõem, além de uma denúncia em relação ao ensino do 

português nas escolas brasileiras, uma nova proposta metodológica para o ensino de 

língua.    

Em sua dissertação de mestrado intitulada A proposta de João Wanderley Geraldi 

para o ensino de Língua Portuguesa, Paula (2004) aponta que  

 

a preocupação de Geraldi era a de que o ensino de língua portuguesa pudesse 

ser modificado, e era necessário intervir para que esse ensino tomasse novas 

dimensões. E, para isso, fazia-se prudente uma atuação com vontade política, 

sobretudo, sendo capaz de atingir um grande número de professores que já 

atuavam no ensino de língua portuguesa no Brasil, sem, no entanto, perceber 

na própria prática a necessidade de tal mudança. (p. 112). 

 

 Para atingir a esse objetivo,  

 

eram pensadas por Geraldi e pelo grupo que com ele atuava alternativas para 

esse ensino, com propostas de intervenção concreta quanto à discussão das 

políticas desse ensino e à formulação de alternativas a  serem implementadas 

num processo de redemocratização da sociedade brasileira. (PAULA, 2004, p. 

112). 

  

 Dessa forma, com o intuito de atender a uma “necessidade social e política da 

sociedade da época com relação à melhoria da qualidade de ensino, [...] em que a 

linguagem deveria contribuir para construir a consciência política a ser estabelecida” 

(PAULA, 2004, p. 113), Geraldi lança a proposta de ensino de língua portuguesa a partir 

de um trabalho discursivo. Para o autor, o ensino de língua precisa, nesse novo momento, 

 

detectar os compromissos que se criam por meio da fala e as condições que 

devem ser preenchidas por um falante para falar de certa forma em determinada 
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situação concreta de interação. [...] Nessa perspectiva, é muito mais importante 

estudar as relações que se constituem entre os sujeitos no momento em que 

falam do que simplesmente estabelecer classificações e denominar os tipos de 

sentenças. (GERALDI, 2011, p. 48). 

 

   

Nessa mesma perspectiva e complementando o posto por Geraldi, Suassuna 

(2007, p. 130) argumenta que, diante da proposta de uma ação pedagógica como 

interlocução, a prática de linguagem na escola deve garantir: 

 

a) a construção permanente de sistemas de referência, através dos quais o 

aluno-sujeito compreende a realidade e expressa o que compreendeu dessa 

realidade; 

b) o resgate das relações sociais em geral, pelo entendimento das relações 

entre os fatos da língua, e entre esta e o mundo; 

c) a apropriação, simultaneamente individual e coletiva, da linguagem por 

alunos e professores; 

d) o processo de constituição da subjetividade e de novas relações 

intersubjetivas, instauradas pelo exercício da linguagem; 

e) a percepção dos papeis e funções da língua em si mesma e no seio da vida 

social e simbólica; 

f) a utilização da língua em contextos interacionais efetivos e diversificados, 

com base na assunção de diferentes papeis no jogo das representações 

sociais; 

g) a análise crítica das relações sociais estabelecidas na e pela linguagem; 

h) a possibilidade de escolhas e opções diante da língua, considerada a sua 

multiplicidade.    

 

Para que o ensino de língua atinja aos objetivos e metas postos pelos estudos 

dialógicos da linguagem, Geraldi afirma que o trabalho com o texto precisa estar presente 

nas aulas de português.   

Segundo o autor, em Deslocamentos no ensino: de objetos a práticas; de práticas 

a objetos, publicado em 2011 na revista Línguas & Letras, o ensino de língua sempre se 

deu a partir de textos, “mas as formas dessas operações variaram ao longo do tempo” (p. 

5). O texto na escola, inicialmente, servia como objeto de oralização, de leitura silenciosa 

e individual e como exercício de memorização, conforme já visto em seções anteriores. 

O estudo da língua centrava-se nas descrições gramaticais de exemplos fornecidos pelo 

texto, e nenhum exercício de compreensões possíveis era realizado em sala de aula. Sobre 

isso, Geraldi (2011) comenta:  

 

 Os chamados exercícios de leitura e interpretação, apresentados nos livros 

didáticos na forma de um conjunto de perguntas, independentemente da análise 

que se possa fazer dessas perguntas, mostram que a compreensão de um texto 

já não era dada como evidente, natural, mas resultava de um trabalho, e como 

tal demandava a intervenção didática. Em outras palavras, era necessário 
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ensinar a interpretar um texto. Certamente as perguntas formuladas dirigiam 

as leituras, superficiais ou não, mas a entrada do texto na sala de aula, não mais 

como uma mera superfície textual em que localizar exemplos, mas como 

objeto de reflexão, se constituiu num considerável avanço na didática da língua 

materna. (p. 5). 

 

 

 

 Trazer o texto para a sala como objeto de reflexão não é fácil, pois é preciso 

abandonar a língua (no sentido único de sistema e estrutura) como objeto de estudos e 

aproximar-se da linguagem e seu funcionamento social. Essa postura metodológica tem, 

segundo Geraldi, um custo – “a perda das seguranças e das afirmações de verdade” –, 

mas a vantagem é “uma compreensão melhor do fenômeno que se quer estudar, 

abandonando as amarras da definição de um método infalível que nos trouxe poucos 

resultados (ao menos para a compreensão dos sentidos)” (2014, p. 9).  

 Ou seja, repensar o ensino de língua guiando-o por um viés interacionista requer 

novos objetivos e metas para o ensino e um posicionamento diferente em relação ao 

funcionamento da língua. Não há coerência, por exemplo, considerar a língua como um 

sistema uno, fixo e imutável, sinalizado a partir de sua gramática prescritiva e dominado 

pela noção purista de erro.  

Da mesma forma, nessa nova perspectiva de ensino do português, não há espaço 

para a discriminação linguística, visto que a interlocução e o diálogo passam a ser 

princípios da atividade enunciativa.  E, “embora um grupo de pessoas que utilizam a 

mesma língua constitua uma comunidade linguística, isto não significa que essa língua 

seja homogênea e uniforme” (SOARES, 1988, p. 40). Pelo contrário:  

 

“a diferenciação geográfica e social entre segmentos de uma mesma 

comunidade linguística resulta em um correspondente processo de 

diferenciação linguística, que pode dar-se nos níveis fonológico, léxico e 

gramatical” (idem, ibidem).  

  

E, no momento em que se propõe o ensino, na escola, de uma língua viva, 

dinâmica, discursiva e que é cultura, põe-se como objeto de estudo as possibilidades de 

uso da língua, as diferenciações geográficas e sociais, por exemplo, e as variações 

linguísticas das modalidades orais e escritas. Com essa orientação, e sabendo que 

felizmente “a escola hoje não recebe apenas alunos provenientes das camadas mais 

beneficiadas da população” (GERALDI, 2011, p. 49), será possível afastar a reflexão 

sobre a língua de uma reprodução de desigualdades e de intolerâncias em relação ao outro 

e ao seu existir no mundo.  
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Mas a problemática está no fato de que a tendência do ensino de língua, e 

consequentemente de uma reflexão sobre a língua, historicamente parece esquecer “o 

potencial de inovação que os vulgares poderiam representar em relação aos ordenamentos 

e às regras” (idem, 2008, p. 125) instituídos pelo universo educacional. A realidade dentro 

dos muros da escola procura ser imperativa diante da premissa de que 

 

nenhum tempo de liberdade é admissível em matéria de língua: há sempre que 

encontrar normas, fixar o movimento para garantir não se sabe bem o quê, mas 

garantir a correção que somente tem existência pela construção de seu outro, o 

erro. [...] O poder não sobrevive ao riso, à desordem, à variação. Ele se exerce 

pela ordem. Em termos de língua, pelo ‘empoderamento’ de um dos modos de 

dizer – aquele da elite de plantão – como o único correto, a fim de produzir 

silenciamentos não só de outros modos de dizer, mas também de dizeres 

outros. (idem, ibidem, p. 125). 
 

Porém, se as línguas variam e não são um sistema fixo, não há uma única forma 

de se fazer linguagem, assim como não há uma única forma de falar e escrever. E é essa 

diversidade linguística que faz da língua um “meio de constituição de identidades sociais” 

(POSSENTI, 2011, p. 41), contribuindo, inclusive, para a formação das subjetividades 

dos sujeitos em uma dada cultura, em um dado modo de vida. E, diante disso, eis o grande 

desafio das aulas de língua: romper com os silenciamentos tanto dos modos de dizer 

quanto dos dizeres dos outros.  

 Dessa forma, o trabalho com o texto em sala de aula, numa perspectiva dialógica, 

precisa valorizar “os tateios do aprender e não as certezas do ensinar” (GERALDI, 2011, 

p. 6), possibilitando mais complexidade ao processo que é a construção do conhecimento 

e reconhecendo “as variedades de capitais culturais disponíveis numa sociedade 

(incluindo o capital linguístico, pois as variedades chamadas não cultas, além de cultas, 

são também capital cultural)” (idem, ibidem). Assim sendo, projetar o texto na sala de 

aula de português promove o seguinte movimento:  

 

“o leitor não vai ao texto par dele extrair um sentido, mas o texto, produzido 

num passado, vem ao presente do leitor que está carregado de contrapalavras 

possíveis, e, no encontro das palavras de um com as palavras do outro, 

constrói-se uma compreensão” (idem, ibidem, p. 7). 

 

 

Por isso, fazer das aulas de língua um momento de interação discursiva e cultural 

talvez garanta uma nova forma de ensinar língua portuguesa, abrindo-se a possibilidade 
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de inclusão de outras vozes, por vezes excluídas não só dos muros da escola, como 

também da vida social, cultural e política em geral.  

É, então, preocupado com o novo cenário escolar no Brasil e baseando-se na 

perspectiva interacionista que Geraldi (1997) propõe a articulação de três práticas no 

ensino de língua portuguesa: leitura, produção textual (oral e escrita) e análise linguística. 

A antiga tríade, que primeiro orientou o português como componente curricular 

(gramática-retórica-poética), agora precisa ser substituída por uma nova tríade que 

constituirá o ensino de língua, entendida como forma de interação, em suas mais variadas 

manifestações. Sobre isso, o mesmo autor afirma: 

 
no processo das relações de ensino, em sala de aula, tais práticas [de leitura, 

produção de textos e análise linguística] não podem, obviamente, ser tomadas 

como atividades estanques, mas, ao contrário, interligam-se precisamente na 

unidade textual, ora objeto de leitura, ora resultado da atividade produtiva do 

estudante. A reflexão linguística, terceira prática apontada, se dá 

concomitantemente à leitura, quando esta deixa de ser mecânica para se tornar 

construção de uma compreensão dos sentidos veiculados pelo texto, e à 

produção de textos, quando esta perde seu caráter artificial de mera tarefa 

escolar para se tornar momento de expressão da subjetividade de seu autor, 

satisfazendo necessidades de comunicação à distância ou registrando para 

outrem e para si próprio suas vivências e compreensões do mundo de que 

participa (GERALDI, 2009, p. 61-62). 

 

A leitura à qual o autor se refere não é apenas decodificação e junção de letras, 

sílabas, palavras, orações. Trata-se da leitura que propicie, como afirma Walty (1999, p. 

49-58), a construção de sentidos múltiplos, um diálogo com textos, intertextos e 

contextos. Até porque, como argumenta Antunes (2002, p. 98), 

 

a leitura nos dá esse poder de emersão, nos confere esse poder de olhar em 

volta e perceber o que nos circunda, a fim de, como cidadãos, assumirmos 

nossos diferentes papéis na construção de uma sociedade que respeite a lógica 

do bem coletivo e dos valores humanos. 

 

 

 A importância da leitura para a formação do sujeito-leitor é – além de garantir o 

conhecimento sobre as diversas manifestações da linguagem, possibilitando um 

posicionamento em relação aos usos e construções da língua – desenvolver capacidades 

de avaliação e interpretação textual, a partir do confronto de ideias. Formados nessa 

perspectiva, os sujeitos leitores assumem uma postura ativa perante a gama de textos que 

lhes é apresentada, podendo agir como sujeitos transformadores do/no mundo. 

É compreensível, então, a afirmação de Melo (1999, p. 100): “a leitura assume, 

no âmbito da comunicação social, uma dimensão bem mais ampla que a decifração da 
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escrita”.  E, sabendo que “o sentido não está no texto, mas se constrói no momento mesmo 

da interlocução” (SUASSUNA, 2006, p. 107), ler não compreende apenas a tradução e 

identificação de palavras e frases descontextualizadas.   

 Silva (2002, p. 21) afirma que “a leitura é uma prática social e, por isso mesmo, 

condicionada historicamente pelos modos da organização e da produção da existência, 

pelos valores preponderantes e pelas dinâmicas da circulação da cultura”.  

 Assim sendo, a leitura pode ser concebida a partir do viés da criticidade e da 

formação de uma consciência crítica do mundo, da realidade e do ser humano. Essa 

concepção de leitura é chamada de leitura de mundo, por Freire (2011), e de leitura 

crítica, por Silva (2002). Com tais denominações os autores postulam, através da leitura 

e de seu ensino, a ampliação da condição do sujeito de transformar a realidade. Nesse 

sentido, o sujeito-leitor poderia melhor  

 
compreender as razões históricas das contradições e buscar, pela ação concreta, 

uma sociedade onde os benefícios do trabalho produtivo e, portanto, da riqueza 

nacional não sejam privilégios de uma minoria (SILVA, 2002, p. 23).     

 

 

A questão da leitura no ensino de língua materna é uma problemática que reflete 

ainda, em grande parte das práticas docentes, “a artificialidade que se institui na sala de 

aula quanto ao uso da linguagem” (GERALDI, 1997, p. 88). 

 Sabendo-se que a leitura deve proporcionar a construção e a formação de um 

conhecimento de mundo crítico, plural e amplo e, estando esse propósito incluído e 

presente no currículo, é possível concordar com Silva e Zilberman quando estes afirmam 

que  

 

uma pedagogia da leitura que objetiva a transformação do leitor e, através 

deste, da sociedade dificilmente se funda na descrição da estrutura do(s) 

texto(s). Mais do que isso, uma pedagogia da leitura de cunho transformador 

propõe, ensina e encaminha a descoberta da função exercida pelo(s) texto(s) 

num sistema comunicacional, social e político (1999, p. 115).  

 

 

 Eis, pois, o desafio: será que o trabalho com a leitura nas aulas de língua 

portuguesa tem favorecido a construção de uma consciência social, política e crítica? Será 

que a função que a leitura desempenha no ensino não é, apenas e “basicamente, de 

pretexto para exercícios de regras gramaticais e/ou estímulo para diferentes tipos de 

redação”? (SILVA, 2005, p. 74) Esses questionamentos acerca da subutilização das 

práticas de leitura e, consequentemente, essa formação de um leitor decodificador e 
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passivo chamam atenção, ainda, para a possibilidade de “um ensino que está contribuindo 

para com a reprodução das estruturas sociais através da imposição da ignorância e da 

alienação” (idem, ibidem, p. 76). 

Porém, se acreditamos que o texto e sua leitura devem ocupar, nas aulas de 

linguagem, o espaço de construção de possibilidades acerca do mundo (inclusive 

linguístico) que nos rodeia, esse não pode se reduzir a mero pretexto ou suporte para o 

estudo absoluto das regras gramaticais de uma língua. Inclusive, a reflexão sobre a língua 

não pode estar restrita apenas à reflexão metalinguística.  

 Ora, como proceder então diante da tradição gramatical? Como subverter, no 

ensino, o lugar hegemônico da metalinguagem, da gramática normativa e do erro? Como 

pensar diferente da lógica que propõe o texto como mapa do tesouro gramatiqueiro? E se 

o estudo das regras estruturais da língua sai da sala de aula, o que sobra, então? Como 

negar aos alunos o conhecimento da norma padrão da língua? 

 As questões são muitas. E as respostas possíveis versam sobre as mesmas ideias: 

a língua não é só estrutura, a língua não é una, a língua é mutável, a língua é cultura, o 

falante conhece a língua, o falante usa a língua, não há uma gramática e sim gramáticas. 

E essas ideias devem estar presentes quando o assunto ‘gramática’ surgir na escola.  

 De primeiro, vale ressaltar que um dos papeis da escola é sim ensinar o português 

padrão. Mas não só ele. E não como ele vem sendo abordado nas aulas de língua. Possenti 

(2011, p. 39) levanta três razões para que o estudo da língua padrão esteja presente nas 

escolas: “o padrão tem muitos valores e não pode ser negado; não é verdade que ele 

desculturaliza, que veicula necessariamente uma só ideologia. Não é verdade que é muito 

difícil – o não padrão os alunos já sabem”. A problemática do ensino do padrão está no 

fato de que essa variedade tem sido considerada pela escola como a forma legítima da 

língua, que deve ser descrita e sistematizada a partir do estudo mnemônico de suas regras 

gramaticais. Para Possenti (2000, p. 83), 

 

não se trata de excluir das tarefas da escola a reflexão sobre a linguagem, isto 

é, a descrição de sua estrutura ou a explicação de suas regras [...]. Trata-se 

apenas de estabelecer prioridades, deixando claro que não faz sentido, dado o 

objetivo da escola, descrever ou tentar sistematizar algo de que não se tenha 

domínio efetivo.  

 

 

 

E o domínio efetivo se constrói com o uso e com o estudo das possibilidades do 

uso da língua. Dessa forma, o estudo da norma padrão se apresentaria como o estudo de 
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uma variedade da língua e a noção de erro seria substituída pela de inadequação de 

linguagem. Essa perspectiva barraria a possibilidade de estudo da língua como sistema 

isolado e descontextualizado e retiraria do texto sua função de suporte para a classificação 

gramatical.  

A proposta se embasaria, então, no estudo de tópicos linguísticos observados a 

partir de problemas suscitados pelos próprios alunos em suas produções textuais ou em 

suas práticas de leitura. Esse projeto, de acordo com Bastos e Suassuna (2011, p. 184), 

asseguraria 

 

o domínio da língua em suas modalidades oral e escrita em vários dos seus 

aspectos, contribuindo para que ocorram o letramento e a formação social, 

histórica e dialógica do aluno. Esse modo de conceber a língua e seu ensino 

faz com que os estudantes assumam seu lugar de sujeitos do discurso e do 

mundo, pois, através da reflexão sobre a língua e suas representações, esses 

atores sociais agem socialmente por meio da linguagem e também por ela são 

constituídos.  

 

 

 

Assim, numa abordagem dialógica da língua, propor, em sala de aula, uma análise 

linguística, e não uma descrição de regras gramaticais, proporciona ao sujeito sentir-se e 

fazer-se na língua e no mundo, percebendo as particularidades de (re)construção de 

sentidos. Além disso, esse projeto possibilita também um contato direto com os usos e 

formas do dizer (oral e escrito), promovendo um maior domínio, por parte dos alunos, 

das manifestações várias da linguagem (inclusive da norma padrão).  

Em relação ao estudo da norma padrão na proposta da análise linguística, 

Mendonça (2007) afirma que  

 

ao contrário do que ocorre no ensino de gramática, a norma deve ser vista como 

objeto de reflexão e não como objeto de memorização. Sim, é possível e 

necessário pensar sobre a norma! Construir hipóteses, verificá-las, reconstruí-

las e sistematizar o que foi aprendido, tudo isso faz parte de uma opção 

pedagógica de base construtivista que implica optar pela predominância de 

algumas estratégias didáticas. (p. 107). 

 

  

 

 Essa opção pedagógica de base construtivista (e dialógica) pressupõe que uma 

terceira prática esteja articulada às práticas de leitura e de análise linguística: a da 

produção textual.  

 Se percebemos a língua como interação, e pensamos no texto como possibilidades 

de construções das relações dialógicas entre os seres e o mundo, a prática de produção de 
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textos na escola se dá como a culminância do projeto de um sujeito ativo diante do meio 

ao seu redor e diante da linguagem; e à ideia de produção de um texto acrescenta-se a 

noção de materialização de um discurso construído por um sujeito para outro sujeito e em 

uma determinada situação de comunicação. Assim sendo, 

 

um texto não existe sem materializar-se nos recursos expressivos que nele 

trabalham; estes, por seu turno, não existem fora de sua remessa a sistemas de 

referências. Ambos, recursos e sistemas, constituem-se concomitantemente. 

Nele e com eles nos construímos como sujeitos (GERALDI, 2009, p. 130). 

 

  

Dessa forma, na construção de textos (orais ou escritos) nos posicionamos 

enquanto sujeitos do mundo, afirmando ou negando certos discursos que circundam as 

realidades materiais e imateriais. No tocante ao ensino de língua, essa situação de 

construção constitui o estudante a partir de subjetividades a serem problematizadas, 

(re)significadas.  

Contudo, os momentos de produção oral e escrita na escola ainda se configuram 

com grande carga de artificialidade: produz-se textos sobre temas repetidos para um único 

leitor (o professor) e com um único propósito (receber uma nota). Ou seja, a produção de 

textos/gêneros textuais na escola possui como objetivo principal 

 

permitir que o professor cheque a aprendizagem requerida, notadamente de 

questões relacionadas a aspectos formais da linguagem. No que tange à função 

sociointeracional, os gêneros textuais produzidos pelos alunos assumem, na 

quase totalidade das vezes, uma função claramente pedagógica 

(MARCUSCHI, 2007, p. 63). 

 

 

 

 Ou seja, no que diz respeito à produção oral e escrita em aulas de língua, a 

orientação dialógica e interacionista da linguagem e das manifestações linguísticas perde 

espaço para a ‘pedagogização’ do escrever e do falar. O sujeito do dizer, que pretende 

dialogar com um outro e construir, assim, o processo enunciativo, é silenciado diante do 

universo escolar. Junto a ele, suas subjetividades e seus modos de ser, pensar e ver o 

mundo se perdem na artificialidade da escola, que se distancia do real e das possibilidades 

do fazer e ser linguagem.  

 Nesse momento, o olhar deve voltar-se para os acontecimentos que transcendem 

as paredes da sala de aula e os muros da escola. Para se fazer da produção de textos na 

escola uma prática dialógica, é preciso compreender que  
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a existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco 

pode nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 

homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é pronunciar o mundo, 

é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 

sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. (FREIRE, 2011, p. 

108). 

 

 

 

 Produzir textos orais e escritos é pronunciar-se diante do mundo, é pronunciar o 

mundo. Ler e analisar texto é perceber os discursos pronunciados e com eles dialogar. 

Pensar um projeto de ensino de língua portuguesa no qual os sujeitos pronunciem, sejam 

pronunciados e percebam os discursos pronunciados é romper com as amarras de uma 

cultura da objetificação do humano e da hegemonia do silêncio e do não dizer.  

 

2.3.4 O currículo e o ensino de língua portuguesa como propostas de (re)significação 

social 

 

 

Diante do exposto neste trabalho, em seções anteriores, sobre currículo e sobre 

ensino de língua portuguesa, objetivamos, neste momento final de nossa fundamentação 

teórica, refletir um pouco sobre as possibilidades de uma proposta curricular de língua 

portuguesa garantir uma ressignificação do sujeito e, consequentemente, da sociedade e 

do mundo.  

Vale lembrarmos que, nesta pesquisa, nos orientamos pela ideia de que o currículo 

não se limita apenas a uma listagem de conteúdos, mas se constitui como um artefato 

cultural através do qual projetos (de sujeito, de escola, de ensino, de língua, de sociedade) 

são pensados, propostos e veiculados. Assim sendo, em uma proposta curricular para o 

ensino de português, é possível se legitimar certas culturas do dizer e do fazer, por 

exemplo, em relação à linguagem.  

Segundo Prado (2000),  

 

há a possibilidade de constituirmos dois tipos possíveis de práticas 

educacionais e, consequentemente, de produção curricular: [...] uma prática 

que procura configurar-se como mera reprodução do já-dito, dos gêneros do 

discurso já-dados e que procura manter os conteúdos tradicionalmente aceitos 

e firmar as posições de sujeito e de relações sociais institucionalmente 

instituídas; [...] e uma prática que procura trazer à luz e problematizar as 

posições dos sujeitos já-dadas na sociedade, questionar os conteúdos 

tradicionalmente aceitos, bem como as relações sociais institucionalmente 

estabelecidas, procurando fomentar a transformação das ordens do discurso já-

dadas e dos gêneros correspondentes. (p. 72-73). 
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Qual dessas será a perspectiva da produção curricular e, portanto, das práticas 

educativas no que tange à língua portuguesa? Continuaremos a propor o silenciamento 

dos dizeres e dos modos de dizer? Deixaremos que os sujeitos não percebam os discursos 

e as relações sociais presentes no mundo? Defenderemos a supremacia da língua padrão 

em detrimento da língua como diversidade? Negligenciaremos a nossos alunos o direito 

de serem sujeitos pronunciadores do e no mundo? Afinal, o que queremos/pretendemos 

com o currículo que fazemos/propomos/prescrevemos?  

Para Soares (1988, p. 74-75), uma proposta pedagógica para a área de linguagem 

precisa rejeitar a discriminação das variedades não padrão da língua, “reconhecendo a 

necessidade de que as camadas populares adquiram o domínio do dialeto de prestígio, 

não para que ele substitua o seu dialeto de classe, mas para que se acrescente a ele”. 

Atrelados a esse princípio, a autora afirma ser de inaceitável, num projeto de ensino de 

língua, a rejeição dos dialetos dos alunos e a adaptação dos sujeitos às exigências da 

estrutura social. A autora acrescenta ainda que, para um ensino de língua que resignifique 

o fazer social, é necessário que a articulação de conhecimentos se faça “a partir de uma 

concepção política da escola, vista como espaço de atuação de forças que podem levá-la 

a contribuir na luta por transformações sociais”.  

Geraldi (2009), pensando sobre as políticas públicas sobre educação no Brasil, 

afirma que, historicamente: 

 

a descontinuidade, já clássica entre nós, entre políticas e estratégias 

educacionais dos diferentes grupos da elite não seria uma forma de barrar 

alterações mais substantivas na prática pedagógica? A consolidação de 

experiências de rupturas não precisaria ser estancada para se tomar apenas um 

discurso modernizante – a letra morta dos planos curriculares – mantendo-se 

tudo como está, afirmando-se que tudo mudou? (p. 100). 

 

O que é posto pelo autor no trecho acima é justamente o questionamento da 

vontade política diante das reais mudanças para o ensino. As propostas são escritas, são 

construídas e pensadas, mas parecem morrer nas letras e não conseguirem atingir as 

práticas. O que fazer, então? Quais atitudes tomar para que os discursos vivam nas 

práticas cotidianas?  

De acordo com Barbosa (2008, p. 150), “esses níveis de concretização dependem 

também da implantação de políticas de formação de educadores”. Ou seja, pensar um 

currículo e uma prática de ensino de língua supõe (re)pensar o fazer docente cotidiano, 



67 

 

 

 

reorganizando ação a partir da reflexão sobre a mesma. Assim, propor um trabalho com 

a língua que promova uma ressignificação social requer, também e principalmente, uma 

proposta e uma ação que ressignifique, também, o sujeito-professor e seu papel social.   

Dentro dessa lógica, refletir sobre o fazer do professor pode proporcionar a 

problematização das relações sociais e das posições dos sujeitos já dadas pela cultura 

hegemônica.  

Em se tratando da instituição escola, há já certas propostas, concepções, 

metodologias e certos posicionamentos estigmatizados socialmente e que acabam por 

dificultar a superação de um ensino de língua historicamente engessado. O preciso é 

percebermos que “construir a escola que queremos e as relações sociais com que 

sonhamos impõe-nos ações na escola que temos e nas relações sociais que vivemos.” 

(GERALDI, 2009, p. 98).  
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3. CAPÍTULO 2 - FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Os aspectos teóricos acima levantados nos levam a compreender que o ensino de 

língua portuguesa (proposto e realizado) pode proporcionar a formação de um ser social 

crítico e capaz de transformar a realidade vigente. No contexto de uma escola cujos 

princípios educativos constroem-se com base na luta política de um movimento social, 

tal ensino, conforme mencionamos anteriormente, pode refletir posicionamentos 

ideológicos, acerca da sociedade e do sujeito que se quer construir, na perspectiva de 

propostas e práticas educativas críticas, não alienantes. 

 Dessa forma, buscamos, neste trabalho, analisar o trabalho didático-pedagógico 

(proposto e realizado) de língua portuguesa de uma escola do ensino fundamental II do 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Para isso: identificamos as concepções 

de língua, ensino e currículo presentes na proposta curricular do MST; verificamos, no 

currículo do MST, as propostas de trabalho com o ensino de língua; identificamos as 

concepções de língua e currículo dos professores de língua que atuam em escolas do 

MST; e identificamos as metodologias de trabalho com o português desses professores. 

A partir desses objetivos e para compreender como ocorre o ensino de língua em uma 

realidade específica, pretendemos desenvolver uma pesquisa qualitativa, de cunho 

etnográfico (ou com características da pesquisa etnográfica).  

De acordo com Silva e Menezes (2001), através da pesquisa qualitativa é possível 

se construir uma relação entre a realidade, o mundo e o(s) sujeito(s) da pesquisa, não se 

recorrendo, necessariamente, a números. Suassuna (1998, p. 348), confirmando essa 

ideia, afirma que a pesquisa qualitativa não se detém na quantificação de fatos e 

fenômenos, “mas em explicar os meandros das relações sociais, considerando que a ação 

humana depende estreitamente dos significados que lhe são atribuídos pelos atores 

sociais”. Segundo a autora, uma abordagem qualitativa possibilita ao pesquisador propor 

questionamentos, interrogações e hipóteses que serão formulados, reformulados e 

discutidos durante a investigação. 

Bogdan e Biklen (1994) definem cinco principais características da abordagem 

qualitativa. São elas: 1) a fonte direta de dados, na investigação qualitativa, é o ambiente 

natural, sendo o investigador o instrumento principal; segundo Bogdan e Biklen, os 

investigadores qualitativos preocupam-se em frequentar os locais de estudo porque 

valorizam o contexto. Para esses autores, “os locais têm de ser entendidos no contexto da 

história das instituições a que pertencem. [...]Para o investigador qualitativo divorciar o 
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acto, a palavra ou o gesto do seu contexto é perder de vista o significado” (idem, p.48); 

2) a investigação qualitativa é descritiva – os resultados das investigações se constroem 

a partir de palavras, transcrições de entrevistas, notas de campo, documentos pessoais, 

vídeos, fotografias. Para os autores, “a investigação qualitativa exige que o mundo seja 

examinado com a ideia de que nada é trivial, de que tudo tem potencial para constituir 

uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão esclarecedora do objeto de 

estudo” (idem, p. 49); 3) os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo 

do que simplesmente pelos resultados ou produtos – é no decorrer do processo 

investigativo que os questionamentos, as deduções, as interrogações e as hipóteses se 

colocam para o investigador de forma significativa, não sendo o objetivo de uma 

investigação qualitativa recolher dados para confirmar ou refutar hipóteses; 4) os 

investigadores qualitativos tendem a analisar seus dados de forma indutiva – na 

abordagem qualitativa, o investigador constrói abstrações à medida que os dados vão se 

agrupando, não havendo a montagem de um quebra-cabeças cuja forma final se conheça 

de antemão; e 5) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa – os 

investigadores qualitativos procuram apreender as diversas perspectivas acerca do objeto 

de análise. Segundo os autores, as pesquisas qualitativas em educação questionam seus 

sujeitos, objetivando perceber suas experiências, suas interpretações das experiências e 

suas estruturações do mundo social em que vivem, “estabelecendo uma espécie de diálogo 

entre os investigadores e os respectivos sujeitos” (idem, p. 51).     

Na abordagem qualitativa, destacam-se vários tipos de pesquisas. Um dos mais 

vinculados à pesquisa qualitativa é a etnografia. Esse esquema de pesquisa foi 

inicialmente desenvolvido, segundo André (2008), pelos antropólogos para estudar 

valores, hábitos, crenças, comportamentos de um grupo cultural, de uma sociedade.  

Nessa perspectiva, ao se associar a etnografia às investigações qualitativas na área 

da educação, pretende-se compreender, analisar e observar o cotidiano das práticas 

escolares inseridas num contexto permeado de sentidos. Para tal investigação, a autora 

destaca a importância de uma metodologia que abarque a observação participante, o 

registro de campo, a entrevista e a análise de documentos. Através dessa metodologia, 

busca-se descrever a situação investigada, compreendê-la, revelando seus múltiplos 

sentidos. Dialogando com o que afirmaram Bogdan e Biklen sobre a investigação 

qualitativa, a autora defende que a pesquisa etnográfica exige um trabalho de campo, no 

qual a ênfase no processo e na significação se sobressai em relação à necessidade de um 

produto final.  
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Fonseca (1999) afirma, ainda, que, durante a experiência de campo, cinco etapas 

constituem o fazer metodológico da etnografia: “1. estranhamento de algum 

acontecimento; 2. esquematização dos dados empíricos; 3. desconstrução de estereótipos; 

4. comparação com exemplos análogos e 5. sistematização do material em modelos 

alternativos” (idem, p.66). A partir dessas etapas, o investigador estabelece relações 

contextuais e significativas com seu objeto de análise, construindo uma análise 

interpretativa.     

 Para o alcance dos objetivos desta pesquisa e para a realização desta como uma 

pesquisa qualitativa de cunho/teor etnográfico, foram utilizadas três formas de coleta de 

dados: análise documental, entrevista e observação de aulas. A opção por desenvolver a 

pesquisa a partir dessas três formas de coleta nos possibilitou analisar os diversos dados 

observando as relações entre o proposto, o vivenciado e o falado sobre o ensino de língua 

portuguesa, em séries do ensino fundamental II de uma escola de assentamento do MST. 

Vale ressaltar que as observações de aulas se configuram, nessa pesquisa, como um 

instrumento de coleta complementar à análise documental e às entrevistas, visto que 

constituem amostras gerais de compreensão de uma realidade escolar.    

 Em relação à análise documental, foram analisados, por indicação da 

representante estadual do MST, os princípios educativos do movimento e suas propostas 

de ensino de língua portuguesa presentes no Caderno de Educação do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra Nº13 – Edição Especial (Documentos e estudos 1999-

2001). O projeto político pedagógico para o ensino de língua da escola em estudo não foi, 

contudo, construído pela escola. A instituição possui como documento de referência dessa 

disciplina a proposta curricular da Secretaria de Educação do município de Santa Maria 

da Boa Vista. Não foi possível, nesta pesquisa, ter acesso ao referido documento: na ida 

a campo, solicitamos na escola, junto aos professores-sujeitos desta pesquisa, a referida 

proposta da prefeitura, mas os professores, por motivos vários, não nos disponibilizaram 

o documento; tentamos, ainda, no decorrer da análise dos dados, entrar em contato com 

a diretora da escola e com a prefeitura da cidade, mas não obtivemos êxito. Para Le Goff 

(1994), a análise documental consiste em questionar, criticar o documento, não o 

considerando como um instrumento objetivo e inócuo, mas tratando-o como “um 

resultado de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da 

sociedade que o produziram” (idem, p. 547). Nessa perspectiva, realizar a análise de uma 

proposta curricular de um movimento social organizado significa analisar, então, as 
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visões de sociedade, de sujeito, de educação, de escola, de mundo e de ensino, 

contextualizadas numa realidade específica.   

As entrevistas podem ser classificadas, de acordo com Rosa e Arnoldi (2006), em 

três tipos: estruturadas – seriam aquelas que apresentam um roteiro fechado, com um 

padrão de questões e uma sequência predefinida, induzindo a respostas objetivas; 

semiestruturadas – compostas não por um roteiro fechado, mas por tópicos selecionados 

que possibilitam maior subjetividade e reflexão por parte dos entrevistados; e livres – 

ausência de um roteiro previamente elaborado, buscando a produção, pelos entrevistados, 

de um relato oral sobre o tema. Com os sujeitos desta pesquisa, foram realizadas 

entrevistas semiestruturadas, com o propósito de identificar as concepções de linguagem, 

de currículo e o ensino de língua portuguesa em sala de aula. Para Ribeiro (2008), através 

da entrevista é possível obter informações sobre o objeto de pesquisa por meio de atitudes, 

sentimentos e valores subjacentes ao comportamento do entrevistado. Essa marca de 

subjetivação do sujeito investigado, segundo Romanelli (1998, apud RIBEIRO, 2008), 

configura-se como “elemento constitutivo da alteridade presente na relação entre os 

sujeitos”, portanto, “não pode ser expulsa, nem evitada, mas deve ser admitida e 

explicitada”. Nessa perspectiva, então, optamos por realizar a entrevista semiestruturada, 

acreditando que, por meio de uma combinação de questões subjetivas e objetivas, seria 

possível obter maiores informações e estabelecer uma relação de confiança com o 

entrevistado. 

Após a análise documental e a entrevista, foram realizadas observações das aulas 

de língua portuguesa. Nesse momento, realizamos uma observação participante, a qual, 

segundo Vianna (2003, p. 51), “possibilita o conhecimento da cultura a partir de ‘dentro’”, 

a partir da convivência e da interação com os sujeitos e seus modos de ser e viver no 

mundo. Para o mesmo autor, o objetivo de uma observação participante é construir 

“verdades práticas e teóricas sobre a cultura humana com apoio nas realidades da vida 

diária” (idem, ibdem). Vianna destaca ainda que um importante aspecto desse tipo de 

participação é o mergulho do pesquisador no campo, observando-se os acontecimentos a 

partir da perspectiva de um sujeito integrante da ação. Esses momentos foram registrados 

por meio de anotações em diários de campo e gravações em áudio, o que permitiu o 

registro dos posicionamentos em relação ao tema no momento da realização e efetivação 

do trabalho em sala de aula.   

 No quadro abaixo, é possível observar a relação entre os objetivos da pesquisa e 

os procedimentos de coleta de dados: 
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Quadro 02 – Objetivos da pesquisa e procedimentos de coleta de dados 

 Procedimentos de coleta de dados 

Objetivos Análise 

documental 

Entrevista Observação 

de aulas 

Identificar as concepções de língua, ensino e currículo 

apresentadas na proposta curricular para o ensino de língua 

portuguesa de uma escola do MST 

 

 

        X 

  

Verificar, no currículo, as propostas de trabalho para o ensino 

de língua portuguesa  

 

 

         X 

  

 

           

Identificar as concepções de língua e currículo dos professores 

de língua portuguesa 

 

 

 

         

 

 

 

       X  

 

Identificar as metodologias de trabalho com língua portuguesa 

utilizadas pelos professores da área 

  

 

        

 

 

       X  

 

 

 

3.1 Campo da pesquisa e sujeitos participantes   

 

 O estudo foi realizado numa escola de assentamento do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra, Escola Municipal Catalunha, localizada no 

Assentamento Catalunha, a aproximadamente 45 km do município de Santa Maria da Boa 

Vista e 39 km do município de Lagoa Grande, na região do Sertão de Pernambuco. O 

nome da escola ainda não foi definido, estando em debate, entre educadores, estudantes 

e comunidade, três sugestões: Escola Municipal Paulo Freire, Escola Municipal Josué de 

Castro ou Escola Municipal José Arnaldo. Este último nome faz referência a José 

Arnaldo, assentado, técnico agrícola, educador e militante do MST no Assentamento da 

Catalunha desde o período de acampamento, que morreu no ano de 2011, vítima de uma 

emboscada.   Justificado o interesse em estudar a escola do MST pelo fato de o movimento 

apresentar uma proposta curricular própria, diferenciando seu projeto educacional quanto 

à ideologia, à visão de mundo e às práticas sociais, atrelando-as ao contexto territorial, 

histórico, cultural, social e político do movimento, foi-nos indicada especificamente, pela 

representante estadual do Setor de Educação do Movimento, a Escola Catalunha, por ser, 

no estado de Pernambuco, uma das poucas escolas vinculadas ao movimento que oferta 

o Ensino Fundamental II e, principalmente, pelo fato de essa escola ser considerada como 

alinhada aos princípios ideológicos do MST.  

 A Escola Catalunha é conhecida, no movimento, por ser referência em pesquisas 

e estudos relacionados aos princípios educativos do MST. Por ano, ela recebe uma média 
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de 50 visitantes, entre eles pesquisadores vinculados a instituições de ensino, 

simpatizantes do movimento e membros de organizações e cooperativas mundiais. 

 O Assentamento Catalunha, localizado no município de Santa Maria da Boa Vista, 

na região do Sertão de Pernambuco, como já informado, na microrregião do submédio do 

São Francisco, na divisa do Rio São Francisco, limite com o estado da Bahia, em terras 

de Juazeiro, na rodovia BR – 428, km 70, tem uma área de aproximadamente 6.825,50 

ha. A ocupação da fazenda Cataunha, onde hoje se encontra o assentamento de mesmo 

nome, ocorreu no dia 7 de setembro de 1996. Desde sua ocupação até os dias atuais, mais 

de 800 famílias viveram no assentamento. No dia 26 de julho de 1998, a área foi 

desapropriada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, e, no 

dia 27 de novembro do mesmo ano, foi oficialmente criado o assentamento.  

 A Escola Catalunha ergue-se, em 1998, por meio de articulações entre as 

lideranças da comunidade e os prefeitos dos municípios de Santa Maria da Boa Vista e 

Lagoa Grande, num barraco coberto de palha, com quatro salas de aula e uma cozinha, 

atendendo a oito turmas do Ensino Fundamental I, com 394 educandos e quatro 

professores. No ano seguinte, a escola estabelece-se em antigos galpões que serviam de 

oficinas de máquinas e tratores e de depósito para armazenamento de produtos e materiais 

da antiga fazenda. No ano de 2000, o número de matrículas de estudantes passou de 1.000: 

o quantitativo de funcionários passava de 50 e ônibus foram contratados, pela prefeitura, 

para realizar o deslocamento tanto de estudantes quanto de funcionários. Atualmente, a 

escola atende a 350 estudantes, na faixa etária de 4 a 65 anos, e compreende a Educação 

Infantil, o Ensino Fundamental e a Educação de Jovens e Adultos – EJA.  

Dos atuais vinte trabalhadores da escola, quinze são funcionários efetivos do 

município de Santa Maria da Boa Vista e cinco têm contratos temporários. Com idades 

que variam de 22 a 50 anos, praticamente 90% dos funcionários deslocam-se de segunda 

a sexta da sede do município de Santa Maria da Boa Vista, a 45km do assentamento, em 

um coletivo cedido pelo poder público4. 

                                                 
4 Durante o período em que estivemos na escola, observamos que o serviço de transporte é um dos grandes 

problemas enfrentados pela instituição: o micro-ônibus que transporta professores e alunos de segunda a 

sexta-feira está em péssimas condições de funcionamento, causando grandes transtornos. Em dois dos dias 

que realizamos a pesquisa na escola, o transporte ficou impossibilitado de funcionar, prejudicando o 

andamento das atividades na escola: em uma noite, na volta à cidade, o coletivo atolou na estrada de barro 

e areia, deixando a mim e às professoras sem condições de retornar à cidade; em outra tarde, por conta do 

caso do atolamento, o micro-ônibus quebrou por falhas mecânicas e não pode buscar nem levar os 

funcionários para a escola.  
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 Realizamos nossa pesquisa, durante o período de 30 de agosto de 2014 a 06 de 

setembro de 2014, com duas professoras de língua portuguesa atuantes na instituição. 

Inicialmente, eram dois os critérios de escolha dos sujeitos: ter participado de alguma 

formação docente realizada pelo Setor de Educação do MST e possuir algum vínculo com 

o movimento e seus princípios. Em conversa informal, para sondagem, com cada uma das 

professoras de português do ensino fundamental II da escola, percebemos, então, que 

nenhuma deles atendia, perfeitamente, aos critérios referentes à participação e ao vínculo 

com o movimento. Assim sendo, procuramos, ao escolher como sujeitos da pesquisa todo 

o corpo docente de português do ensino fundamental II da escola – formado pelas três 

sujeitas desta pesquisa –, perceber, em diferentes sujeitos e realidades, como se construía 

a aula de língua materna no universo específico de uma escola vinculada a um movimento 

social, mesmo quando o professor não se configura como um militante das causas do 

movimento.  

  Os sujeitos participantes desta pesquisa foram duas professoras, que compõem 

todo o corpo docente de língua portuguesa para o ensino fundamental II da escola. Com 

idades entre 30 e 40 anos, todas são formadas em Letras (com dupla licenciatura em 

Português e Inglês) pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco – CEVASF. 

A professora A leciona na Escola Catalunha há 8 anos, desde que se graduou; não cursou 

nenhum curso de pós-graduação na área, mas como também leciona aulas de inglês na 

mesma escola, pretende se dedicar um pouco mais ao ensino de língua estrangeira; nasceu 

e ainda mora na cidade de Santa Maria da Boa Vista. A professora B leciona na Escola 

Catalunha há pouco mais de 1 ano, mas já é graduada há 8 anos; foi transferida de uma 

escola de Belém do São Francisco para a escola do assentamento Catalunha; faz um curso 

de pós-graduação em ensino de língua portuguesa na mesma instituição em que se 

graduou; nasceu e morou durante muito em Belém de São Francisco, mas atualmente 

mora em Santa Maria da Boa Vista.  

 

3.2 Procedimento e critérios de análise dos dados 

 

A análise dos dados foi construída a partir de um enfoque discursivo, e a partir de 

alguns conceitos propostos por Dominique Maingueneau.  

Valendo-se da perspectiva pragmática dos atos de fala, Maingueneau (1997) 

afirma que, sendo a linguagem uma forma de ação e interação humanas, “cada ato de fala 

[...] é inseparável de uma instituição” e aciona “convenções que regulam 
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institucionalmente as relações entre sujeitos, atribuindo a cada um um estatuto na 

atividade da linguagem” (idem, p.29-30).  

De acordo com Maingueneau, a instância de enunciação se constrói a partir da 

noção de “lugares”, os quais, para o autor, referem-se às posições discursivas ocupadas 

por cada indivíduo e que o fazem se constituir como “sujeito de seu discurso”, dentro de 

um contexto social, de uma “condição de produção”. 

Dessa forma, analisar o documento curricular, as entrevistas e as observações de 

aula a partir de um enfoque discursivo, com base em conceitos propostos por 

Maingueneau se justifica pelo fato de essa abordagem possibilitar uma observação 

contextual e dos discursos dos movimentos materializados em suas propostas 

curriculares, das falas docentes e das aulas observadas, tomando-as como 

posicionamentos de sujeitos institucionais dentro de uma condição de produção específica 

– professor de língua portuguesa de uma escola básica vinculada a um movimento social 

organizado.  

Nessa perspectiva, e com base no referencial teórico-metodológico construído até 

aqui, e relembrando que nos ativemos ao ensino de língua portuguesa proposto e 

vivenciado por uma escola do MST, realizamos a análise documental buscando 

problematizar os seguintes critérios: as concepções de ensino, currículo e língua, bem 

como as propostas educativas do MST; e os objetivos e propostas metodológicas para o 

ensino de língua portuguesa em sala de aula.  

Com relação às entrevistas realizadas com os sujeitos da pesquisa, elaboramos, 

então, um roteiro de tópicos para a entrevista semiestruturada5. Foi realizado, na pesquisa, 

o mesmo guia de entrevista com todos os sujeitos participantes, o que não restringiu, 

durante a coleta, o surgimento de outras questões interessantes, a depender da fala do 

entrevistado. A análise das entrevistas teve por base a problematização dos seguintes 

critérios: concepção de língua e currículo; conhecimento dos princípios educativos do 

MST e articulação da prática docente com o ensino de língua proposto nos documentos 

curriculares do movimento; procedimentos didáticos nas aulas de língua portuguesa; e 

relação entre o ensino de língua e a formação de um sujeito crítico. 

Por fim, e considerando mais uma vez o objeto desta pesquisa e seu referencial 

teórico, realizamos a observação das aulas buscando analisar nos dados encontrados: as 

concepções de linguagem e ensino subjacentes às abordagens; os procedimentos didáticos 

                                                 
5 Ver Anexo A 
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e metodológicos adotados no ensino de língua portuguesa; e a articulação entre o proposto 

nos documentos curriculares, o relatado pelos professores nas entrevistas e sua prática 

docente. 

No quadro abaixo, é possível observar a relação entre os instrumentos de coleta 

de dados e os critérios a serem analisados em cada instrumento: 

 

Quadro 03 – Critérios de análise e procedimentos de coleta de dados 

 Procedimentos de coleta de dados 

Critérios de análise Análise 

documental 

Entrevista Observação 

de aulas 

Concepções de ensino, currículo e língua  

 

        X 

 

 

       X 

 

 

       X 

Objetivos e propostas metodológicas para o ensino de língua 

portuguesa  

 

 

         X 

 

 

      X 

 

 

           

Princípios educativos do MST em linhas gerais e nas 

especificidades do ensino de língua portuguesa 

 

 

 

         X 

 

 

 

       X  

 

 

        X 

Procedimentos didático-metodológicos adotados e propostos 

para o ensino de língua portuguesa 

 

         X 

          

       X 

          

        X 

Articulação entre o ensino de língua portuguesa proposto e 

vivenciado 

 

 

         

        

       X 

        

       X 

 

A partir daí, foi realizado o cruzamento dos dados, que, segundo Flick (2009b), 

consiste na análise de dados a partir do uso de diferentes fontes. De acordo com Gil 

(2010), a partir do cruzamento dos dados se pode ampliar a compreensão dos mesmos, 

contextualizando as interpretações realizadas na pesquisa e relacionando diferentes 

pontos de vista.  

Nessa perspectiva, e com base no referencial teórico-metodológico construído até 

aqui, partimos para a análise dos dados esperamos ampliar as discussões sobre o ensino 

de língua portuguesa, principalmente em realidades e territórios específicos de um 

movimento social. 
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4. CAPÍTULO 3 – ANÁLISE DO CORPUS 

4.1 Análise documental – Dossiê MST Escola – Documentos e estudos 1990-2001 

Caderno de Educação Nº 13 – Edição Especial 

 

A edição especial do Caderno de Educação do Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra traz o volume “Dossiê MST Escola”. O documento, organizado pelo 

Setor de Educação do MST e editado pela primeira vez em agosto de 2005, configura-se 

como uma coleção de documentos referentes ao processo de construção de uma escola 

pública de educação fundamental. Os textos compreendidos nessa coletânea foram 

produzidos e publicados no período de 1990 a 2001, período no qual o movimento 

dedicou-se a uma intensa produção teórica sobre a escola, especificamente a de nível 

fundamental.  

A intenção de produzir esse compêndio de estudos se justificou, em encontros de 

formação de educadores, pelo fato de que poucas eram as pessoas, atuantes em escolas 

de área de reforma agrária, que conheciam o conjunto de materiais e a trajetória de 

reflexão do MST sobre a educação e a escola. Dessa forma, organizar a edição especial 

“Dossiê MST Escola” é uma forma de resgatar a memória das reflexões e lutas do 

movimento sobre a escola. Isso porque os documentos  

 

demonstram a trajetória da luta pela educação, desde as reflexões e registros 

pontuais, especialmente sobre educação no MST, na região sul do Brasil, até 

as reflexões sobre Educação do Campo, no diálogo com outros movimentos 

sociais e com governos, na elaboração de uma agenda política no 

desenvolvimento da educação básica do campo (SOUZA, 2006, p. 91-92). 

 

 

 Além disso, o dossiê busca também proporcionar uma leitura analítica e crítica 

dos materiais produzidos e apresentados, buscando promover uma reflexão sobre a 

produção teórica do movimento, tendo em vista o que é possível avançar. Nesse sentido, 

o trecho abaixo, retirado da p. 6 do documento, explicita a importância de se promover o 

resgate histórico de uma memória e de um discurso legítimos: 

 

  

 

 

 

 

E hoje, temos que fazer esta discussão olhando nossa experiência em uma dupla perspectiva. 

A perspectiva de cultivo da identidade política e pedagógica de uma escola pública vinculada 

a um movimento social como o MST, e também a perspectiva de fortalecimento da mobilização 

“por uma Educação do Campo”, que consideramos uma das nossas ferramentas de ampliação 

da luta pela universalização do direito à educação e à escola (o que ainda não conquistamos 

em nosso país), e de construção de um projeto de educação vinculado às lutas de resistência 

do conjunto dos camponeses e pela transformação social.  
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 Nesse trecho, percebemos o quanto o discurso, materializado no texto escrito, 

provoca as intenções de luta e de confirmações dos sujeitos. Isso ocorre porque, como 

afirma Foucault (2011, p.10), “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas 

ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar”. Assim sendo, discursar, em uma coletânea de textos sobre educação, 

a favor de uma certa educação e de um certo coletivo de sujeitos não somente representa 

a luta do movimento mas afirma a legitimidade da luta e do ideal. 

 Nessa perspectiva de que discursar é também um lugar de poder, o “Dossiê MST 

Escola” divide-se em dezessete partes, cada uma com suas respectivas subdivisões, 

contendo textos diversos: Apresentação; Memória cronológica dos textos que integram 

este Dossiê; Nossa luta é nossa escola: a educação das crianças nos acampamentos e 

assentamentos; Educação no Documento Básico do MST; O que queremos com as 

escolas dos assentamentos; Como deve ser uma escola de assentamento; Como fazer a 

escola que queremos; A importância da prática na aprendizagem das crianças; Escola, 

trabalho e cooperação; Como fazer a escola que queremos: o planejamento; Ensino de 

5ª a 8ª série em áreas de assentamento: ensaiando uma proposta; Princípios da Educação 

no MST; Pedagogia da Cooperação; Escola Itinerante em acampamentos do MST; Como 

Fazemos a Escola de Educação Fundamental; Nossa concepção de educação e de escola 

e Pedagogia do Movimento Sem Terra: acompanhamento às escolas.    

Em todas essas dezessete partes é possível perceber a presença de outras vozes, 

outros discursos para legitimar e fundamentar o discurso construído no documento.  Em 

algumas mais denso, em outras mais tímido, o interdiscurso se materializa nos textos 

como uma estratégia argumentativa e, também, elucidativa. Para Charaudeau e 

Maingueneau (2014, p. 286), “todo discurso é atravessado pela interdiscursividade, tem 

a propriedade de estar em relação multiforme com outros discursos”. Nesse sentido, no 

discurso do MST, no documento analisado, percebemos o diálogo com os discursos 

político, social, educativo, sociológico. E, sabendo também que “o interdiscurso é o 

conjunto das unidades discursivas [...] com as quais um discurso particular entra em 

relação implícita ou explícita”, há, ainda, na materialização discursiva do movimento, 

toda uma interação com as particularidades dos discursos da Educação do campo, da 

educação pelos movimentos sociais, da luta pela reforma agrária, da luta pela terra e da 

relação entre trabalho e escola, por exemplo.  

 Feitas essas considerações gerais sobre o dossiê, iremos agora nos dedicar a atingir 

os objetivos desta pesquisa no tocante à análise documental. Como já dito, nesse momento 
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investigaremos, na proposta curricular, as concepções de ensino, currículo e língua, bem 

como as propostas educativas do MST, os objetivos e as propostas metodológicas para o 

ensino de língua portuguesa.  

 

4.1.1 As concepções de ensino, currículo e língua 

 

 Como já posto no capítulo 1, as propostas educativas do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra dialogam com as propostas da Educação do Campo e 

dos movimentos sociais em geral. Nessa perspectiva, alguns pilares organizam e 

viabilizam a educação nesses espaços e territórios: o princípio de que a educação é um 

direito, a relação entre trabalho e educação, a realidade dos povos do campo enquanto 

objeto gerador da educação. No Caderno de Educação n. 13, documento em análise nesta 

seção, os debates sobre a educação e papel da escola se encontram e extrapolam as 

questões já postas aqui. Sobre a ideia do que é educar, podemos relembrar e comprovar  

a partir do trecho abaixo, retirado das páginas 160 e 161 do dossiê, no texto intitulado 

Princípios da Educação no MST, o que move a educação no movimento. 

 

 

 

 

  

 Percebemos, no trecho acima, que o discurso de educação posto no documento e 

construído pelo movimento dialoga com as ideias de Williams (1992), quando este afirma 

que a educação está imbricada com uma proposta de sociedade, uma prática cultural. 

Assim sendo, para o movimento, educar é também um projeto e uma prática política, não 

restritos apenas à escola, mas vinculados também a ela. Nessa perspectiva, então, o dossiê 

propõe como princípios filosóficos da educação do Movimento: a educação para a 

transformação social; a educação para o trabalho e a cooperação; a educação voltada para 

as várias dimensões humanas; a educação com/para valores humanistas e socialistas e a 

educação como um processo permanente de formação e transformação humana.  

 Esse processo educacional, no documento, não se limita apenas ao universo 

escolar, mas em todas as práticas de formação do conjunto do MST. Mas, a intenção do 

“Dossiê MST Escola” é resgatar o específico das escolas de áreas de reforma agrária, de 

Em sentido amplo, podemos dizer que a educação é um dos processos de formação da pessoa 

humana. Processo através do qual as pessoas se inserem numa determinada sociedade, 

transformando-se e transformando essa sociedade. Por isso ela está sempre ligada com um 

determinado projeto político e com uma concepção de mundo.  
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assentamentos. Dessa forma, então, o documento traz, nas páginas 200 e 201, sua 

concepção de escola: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nesse trecho, é possível “enxergar o MST também como um sujeito pedagógico”, 

como uma coletividade em movimento, que é educativa e que atua intencionalmente no 

processo de formação das pessoas que a constituem” (CALDART, 2004, p. 315). Sua 

proposta de pedagogia não tradicional possibilita uma noção ampla e complexa de 

educação, refletida em sua “trajetória histórica de participação na luta de classes em nosso 

país” (idem, ibidem).  

Com essa afirmação, então, e firmado nas matrizes pedagógicas do Movimento, o 

documento propõe que, para uma prática educativa nas escolas do MST é preciso: 

a) ter o trabalho e a organização coletiva como valores educativos fundamentais; 

b) integrar a escola na organização do assentamento; 

c) priorizar uma formação integral e sadia da personalidade do aprendiz; 

d) valorizar a prática da democracia como parte essencial do processo educativo; 

e) ser o professor sujeito integrado na organização e afinado com os interesses do 

assentamento; 

f) construir, a partir da escola e da educação, um projeto alternativo de vida social e 

g) fundamentar uma metodologia baseada na concepção dialética do conhecimento.  

 

Para isso, as escolas precisam ser um lugar de preparação das futuras lideranças e 

dos futuros militantes do MST (dos sindicatos, das associações, das cooperativas de 

produção de Bens e Serviços e de outros movimentos populares), além de mostrarem a 

realidade do povo trabalhador e indicarem como deve funcionar a nova sociedade que os 

trabalhadores estão construindo. Essa asseveração dos objetivos das escolas do 

Movimento mostra que, enquanto movimento social, o MST toma a escola como uma 

formação discursiva, ou seja, um conjunto de enunciados e discursos que legitimam e 

O Movimento é nossa grande escola, dizem os Sem Terra. E, de fato, diante de uma ocupação 

de terra, de um acampamento, de um assentamento, de uma Marcha, de uma escola 

conquistada pelo Movimento, é cada vez mais pertinente perguntar: como cada uma destas 

ações educa as pessoas? Como forma um determinado jeito de ser humano? Que 

aprendizados pessoais e coletivos entram em jogo em cada uma delas? [...] É, pois, do 

processo de formação dos Sem Terra que podemos extrair as matrizes pedagógicas básicas 

para construir uma escola preocupada com a formação humana e com o movimento da 

história: pedagogia da luta social, pedagogia da organização coletiva, pedagogia da terra, 

pedagogia do trabalho e da produção, pedagogia da cultura, pedagogia da escolha, 

pedagogia da história e pedagogia da alternância. 
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afirmam não só o papel da instituição escolar, mas a influência dessa instituição na 

formação das subjetividades dos sujeitos que a ocupam (ser militante).  

Ora, se a escola da realidade do movimento estabelece, então, seu lugar na 

formação dos sujeitos militantes, que concepção de ensino está subjacente a essa 

instituição?  

 

   

 

 

 

 

 De acordo com esse trecho, presente na página 44 do documento, podemos 

compreender três questões sobre o ensino para o MST: 1) o ensino corresponde ao repasse 

de uma teoria, vinculada a alguns conteúdos; 2) por meio do ensino, os sujeitos se 

relacionam com o desconhecido (conhecimento acumulado por um grupo social) e 3) a 

partir do ensino ou do conhecimento teórico, é possível ressignificar a prática humana. 

De início, e isoladamente, a primeira reflexão pode nos levar a compreender que ensinar 

é “transmitir de forma passiva e mecânica um conhecimento”. Mas vejamos o trecho 

seguinte, no qual são aprofundadas as questões do ensinar e do aprender: 

 

 

 

 

 

 

Ou seja, mesmo se utilizando de um termo que nos remete a uma noção de ensino 

instrumentalizada e passiva (repasse), o documento revela que o sentido do vocábulo 

“repasse” não pode ser encarado em seu sentido literal e convencional que sugere uma 

unilateralidade do ensino (o professor passa o conteúdo e o aluno apenas  assimila). Há 

um repasse sim, de alguém que, por sua experiência mais ampla e vasta, faz chegar o 

conhecimento a outrem; mas esse repasse, segundo o texto do dossiê, precisa levar à 

construção de um conhecimento e, consequentemente, à aprendizagem. O que 

percebemos aqui poderia ser analisado como um ponto de dicotomia ou contradição no 

O Ensino corresponde ao momento de repasse dos conteúdos ou da TEORIA. É por meio 

do ensino que os alunos entram em contato com o conhecimento já acumulado pela 

humanidade nos vários campos da vida humana. São teorias que outras pessoas 

formularam a partir da prática delas. Conhecendo estas teorias podemos entender e 

melhorar a nossa prática, sem ter que inventar a roda novamente.[...]  

O importante é que o ensino gere aprendizagem, ou seja, que as crianças consigam se 

apropriar e recriar cada conteúdo para poder usá-lo em sua vida. Não se trata, portanto, de 

um repasse mecânico de conteúdos: o professor fala, a criança decora, escreve numa prova e 

depois esquece. Esse é o tal de “ensino bancário” que não leva a uma aprendizagem real e 

por isso não ajuda em nada. É perda de tempo. Estamos falando de um tipo de ensino que leve 

à CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO.  
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discurso do movimento: como se pode construir conhecimento a partir da noção de ensino 

como repasse de teorias?  

É verdade: como isso é possível? Há uma contradição conceitual no uso dos 

termos, sim (repassar sugere uma semântica diferente de construir). A questão que para 

nós precisa ser entendida é que, por vezes, no universo discursivo referente à escola e ao 

ensino, há termos e vocábulos já naturalizados e normalizados no âmbito da enunciação. 

Parece que falar de ensino e não se referir a alguma transmissão de ideias ou 

conhecimentos deslegitima ou relativiza o domínio do que é ensinar. Não estamos, nesse 

momento, afirmando que ensinar é apenas transmitir conhecimento; mas será que 

transmitir conhecimento também não pode ser ensinar? E será que, mesmo na perspectiva 

de que o professor passa o conhecido para o aluno, não poderá, em algum momento, ser 

esse jogo discursivo ressignificado e os papeis invertidos, ou até mesmo desarrumados? 

O que de fato estamos questionando é que, se um movimento social se apropria de um 

território e de um espaço tão demarcado e lógico (com discursos e referências tão 

solidificados e, por vezes, cristalizados) como a escola, há algumas abordagens que 

acabam por se repetir mesmo quando se tenta deslegitimar o hegemônico.  

A grande questão posta pela escola do MST, contudo, está no fato de que o ensino 

e a aprendizagem devem partir da realidade, do meio em que se vive, daquilo que se faz, 

que se pensa, que se diz e que sente. O trabalho, a natureza, os sujeitos e suas vivências e 

experiências, os problemas da sociedade e os problemas do dia a dia são temas geradores 

para o ensino e é sobre essas questões que o ensino deve se debruçar, repassando ou 

construindo conhecimentos.  

Nesse contexto, o currículo apresenta grande importância para o Movimento. De 

acordo com o documento, na página 52: 

 

 

 

 

 

E mais: 

 

 

 

 

Muita gente pensa que currículo é uma lista de conteúdos que o professor recebe 

pronta e que deve seguir à risca. O currículo tem conteúdo. Mas não é só isso. O 

currículo é um conjunto de práticas que são desenvolvidas de forma planejada pelo 

coletivo da escola. 

O nosso currículo deve ser desenvolvido a partir da realidade próxima das crianças e 

através das experiências práticas. O aluno precisa perceber claramente que aquilo que 

está aprendendo tem sentido prático na sua vida no assentamento. Somente assim ele 

conseguirá avançar no conhecimento da realidade mais distante: do MST como um 

todo, do estado, do País, do mundo. 
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 Essa noção de que o currículo não é apenas uma listagem de conteúdos e sim um 

conjunto de práticas educativas dialoga com a proposta de que o currículo atua como um 

dispositivo cultural e de construção de subjetividades. Mais ainda dialoga com a 

concepção de que “a escola é um território de luta e que a pedagogia é uma forma de 

política cultural” (GIROUX E SIMON, 1999, p. 95). Assim sendo, então, segundo o 

documento em análise, o currículo deve ser centrado na prática, ou seja, na vivência 

cotidiana, escolar e não escolar, nas experiências dentro e fora da sala de aula. E, para 

isso, duas diferenças principais são postas na página 53 do documento,  quando se faz 

uma comparação entre os currículos de escolas do MST e os currículos de outras escolas: 

 

  

 

 

 

 

No entanto, 

 

  

 

 

 

Então, o currículo, para o movimento, não pode ser prescrito sem considerar o real 

da vida do campo, e especialmente do campo em luta pela terra e pela reforma agrária. 

Dessa forma, “constata-se que a prática social e a pesquisa são princípios que orientam a 

produção dos documentos no MST”, visto que o professor se configura como um 

pesquisador da realidade do assentamento e os alunos, como sujeitos sociais, culturais e 

históricos. Nessa perspectiva, os professores das escolas do MST devem ser militantes 

para que se possa construir um currículo e uma escola vinculados aos ideais do 

movimento e para que “esta educação, em que os educadores e educandos se fazem 

sujeitos do seu processo, superando o intelectualismo alienante, superando o 

autoritarismo do educador bancário, supere também a falsa consciência do mundo” 

(FREIRE, 2011, p. 105). 

1)Tiramos o centro do processo de aprendizagem e ensino da sala de aula: aprendemos e 

ensinamos a partir da prática, onde quer que ela aconteça. Pode ser na sala de aula, mas 

também pode ser na biblioteca, na cozinha, na horta... 

2)Tiramos o foco dos conteúdos. Os conteúdos de matemática, português, ciências, passam a 

ser escolhidos em função de necessidades coletivas do assentamento. 

Isso não quer dizer que a escola não tenha que lista mínima dos conteúdos de cada matéria, 

ou em cada área. Pode ter. Deve ter. Só que o mais importante não é conseguir a qualquer 

custo seguir toda a lista. O mais importante é fazer avançar o conhecimento das crianças 

sobre a realidade próxima e distante. 
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 Com relação à noção de língua do documento em análise, não há, de forma 

explícita, nenhuma concepção exposta nas páginas do dossiê, nem mesmo nas partes que 

se referem especificamente ao ensino de português. Mas, a partir do discurso 

materializado no texto, podemos perceber alguns posicionamentos do movimento em 

relação à ideia de língua/linguagem.  

 Na página 32 do documento, o texto afirma que o objetivo das escolas do MST é: 

 

  

 

 

 

 Ora, a partir da concepção de língua como forma de interação humana podemos 

compreender que tal trecho do dossiê evidencia a importância de a leitura, a escrita e o 

cálculo (sendo as duas primeiras eixos do ensino de língua portuguesa) não estarem 

apegados apenas a estruturas, regras e sistematizações, mas principalmente à vida, ao 

mundo, à sociedade. Ou seja, as crianças devem aprender esses eixos de ensino para 

compreenderem a realidade ao seu redor e com ela interagirem. De forma não explícita, 

mas a partir do não dito, podemos perceber que, de acordo com o discurso construído no 

documento, a língua pode ser percebida como uma forma, um meio de interação humana, 

social, cultural e política, que  

 

vem marcada pelos seus usos e pelos espaços sociais destes usos. Neste 

sentido, a língua nunca pode ser estudada ou ensinada como um produto 

acabado, pronto, fechado em sim mesmo, de um lado porque sua “apreensão” 

demanda apreender no seu interior as marcas de sua exterioridade constitutiva 

(e por isso o externo se internaliza), de outro lado porque o produto histórico 

– resultante do trabalho discursivo do passado – é hoje condição de produção 

do presente que, também se fazendo história, participa da construção deste 

mesmo produto, sempre inacabado, sempre em construção (GERALDI, 2009, 

p. 26). 

 

 Nesse sentido, pensar a língua a partir de uma realidade é vinculá-la a uma cultura, 

a um momento histórico, a um grupo social específico, a um sistema de significações, 

como bem denomina Williams em seu debate sobre cultura. 

 

 

Ensinar as crianças a ler, escrever e fazer contas. Não apenas no papel. Elas devem 

aprender a ler, escrever e calcular a REALIDADE do Assentamento e de toda a 

sociedade. 
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4.1.2 Objetivos e propostas metodológicas para o ensino de língua portuguesa em sala de 

aula 

 

 Segundo o documento em análise, o grande objetivo do ensino de língua 

portuguesa é o domínio da expressão oral, da leitura, da escrita ou produção de texto, 

além do estudo da literatura. Na página 79 do documento, um princípio para o ensino de 

língua é posto: 

 

 

 

 

  

Nesse trecho, há algumas questões interessantes a se observar. A primeira reflexão 

que fazemos é sobre o fato de “o jeito de se expressar do aluno” ser respeitado e 

valorizado e posto, na proposta, como um princípio para o ensino de língua. Encarar a 

variação linguística do aluno como algo a ser não só respeitado mas principalmente 

valorizado é perceber que o aluno é um sujeito legítimo e, como tal, domina também 

variedades linguísticas legítimas. Esse posicionamento reflete a ideia de que a voz do 

outro, independente de como é construída, é importante e não pode ser considerada 

“errada”, muito menos descartada. Então, reafirmar a existência de variações não padrão 

no universo escolar e encará-la com valor e significado fortalece o argumento de que a 

língua não é fixa e única.  

E, além disso,  

 

em nossa prática histórica, a maioria [e seu falar] apenas importou quando se 

tornou necessária para reabrir os caminhos do exercício do poder 

compartilhado pelos membros da “cidade letrada”. Conquistado esse objetivo, 

salvos raros momentos de nossa história, não interessa mais ouvir as vozes que 

falam “errado, de forma “grosseira”; a casa grande volta a ter ouvidos 

sensíveis, a corte não resiste ao assédio do populacho. É preciso que ele 

aprenda a falar, para depois falar. (GERALDI, 2008, p. 132). 

 

  

Nessa perspectiva, citar em um documento curricular a importância da  

valorização e do respeito ao jeito de se expressar do aluno implica uma tendência do 

currículo de ser um “terreno de produção política cultural, no qual os materiais existentes 

Respeitar e valorizar o jeito de se expressar do aluno, mas introduzir e estimular também o 

domínio da linguagem oficial, especialmente no que se refere à concordância verbal, 

pronúncia e acentuação. No conteúdo observar a clareza, o nível dos argumentos, a 

coerência, entre outras ideias. 
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funcionam como matéria-prima de criação, recriação, e, sobretudo, de contestação e 

transgressão” (MOREIRA E SILVA, 1994, p. 28).   

A segunda reflexão que podemos construir a partir do trecho é que, mesmo sendo 

a variedade do aluno valorizada e respeitada, o domínio da linguagem oficial deve ser 

estimulado e introduzido. Ora, se a escola na realidade do movimento se configura como 

um direito, é também direito do aluno ter conhecimento sobre a norma padrão da língua. 

Mas a questão é: como será construído o conhecimento sobre essa norma padrão? A partir 

do enfoque em que aspectos? Regras gramaticais? De início, parece que, segundo o 

trecho, a forma padrão da língua portuguesa será sim estudada e introduzida a partir de 

suas regras gramaticais, especialmente no que se refere à concordância verbal, à 

pronúncia e à acentuação. Uma das perguntas que fazemos é: por que o foco nesses três 

tópicos linguísticos? Por que o documento não traz uma argumentação sobre o fato de a 

norma padrão ser uma variedade da língua, indicando a promoção de reflexões e 

questionamentos acerca de seu funcionamento?  

 A possível resposta que colocamos para essa questão assemelha-se à análise que 

fizemos na seção anterior sobre o ensino como repasse. A escola enquanto instituição se 

fundou em bases fortes e rígidas, não inquebráveis nem imutáveis, mas historicamente 

conservadoras e tradicionais, apoiadas nos pilares de que “os professores eram da ‘elite’ 

cultural e os alunos, da ‘elite’ social” (GERALDI, 2009, p.116). O corpo docente mudou, 

o corpo discente mudou, mas as bases e os pilares da escola continuam enraizados tanto 

na instituição quanto nos discursos e práticas de alguns sujeitos desse universo (sejam 

alunos ou professores). São esses discursos e essas práticas que fazem com que uma 

escola, cujo princípio educativo está vinculado à ideologia de um movimento social, em 

seu currículo, não se desapegue de uma abordagem específica no tocante às questões 

gramaticais da norma padrão, por exemplo.  

 Além disso, o reconhecimento da importância do domínio da variedade culta da 

língua pode ser um ferramenta política, para o movimento, visto que “o objetivo da escola 

é ensinar o português padrão, ou talvez, mais exatamente, o de dar condições para que ele 

seja aprendido” (POSSENTI, 2000, p. 17) e assim o sujeito possa ter um espaço social e 

uma voz ativa dentro das possibilidades de um território político.  

 É importante salientar que não desvalorizamos o estudo de aspectos gramaticais, 

muito menos daqueles que referem-se à norma padrão da língua. O que colocamos nesta 

reflexão é que, além de questões estruturais, a norma padrão também apresenta outros 

aspectos a serem estudados (e inclusive, desconstruídos) em sala de aula. Sugerir o estudo 



87 

 

 

 

da concordância verbal, da acentuação e da pronúncia de palavras é interessante mas não 

pode ser limitador ou voltar-se para a língua enquanto estrutura. O que observamos nesse 

trecho é que a ênfase no estudo de certos aspectos da língua dialoga com um discurso 

engessado do que se deve estudar em português, como, por que e para quê. E esse é o 

desafio. Propor, numa realidade escolar alternativa, o estudo sistemático mas não 

reflexivo da língua reflete uma imagem cristalizada das aulas de português: a imagem, 

por exemplo, de que para ser aceito socialmente, para que o discurso ocupe um lugar de 

poder e de legitimidade, é preciso pronunciar ‘corretamente’ as palavras, estabelecer a 

concordância e acentuar corretamente. 

 Ainda sobre o esse trecho, nossa terceira reflexão aponta para o fato de a clareza, 

a coerência e o nível dos argumentos constituírem uma especificidade e um princípio para 

o ensino de língua. Levando em consideração que as ações de um movimento social se 

organizam a partir da ideia de luta, de conquista, de busca de adesão aos seus ideais e de 

propostas de transformação do real, é perfeitamente compreensível que os momentos de 

estudo da língua se configurem como momentos de organização discursiva, visto que é 

através do discurso que o movimento se faz ouvir e se faz presente pelo e no mundo. 

Nesses momentos, formar sujeitos conscientes de suas possibilidade argumentativas é 

também “definir uma relação entre o ‘eu’ implícito desta classe e os lugares de enunciação 

presumidos pelo discurso” (MAINGUENEAU, 1997, p. 54). 

 Com relação às propostas metodológicas para o ensino de língua, no ensino 

fundamental II, o documento propõe algumas sugestões para o trabalho com a expressão 

oral, a leitura, a escrita e a literatura.  

 Sobre a expressão oral, vemos no trecho a seguir o que é colocado como 

fundamental: 

  

 

 

É interessante destacar o espaço para a oralidade e suas especificidades que se 

pode identificar no documento. A produção discursiva oral é importante para a 

constituição do sujeito histórico, para a constituição da identidade do ser sem terra. Assim 

sendo, expressar-se oralmente se configura como uma habilidade a ser desenvolvida a 

partir do ensino de língua. Vale ressaltar também que não apenas gêneros orais 

argumentativos são postos como possibilidades, mas também os gêneros artísticos, como 

Técnicas de exposição e oratória, debates, entrevistas, declamação, jograis, apresentações 

artísticas em geral, rádio, relatos de pesquisas ou estudos feitos individualmente ou em grupo. 
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jogral e declamações. Isso dialoga com a concepção de educação do movimento como 

formação humana, social, política e cultural.  

 Observamos que não há nenhuma referência, no documento, às possibilidades de 

formação, pela leitura escolar, de sujeitos históricos conscientes e críticos. Isso nos leva 

a crer que, sendo a formação desses sujeitos um objetivo do movimento, ela não precisa, 

obrigatoriamente, figurar, de forma documentada e prescrita, no eixo de leitura das aulas 

de português. Mas, ela pode e deve se constituir enquanto meta nas demais ações do 

Movimento. Contudo, os momentos de reflexão sobre a língua podem promover “a 

capacidade de construir relações e conexões entre os vários nós da imensa rede de 

conhecimento que nos enreda a todos” (KLEIMAN E MORAES, 2007, p.91) 

 Sobre a escrita, o documenta coloca como elementos fundamentais: 

 

 

 

 

 

 

 

 Primeiramente, vamos destacar as propostas de gêneros textuais a serem 

trabalhados em sala: textos com sequências narrativas, informativas, dissertativas. Os 

textos da ordem do narrar possibilitam, além do lúdico, o desenvolvimento do sujeito 

narrador e leitor de histórias suas, de sua comunidade, de seu assentamento. Os textos de 

caráter informativo, como mural, boletim informativo e jornais, revelam os gêneros que 

circulam no cotidiano do Movimento e de suas atividades (escolares e não escolares).   

 Sobre o ensino da literatura, o documento destaca: 

 

  

 

 

  

 

É perceptível que as propostas metodológicas para o ensino de língua, 

especialmente no eixo de leitura e de literatura, não priorizam ou não enfatizam a 

formação de um leitor sensível, crítico, reflexivo e consciente. O que percebemos, pela 

Elaboração e produção textual: textos informativos, narrativos, dissertativos, 

correspondências pessoais, oficinas e comerciais. Atas, jornais, boletins informativos e 

mural. Na produção textual, trabalhar também: ortografia, concordância verbal e nominal, 

construção das frases segundo a forma padrão, princípios básicos de comunicação escrita, 

elementos de fonética.  

Os objetivos: desenvolver o hábito de leitura; conhecer e analisar as principais correntes 

de literatura brasileira e latino-americana. Os alunos devem ter a oportunidade de ler, 

expor, e discutir obras clássicas e também da literatura popular, incluindo as produções 

do MST. Uma atividade complementar pode ser assistir filmes baseados em clássicos de 

literatura. E também, a integração com atividades de Educação Artística. 
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leitura do documento, é que essa formação se dilui nas atividades tradicionalmente 

escolares, principalmente no tocante à disciplina de língua portuguesa, e se solidifica 

muito mais nas ações do movimento realizadas fora da sala de aula de português do 

fundamental II. 

 Ao que parece, as considerações sobre o ensino de língua postas no documento 

esbarram numa proposta educativa de reconhecimento do ensino da norma padrão sem 

uma clareza das possíveis problematizações que podem (e devem) ser construídas sobre 

a língua. 
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4.2 Entrevistas  

 

 Após o conhecimento e a análise dos documentos curriculares, visitamos a Escola 

Municipal Catalunha, no Assentamento Catalunha, no município de Santa Maria da Boa 

Vista, na região do Sertão de Pernambuco. Na visita ao campo, durante o período de 30 

de agosto de 2014 a 06 de setembro de 2014, realizamos entrevistas com as professoras 

selecionadas para participar dessa pesquisa. A intenção metodológica de realizar as 

entrevistas após o conhecimento da proposta curricular do MST se justifica no fato de 

realizarmos essa etapa metodológica da pesquisa já tendo nos aprofundado nas questões 

educativas postas pelo movimento em seus documentos oficiais.  

 Da análise documental aqui empreendida, percebemos que o Caderno de 

Educação n. 13, “Dossiê MST Escola”, apresenta um diálogo entre os debates sobre 

Educação do Campo e educação e movimentos sociais e sobre as atuais reflexões no 

tocante ao currículo. A partir da análise documental, observamos que as questões próprias 

do ensino de língua portuguesa no ensino fundamental II são abordadas de modo 

superficial nos textos, sem um aprofundamento das influências do estudo da língua para 

a formação do sujeito histórico do campo como sujeito crítico e consciente. Observamos, 

porém, que, mesmo com essa superficialidade em relação às propostas metodológicas 

para o ensino de português, tais documentos curriculares apresentam uma preocupação 

com a expressão oral e a construção argumentativa dos estudantes.  

 Após essa etapa da análise, então, realizar entrevistas com professoras de língua 

portuguesa do ensino fundamental II, em uma escola vinculada ao Movimento, situada 

em um assentamento em área de reforma agrária, possibilitou a verificação dos propostos 

nos documentos analisados. Portanto, na presente pesquisa, lançamos mão das entrevistas 

para percebermos os pontos de relação entre o currículo prescrito e o discurso das 

docentes.  

 As duas entrevistas foram semiestruturadas e continham questões que objetivam 

saber as ideias das professoras acerca de currículo e ensino de língua, dos procedimentos 

didáticos em suas aulas, do conhecimento das propostas educativas do MST e da relação 

entre o ensino de língua e a formação de um sujeito crítico. As respostas foram gravadas 

e, posteriormente, transcritas. 

 Na análise que se segue, decidimos observar as respostas das duas professoras 

simultaneamente, agrupando-as por critérios de análise. Dado que nossa pretensão era 

ampliar as reflexões sobre o ensino de língua em uma escola do MST, acreditamos que a 
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escolha por analisar as entrevistas juntas proporcionaria maiores condições para análise. 

É importante salientar que não temos a intenção de realizar uma análise comparativa entre 

as duas entrevistas, mas de confrontar dados e reflexões.  

 

 

4.2.1 Concepção de língua e currículo  

  

Inicialmente, destacamos a fala da Professora A, quando questionada sobre a 

importância e o objetivo das aulas de português:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da resposta da docente podemos inferir uma concepção de língua 

subjacente ao seu discurso. Quando a professora relata o trabalho que fez em uma turma 

com o tema da variação linguística, ela expressa, em seu discurso, a concordância de que 

a língua não é una, nem fixa, nem imutável. Ao contrário, em sua fala, ela defende que o 

jeito como se fala no Nordeste é diferente do jeito como se fala no Sul do país, por 

exemplo. Sobre isso, ela afirma ainda que a importância do ensino de língua portuguesa 

está em podermos aprender sobre cultura e percebermos que o jeito diferente do outro 

não está errado. Esse discurso da professora dialoga com o princípio, visto na análise 

documental, de respeito e valorização do falar do aluno. Além disso, demonstra a 

preocupação de fazer os alunos compreenderem que não há uma forma na língua mas sim 

várias e todas são legítimas.  

 Esse posicionamento teórico-metodológico da professora A revela seu 

reconhecimento de que “a língua é, na sua própria essência, heterogênea, e, a despeito das 

variações, tem o caráter sistemático e identificador de grupos sociais” (SUASSUNA, 

PA: Acho importante porque é nossa língua e através da língua portuguesa eles vão desenvolvendo a 

informação, a leitura, aprendem a escrever, conhecem novas coisas. E eles aprendem outras coisas, por 

exemplo a cultura. No ano passado eu fiz um trabalho sobre variação linguística com eles, pra eles 

saberem que nossa língua portuguesa é diferente, o jeito que se fala aqui é diferente do jeito que se fala 

no Sul. E foi muito bom, porque eles aprenderam sobre cultura, e eu acho isso importante, pra eles 

conhecerem. E é importante porque, às vezes, pode chegar aqui um aluno na nossa escola falando 

diferente, e eles acharem estranho até rirem, achando que tá errado, né, fazem aquelas coisas, riem, 

mas não, não tá errado. E por isso eu acho importante, pra eles saberem que mesmo aqui no nosso 

Brasil, na nossa região, na nossa língua existe uma variação de língua, né, de fala, entendeu? 
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2007, p. 103). A importância desse reconhecimento está no fato de que a docente, ao 

assumir seu papel de educadora, formando sujeitos que, historicamente, são 

discriminados por suas práticas linguísticas, não incorpora, nem em seu discurso, nem em 

sua prática, o pressuposto ideológico do preconceito linguístico. Ao contrário, os debates 

sobre a variação linguística chegam em seu território de ensino e ocupam espaços bem 

delimitados. 

 Sobre a ideia de língua da Professora B, destacamos o seguinte trecho da 

entrevista, em que ela fala sobre os problemas de interpretação dos alunos, para 

analisarmos seu posicionamento diante da linguagem: 

 

 

 

 

 Aparentemente, não há nenhuma relação entre o trecho destacado e a concepção 

de linguagem que possa estar implícita na fala da professora. Mas, se formos observar as 

entrelinhas do discurso da professora, percebemos que sua concepção de leitor ultrapassa 

as barreiras da decodificação e toca nos entraves da interpretação. Ou seja, para ela, os 

alunos sabem ler, sabem decodificar o que leem na superficialidade, mas não conseguem 

compreender o sentido do texto, principalmente, porque não perceberam que ali se 

encontra um discurso e eles precisam com ele interagir para construir os sentidos 

possíveis. Assim sendo, quando a professora afirma que os alunos são analfabetos 

funcionais, em seu discurso se apresenta a ideia, ao menos, de que a língua não é apenas 

decodificação, mas também construção de sentidos.  

 Assim sendo, mesmo que não fique claro em todo o discurso das duas professoras 

a concepção exata de língua/linguagem na qual elas acreditam, é possível percebermos 

algumas indicações de que para elas língua não é algo fixo, rígido nem muito menos um 

código a ser decodificado e compreendido de modo uniforme.   

 Em relação à concepção de currículo, destacamos de início o posicionamento da 

Professora A sobre o que seria um currículo: 

 

 

 

 

 

PB: Porque, veja, todos os alunos leem mas eles não entendem. Quando a gente diz que eles não 

sabem ler, não é que eles não sabem ler, é que eles leem mas não entendem, eles são analfabetos 

funcionais. 

PA: O currículo que você fala são os conteúdos da Secretaria de Educação, certo? Eu sempre 

dou uma olhada neles pra ver se não estou fugindo, sempre estou dentro da programação. Mas, 

esse ano, não estou trabalhando com o livro e sempre eles seguem, no programa, os conteúdos 

do livro. Mas eu sei já e mesmo sem o livro, eu sigo, só às vezes que eu olho pra ver se não 

esqueci, se estou seguindo mesmo ou não. 
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Para a professora, o currículo consiste na programação de conteúdos a serem 

trabalhados em sala de aula; programação essa que, por sua vez, é construída pela 

Secretaria de Educação do Município de Santa Maria da Boa Vista. Ao revelar esse 

posicionamento, a professora demonstra não estar a par, por exemplo, das discussões 

sobre o tema presentes, inclusive, nos próprios documentos do MST. Fora isso, sua fala 

revela algo mais interessante: se, na proposta curricular analisada nesta pesquisa, o 

currículo precisa ser pensado e construído a partir das práticas e das realidades 

vivenciadas pelo movimento e pelos sujeitos do campo (e, neste caso, do assentamento 

Catalunha), como se explica a presença efetiva de uma proposta de língua pensada e 

construída fora do território dos sujeitos do campo e dentro dos limites do Estado? Talvez, 

uma possível explicação seja a de que  

 

seu potencial de avanço ‘corporativo’ está em vias de esgotamento, nessa área 

da política educacional como em outras. E enquanto não se vislumbram 

mudanças mais estruturais na sociedade, seu avanço (ou sobrevivência) não 

pode prescindir das lutas (que podem ser mais ou menos radicais) pela 

democratização do Estado em favor dos trabalhadores (CALDART, 2009, p. 

57).  

 

 Além disso, percebemos que o trabalho docente em relação ao que ensinar em 

suas aulas se configura como um trabalho alienado, pois a docente não se reconhece em 

um dos produtos de seu trabalho: o currículo de língua portuguesa (KLEIMAN E 

MORAES, 2007, p. 33). Não se reconhecer como sujeito desse trabalho interfere 

diretamente em sua atitude reflexiva diante do currículo, e, consequentemente, interfere, 

também, em seu posicionamento enquanto professora de língua portuguesa em uma 

escola do MST, pois, “é só pensando sobre os fatores que condicionam uma determinada 

situação que tomamos consciência de nossos limites e possibilidades e podemos, então, 

propor transformações” (GROSBAUM, SAMPAIO E SETUBAL, 1998, p. 155). 

Sobre o currículo, a professora B também considera que ele se configura como 

uma listagem de conteúdos, mas, em sua fala, ela acrescenta a ideia de que, se fosse 

possível, adequaria tais conteúdos ao menos às necessidades dos alunos. Vejamos: 

 

PB: Como a gente já recebe, o que a gente recebe, já vem pronto o que a gente tem que 

trabalhar. Mas, assim, se fosse pra gente escolher, eu trabalharia outras coisas, eu mudaria, 
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porque tem coisas que eu não acho importante pra eles e eu trabalho. A gente tem um esqueleto 

só e eu mudaria algumas coisas, porque eu sei das necessidades deles. Literatura mesmo, no 

8º ano, é um tanto de coisinha assim [faz um gesto para indicar tamanho pequeno], e eu acho 

que eles precisam de mais coisas, no meu ponto de vista, né?  

 

  Mesmo assumindo que o currículo são os conteúdos a serem trabalhados em sala 

de aula, a professora B compreende que essa proposta deveria ser reformulada a partir 

das necessidades linguísticas, sociais, culturais dos alunos. Sobre isso ela acrescenta 

ainda: 

 

 

  

 

 

 

 Nesse contexto, para a professora B, proporcionar aos alunos, através de um novo 

currículo, o acesso a certos conteúdos e especificidades é torná-los sujeitos com outra 

possibilidades de vida, de identidade, de histórias, visto que uma proposta curricular 

também constrói subjetividades.  

 

4.2.2 Conhecimento dos princípios educativos do MST e articulação da prática docente 

com o ensino de língua proposto nos documentos curriculares do movimento 

 

Em relação ao conhecimento, por parte das professoras, das propostas curriculares 

do MST, ambas afirmam nunca ter tido acesso a esses documentos específicos no tocante 

aos princípios pedagógicos do movimento. Ambas afirmam nunca terem participado de 

cursos de formação para educadores e educadoras do campo, assim como não se 

consideram militantes do movimento. Esse, inclusive, é um dado interessante, pois, no 

“Dossiê MST – Escola” há a afirmação de que, para que a escola do movimento cumpra 

seu objetivo, é mister que o professor seja um militante. Isso nos faz refletir sobre a 

relação entre a escola, o movimento social e o Estado, visto que todos os docentes atuantes 

na instituição são funcionários vinculados ao município de Santa Maria da Boa Vista, que 

ingressaram na rede de ensino por meio de concurso público.  

PB: Aqui, eles não têm acesso a quase nada, a vida deles é da escola, pra igreja, 

pra casa e pra um clube que tem aqui, eles não saem daqui pra nada, e não têm 

acesso a quase nada. 
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E mais: se, enquanto movimento social organizado, o discurso do MST se constrói 

a partir, inclusive, de sua institucionalidade e do território em que circula, o que acontece 

quando os sujeitos educadores da escola do movimento não dialogam, nem possuem 

conhecimento sobre as propostas educativas do MST?  

Sobre participação em formações do MST e sua relação com o Movimento, a 

professora B destaca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A professora afirma ter tido contato com um documento curricular do MST há uns 

4 ou 5 anos, documento esse sobre o qual ela não revela maiores detalhes, além de 

apresentar algumas propostas de trabalho com textos. Além disso, há um dado importante 

na fala da professora: o reconhecimento de que há um tipo de discurso sobre o MST, 

inclusive na grande mídia, como afirma a professora B, que cria uma imagem negativa 

ou problemática do Movimento, fazendo com que as pessoas não encarem a convivência 

com essa realidade de forma calma e tranquila. Essa fala da professora nos possibilita 

compreender que os discursos que circulam muito mais criminalizam os movimentos 

sociais do que os valorizam enquanto organizações civis legítimas. 

 Em relação à professora A e sua experiência com o Movimento e os documentos, 

ela afirma: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

PB: Não, nunca fiz nenhuma formação. Na outra escola que eu trabalhava, não era do MST, 

mas tinha uns alunos que eram, então eles entregaram uma cartilha, trabalharam com a 

gente. Mas isso já faz uns 4, 5 anos. E foi algo rápido. Aí, o pessoal diz que o sistema da 

escola é diferente. Assim, a gente ouve, né? A gente ouve na televisão e tal, essas coisas “ah, 

o MST é isso, ou aquilo”, aí, eu já cheguei com medo, mas não vi nada de diferente. 

PA: Nunca participei de formação do MST, não. Já participei de reuniões aqui na escola, 

de coletivos dos professores que era muito bom. Esse coletivo a gente sentava, ia ver como 

estavam as turmas, como estava o desenvolvimento dos alunos, o que a gente podia fazer 

pra melhorar. A gente, o coletivo dos professores que era aqui na escola, e a gente dividia 

as turmas, aí tinha a turma de estrutura,quando acontecia alguma coisa, alguma coisa que 

quebrou, aí tinha a equipe de ornamentação, quando tinha algum evento, aquela equipe de 

ornamentar. Tinha a equipe de saúde, teve uma época que a equipe de saúde trouxe médico, 

dentista, teve aqui na escola o dia todo, teve dentista, consulta, teve até preventivo. Tinha 

a parte social, de fazer documentos. Mas do ano passado pra cá não teve mais.  
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E continua: 

 

 

 

 

 

Perguntada sobre o tratamento, nessas reuniões, das especificidades do trabalho 

com a língua portuguesa, a professora A responde: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A partir das falas da professora A, podemos perceber que houve um 

enfraquecimento das ações formativas, em relação à participação do movimento na 

condução da escola. Além disso, percebemos também que as especificidades do ensino 

de língua para a formação de um sujeito crítico e consciente não são postas de maneira 

sistemática para as turmas do ensino fundamental II. Essa sistematização fica mais a cargo 

das propostas para o ensino da educação infantil e do fundamental I.  

 

4.2.3 Procedimentos didáticos nas aulas de língua portuguesa 

 

 Sobre os procedimentos didáticos e metodológicos para o ensino de língua, 

destacamos, primeiro, a fala da professora A, quando questionada sobre como preparava 

suas aulas: 

  

 

 

 

PA: E era assim, a gente já deixava marcado quando ia ser a próxima reunião, tinha a 

equipe que fazia a memória da reunião, a equipe da apresentação. Era muito bom. Tinha 

até aluno que participava, tinha gente daqui da comunidade, da coordenação do MST. 

PA: Nessas reuniões não tinha nada específico sobre ensino, a gente debatia sobre o que 

podia fazer com os alunos, como melhorar, como melhorar a aprendizagem. Sobre 

português, não tinha nada muito específico, não, só, às vezes, de trazer texto, de ler, assim, 

de proposta dessa leitura compartilhada, mesmo. Assim, tinha mais sugestão pra primário, 

de fazer contação de história, assim... 

PA: Assim, eu costumo preparar minhas aulas... não estou usando livro, não tenho livro, porque veio 

o livro mas não tinha suficiente para os alunos, então, assim, às vezes eu pego um texto ou outro, pra 

fazer uma leitura, mas pra seguir mesmo o livro não. Eu preparo as aulas com os meus livros, às vezes 

pesquisando mesmo na internet, eu gosto sempre de ficar pesquisando algo novo. Eu costumo copiar, 

como não tem livro, às vezes eu tiro xerox de algum conteúdo ou texto, principalmente de texto, porque 

texto, eu não gosto muito de copiar texto pra eles copiarem, porque eles copiam e, às vezes, eles mesmos 

não entendem o que foi que copiou. Então, eu gosto de trazer o texto mesmo xerocado ou, às vezes, no 

livro, assim, pegar pra ficar de dois em dois pra fazer a leitura. 
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 Diante da fala da docente A, podemos levantar algumas considerações sobre como 

os professores de língua definem o que ensinar em suas aulas, e, portanto, como o 

currículo é definido na prática cotidiana. Primeiro, vale salientar que, a partir da fala da 

professora, não há uma organização didática e lógica, muito menos relacionada à 

realidade dos alunos, no preparo das aulas de português. O que se percebe é que 

 

a organização do conhecimento escolar é tratada como um processo 

que, ao lado da seleção, define que tipo de conhecimento, em que 

sequência, em que forma e para quem pode ser ensinado. Os 

pressupostos que presidem essa abordagem estão ancorados na ideia de 

que a organização do currículo, em termos de sequência da 

apresentação dos conteúdos selecionados, tem de ser definida a partir 

de considerações sobre a estrutura lógica da disciplina e do nível de 

desenvolvimento cognitivo do aprendiz. (SANTOS E MOREIRA, 

1998, p. 59). 

 

Em relação a essa leitura, citada na fala anterior, a professora A continua: 

 

 

 

 

 

 

 Diante dessas afirmações, percebemos que a professora toma, como elemento  

gerador de suas aulas, o texto, em concordância com a Professor B que também afirma 

isso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É possível perceber que ambas as professoras se utilizam de textos como ponto de 

partidas para o desenvolvimento das aulas. Uma preocupação em comum das professoras 

PA: E assim, eu gosto muito de fazer essa leitura compartilhada, porque assim eu vou 

observando como eles estão na leitura, eu acho muito importante a leitura, o ler, o ler 

corretamente, assim, fazendo todo o processo, né, da pontuação. 

PB: Eu gosto de trabalhar textos, gosto muito. Às vezes eu faço assim, eu trago um texto, 

né, e pra trabalhar a gramática através do texto, ou às vezes eu trabalho a gramática 

solta mesma, mas eu gosto de trabalhar os dois juntos, fazendo contextualizado, né? Eu 

deixo solta, às vezes, eles têm muita dificuldade de trabalhar os dois juntos, aí eu trago 

o texto pra eles lerem, porque eles não leem, eles não gostam de ler, é muito difícil fazer 

eles lerem. Eu falo: - Gente vocês têm que ler, tem que escrever. Eu ainda escrevo muito 

no quadro também, eu não trago tudo prontinho, não. 
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é justamente a leitura. A professora A afirma trabalhar a leitura oral, ou leitura 

compartilhada com seus alunos. E evidencia a ideia de que uma boa leitura é aquela em 

que o aluno apresenta fluência e entonação adequadas, respeitando as pontuações do 

texto. Esse posicionamento diante do trabalho com a leitura dialoga com o posto nos 

documentos curriculares em que a fluência e o compartilhamento oral da leitura são 

elementos fundamentais para o ensino de língua.  

 

 Ainda sobre os procedimentos usados no ensino de língua, a professora B afirma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A professora afirma se valer de outros recursos como filme e documentários para 

promover nos alunos a interpretação textual, tópico no qual, inclusive, segundo ela, os 

alunos apresentam bastantes dificuldades.  

 Ainda sobre os procedimentos usados no ensino de língua, a professora A informa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 O que percebemos na fala das professoras é a preocupação com os conteúdos ditos 

gramaticais. Em nenhuma das falas, observamos o relato de uma alternativa para reflexão 

sobre as possibilidades de uso da língua. Isso talvez ocorra porque 

 

PB: Trabalho muito texto, muita leitura, filme eu trabalho, mas esse ano eu só trabalhei 

uns 3 filmes. O filme, a interpretação do filme é pra gente trabalhar a interpretação, 

porque, assim,a gente traz livro mas eles não leem, eu pelejo, mas um ou outro lê. A gente 

já tentou trazer livro, pra, assim, eles se juntarem em cinco, pra lerem, mas eles não leem, 

não tem jeito. Eu trabalhei um documentário no começo do ano e agora passei o filme. 

PA: E assim, relacionado a conteúdo, né, gramática, assim, eu também, eu dou a 

gramática, eu explico a eles a gramática, e eu trago textos, aí eu dou o texto. Aí, eu faço 

sempre assim. E minha maneira de trabalhar é assim, eu copio, eu trago xerocado. Assim, 

quando eu trago conteúdo, quando eu não trago xerocado, eu gosto assim, de primeiro 

copiar e depois eu explico. Dificilmente eu começo explicando pra depois copiar, eu 

primeiro copio, porque eu acho assim, copiando ele já vai conhecendo um pouco e quando 

eu vou explicar ele já sabe um pouco do conteúdo. 
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na escola em que nos formamos e à qual retornamos por opção profissional, há 

uma arraigada tradição de ensino dos chamados conteúdos gramaticais, já que 

caberia à escola, supostamente, sistematizar o conhecimento resultante da 

reflexão assistemática, circunstancial e fortemente marcada pela intuição de 

todo falante da língua, propondo-se esta sistematização como um suporte 

necessário a um melhor desempenho linguístico dos estudantes (GERALDI, 

2009, p. 121).  

 
 

  

 Sobre o trabalho com a produção textual dos alunos, a professora B argumenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 Algumas reflexões importantes podem ser construídas diante da fala da professora 

B. A primeira delas é de que a professora afirma que o entrave para não compreender o 

texto escrito pelos alunos é a escrita ortográfica fora do padrão. Infelizmente, as 

problemáticas para a não compreensão de um texto ultrapassam os limites do escrever 

certo ou escrever errado e tocam nas questões da organização das ideias, da construção 

de sentidos, da argumentação, da coesão e da coerência. E esses aspectos não são postos 

pela professora.  

 A segunda reflexão que fazemos diante do discurso da professora B é sobre sua 

isenção diante da problemática da escrita dos alunos. A professora afirma que, por não 

entender o que os alunos escrevem, ela não “corrige” os textos produzidos 

individualmente e, por conseguinte, não realiza os apontamentos necessários para que a 

produção textual dos alunos melhore. Ou seja, há uma omissão de seu papel por parte da 

professora. 

 A terceira e última reflexão que fazemos parte da afirmação de que, “como se está 

no interior, ocorrem inúmeros problemas de escrita, o que não ocorre, por exemplo, na 

capital”. Esse posicionamento da docente revela um discurso hegemônico da dicotomia 

campo-cidade tão reverberada e legitimada por diferentes sujeitos. Tal discurso consegue 

ser incorporado até mesmo pelos próprios sujeitos. Ou seja, sua legitimidade e veracidade 

interferem inclusive na construção das identidades dos sujeitos do campo e no modo como 

eles se aceitam e se veem diante dos sujeitos da cidade.  

PB: Mas se você pedir pra eles fazerem um relatório, uma redação, tem deles que você não consegue 

ler não, você não consegue entender, você não entende não, há muita palavra errada, você não sabe 

que palavra é. Aí, eu mesmo eu peço pra eles lerem e aí é que eu entendo, não tem condições. Muitas 

vezes eu nem corrijo, você pega de 31, ter 2, 3 certo, aí pra você corrigir e entender do resto todo, 

não tem como não, eu peço pra eles lerem. Aí, às vezes eu peço pra eles se juntarem, em 2,3, 4 e 

escreverem e aí eu vou no grupo, ajudo, fica mais fácil de trabalhar, aí eu vou num grupo, vou no 

outro. Porque assim, a gente tá aqui no interior, mas na capital é diferente, né?  
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4.2.4 Relação entre o ensino de língua e a formação de um sujeito crítico 

 

 Sobre a relação entre o ensino de língua e a formação de um sujeito crítico, 

destacamos, inicialmente, a fala da professora A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir da fala da professora A percebemos sua preocupação com a visão crítica 

do aluno sobre o mundo que o cerca. No relato de sua atividade com os alunos, a 

professora promove a leitura de um texto com a intenção de transcender as possibilidades 

da leitura compartilhada e oral, focada na entonação. Por meio da leitura do poema “O 

bicho”, de Manual Bandeira, a docente faz os alunos refletirem sobre suas condições 

enquanto sujeitos no mundo e transformadores do mundo. Fora isso, ela afirma que, com 

a leitura do texto, foi possível aos alunos estabelecer reflexões e relações com a realidade 

de perto, suas vidas, e as realidades de longe, questões do nosso país. Esse relato da 

professora confirma o que diz Geraldi (2009, p.118): 

 

Se a leitura puder se tornar, nas aulas de português, esta forma de encontro, 

norteado pelos diferentes interesses pelos quais buscamos encontrar-nos com 

os outros, talvez possamos ultrapassar práticas escolares tradicionais de leitura 

e irmos além das dicotomias da formação técnica x formação humana nas 

escolas em que hoje atuamos em função da construção da escola que queremos. 

 

 

 

 Desse modo, fazer das aulas de língua momentos de reflexão linguística atrelada 

à reflexão do mundo possibilitará a construção de uma educação que ultrapasse os muros 

da escola e ganhe vida através dos sujeitos.   

 

PA: Eu, assim, eu me preocupo demais, eu sempre falo pra eles, porque tem alguns 

que são acomodados, e eu sempre falo pra eles pra gente fazer aquela leitura, né, de 

entender as coisas realmente, ter uma visão ampla do que tá lendo, né?  

E eu trago alguns textos, também, com essa ideia da visão crítica. No 7º ano até, eu 

trouxe aquele texto... do bicho, de Manuel Bandeira. Eu trabalhei com eles a questão 

da fome. Eu trabalhei com eles a leitura, né, também, a leitura, e a interpretação, o 

que eles tavam lendo, o que eles viam além da vida deles, pra realidade, né, deles, 

do nosso país, e fiz também um questionário. E eles se saíram bem, se saíram bem.  



101 

 

 

 

4.3 Observações de aulas  

 

 Iremos agora mostrar as análises que fizemos das aulas observadas de cada uma 

das duas professoras, separadamente. Nossa intenção, no momento das análises, foi 

identificar as concepções de língua/linguagem e ensino subjacente às suas práticas, 

verificar os procedimentos didáticos e metodológicos adotados em sala de aula e tentar 

perceber a articulação das metodologias das professoras com as propostas apresentadas 

nos documentos analisados nesta pesquisa.  

 A escolha por analisar as aulas das professoras separadamente se justifica pelo 

fato de, sendo práticas distintas em séries distintas, termos levantado gama de discussões 

e reflexões mais ampla sobre o ensino de língua em uma escola do MST.  

 As observações foram realizadas no período de 30 de agosto de 2014 a 06 de 

setembro de 2014, na Escola Municipal Catalunha, situada no Assentamento Catalunha.6 

As aulas foram gravadas em áudio, e posteriormente transcritas, e registradas em diários 

de campo. Na análise das práticas das professoras, buscamos perceber se havia 

singularidades no ensino de português de uma escola do campo vinculada a um 

movimento social.  

 Iremos, então, apresentar, no formato de um quadro, as sínteses das aulas 

observadas, em seguida, levantaremos algumas questões que julgamos pertinentes para o 

nosso estudo.  

 

4.3.1 Observações de aulas – Professora A 

 

 Observamos a professora A por cinco aulas, em dois encontros: um, de três aulas 

e outro, de duas aulas. A turma observada foi um 6º ano do turno da manhã e era formada 

por, em média, 35 alunos com idades entre 09 e 12 anos. O espaço físico da sala contava 

com bancas para os alunos, uma mesa e uma cadeira para a professora e um quadro branco 

com dimensões 1,2m x 1,2m. A sala não apresentava ventilador nem ar-condicionado. 

                                                 
6 Durante o período que estivemos em campo, alguns acontecimentos atrapalharam o andamento das 

observações das aulas. Como já dito anteriormente, os funcionários da escola, em sua maioria, residem no 

município de Santa Maria da Boa Vista, distante cerca de 45 km da Escola Catalunha, e um micro-ônibus 

da prefeitura da cidade realiza os transportes (de ida e volta) para a cidade. Durante dois dias, as aulas da 

escola fora canceladas porque o transporte estava com problemas mecânicos, impossibilitando a ida de 

alguns professores à escola. As professoras sujeitas dessa pesquisa ficaram impossibilitadas de dar aulas 

por esse motivo, e isso gerou, para nossa pesquisa, uma pequena amostra das observações. Por motivos de 

deslocamentos, não pudemos fazer outras visitas à escola no Sertão.   
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 Aparentemente, as aulas não foram guiadas, necessariamente, por um projeto 

didático ou um projeto temático, mas seguiram uma lógica de conteúdos aleatórios, sem 

nenhuma relação evidente entre si. Faremos, abaixo, como dito, uma descrição da 

sequência de aulas observadas, por meio de um quadro e, a seguir, daremos continuidade, 

analisando os dados coletados com base nos critérios de análise definidos para a pesquisa. 

 

Quadro 04 – Duração, aulas e descrição das atividades realizadas  

pela professora A 

 
DURAÇÃO  AULA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

1h20 1 e 2 A professora inicia a aula perguntando aos alunos se eles se 

lembram assunto da aula passada. Como ninguém se manifesta, a 

professora relembra-os de que o assunto iniciado foi o grau do 

substantivo. Relembrado isso, ela começa a escrever no quadro 

sobre o grau do substantivo. Os alunos, após dúvidas se era para 

copiar, iniciam as anotações das informações postas no quadro pela 

professora. Como o quadro é pequeno, a professora não consegue 

escrever tudo o que preparou para a aula; então, aguarda os alunos 

finalizarem a anotação. Depois de um tempo, apaga o quadro e dá 

continuidade à anotação, complementando os conceitos e trazendo 

exemplos sobre o grau do substantivo (inclusive sobre os diferentes 

sufixos usados para a indicação do aumentativo e do diminutivo). 

Os alunos seguem copiando e, 30 minutos após o início da aula, a 

professora inicia a explicação do que foi posto no quadro. Ela 

questiona os alunos sobre o que é o grau do substantivo, 

respondendo logo em seguida. A professora dá continuidade a sua 

explicação sobre aumentativo e diminutivo, reforçando a ideia de 

que eles têm relação com o tamanho, se é grande ou pequeno. Ela 

solicita que os alunos relembrem um assunto já estudado (número 

do substantivo), uma aluna o faz. Feito isso, a professora dá 

continuidade à explicação sobre o aumentativo lendo os exemplos 

postos no quadro e acrescentando outros. A docente solicita, então, 

que os alunos copiam a nova anotação e depois de um tempo lê junto 

com eles a anotação com os exemplos do aumentativo e seus 

sufixos. À medida que os alunos leem os exemplos, a professora, 

quando necessário, corrige a pronúncia deles. A situação didática se 

repete com o estudo do diminutivo: a professora copia, os alunos 
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anotam, leem todos juntos e a docente realiza as correções de 

pronúncia. A aula é interrompida pelo intervalo. Os alunos saem 

para lanchar. Após, 15 minutos, a aula é retomada e a professora 

anota no quadro uma atividade com palavras a serem passadas para 

o aumentativo e para o diminutivo. Os alunos copiam, respondem à 

atividade e, no final da segunda aula, a professora corrige o 

exercício, copiando as respostas no quadro e solicitando que os 

alunos copiem-nas em seus cadernos.  

2h45 Aulas 3, 

4 e 5 

A professora inicia a aula copiando no quadro o texto A causa da 

chuva, de Millor Fernandes7. Os alunos encontram-se dispostos em 

semicírculo e iniciam a cópia do texto. Como o quadro é pequeno, 

a professora só consegue copiar metade do texto. Após uns 20 

minutos, ela apaga o quadro e continua o texto. Os alunos copiam 

no caderno. Após um tempo, a professora solicita que os alunos 

leiam silenciosamente o texto. A aula é interrompida pelo intervalo, 

alguns alunos saem para lanchar, outros brincam na sala. O 

intervalo chega ao final e a aula recomeça. A professora solicita 

novamente a leitura silenciosa. Após alguns instantes, ela pergunta 

a opinião dos alunos sobre o texto, ao que eles respondem “bom, 

interessante”. A docente escolhe dois alunos para lerem. Os alunos 

leem. Finalizada essa leitura, ela pergunta quem gostaria de ler. 

Alguns alunos se habilitam; a leitura é feita novamente. Enquanto 

leem, a professora chama a atenção dos alunos para a entonação, a 

fluência e a pontuação. Finalizada a leitura, a professora copia no 

quadro, por vez e sempre esperando os alunos terminarem de anotar, 

três questões de interpretação textual. Os alunos copiam e a 

professora dá um tempo para eles responderem. No final da aula, a 

professora corrige a atividade, copiando as respostas no quadro e 

solicitando que os alunos anotem-nas em seus cadernos, 

 

 Expostas as aulas observadas, vamos analisar o que foi descrito a partir dos 

critérios de análise estabelecidos na metodologia. Nos comentários, pretendemos nos 

aprofundar em questões relacionadas à: concepção de ensino e de linguagem que subjaz 

ao trabalho da professora; os procedimentos didáticos adotados no ensino de língua 

                                                 
7 Ver anexo B 
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portuguesa e a articulação entre as metodologias utilizadas em sala de aula com as 

propostas nos documentos curriculares do MST. 

 

4.3.1.1 Concepções de ensino e linguagem 

 

 Um ponto interessante a ser destacado sobre a professora A é o seu 

comportamento diante de diferentes procedimentos didáticos e atividades em sala de aula. 

Como exposto na síntese acima, foram observados dois momentos distintos de ensino de 

língua: uma aula explanativa sobre grau do substantivo e uma aula de leitura e 

interpretação de um texto (inclusive, apresentado de modo incompleto).  

 No primeiro momento, percebemos que a professora se coloca de forma mais 

incisiva do que no momento da aula de leitura. Nas aulas 1 e 2, apesar de incitar uma 

interação com os alunos, realizando perguntas sobre o assunto estudado em momentos 

anteriores, a docente se coloca, no momento de sua explicação, como detentora de um 

saber a ser transmitido para os alunos. A aula de gramática se configura exatamente como 

o modelo tradicional: um assunto é escolhido, seu conceito é posto no quadro pela 

professora, exemplos são citados para elucidar o tema e um exercício de fixação é 

sugerido para a assimilação do que foi apresentado. Essa situação nos faz considerar que 

uma concepção de ensino enquanto repasse de conhecimentos, com mecanização do saber 

e assimilação por meio de repetição oral está subjacente à prática dessa professora.   

 Isso pode ser comprovado quando a professora pede para que os alunos leiam, em 

voz alta, o que está escrito no quadro, com a justificativa de que a leitura ira promover a 

memorização e esta, por sua vez, a aprendizagem. Não há, portanto, uma reflexão, por 

exemplo, sobre o uso do diminutivo em situação de constrangimento ou com tom 

pejorativo. Isso revela que o ensino, nesse momento, não se configura como construção 

de conhecimento, funciona apenas como “uma memorização [...], um mimetismo, um 

treinamento para dar respostas mecânicas a situações estereotipadas, alienando os 

educandos” (VASCONCELOS, 2009, p. 31) principalmente no que se refere à reflexão 

sobre a língua e seus usos sociais.  

 Em relação à concepção de língua subjacente a sua prática, no primeiro momento, 

nas aulas 1 e 2, o tratamento da professora com a língua parece apontar para uma noção 

de linguagem fixa, engessada na não problematização da língua como dinâmica e cultural. 

O trabalho voltado para o ensino do grau do substantivo se distancia de uma proposta de 
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língua enquanto diálogo e interação, visto que é apresentada a norma padrão da língua 

sem nenhuma reflexão a ser construída.   

  No tocante ao ensino de língua, dois posicionamentos são possíveis: o primeiro se 

apoia na ideia de uma língua fixa, estagnada em regras gramaticais, sem uma 

problematização sobre a língua; o segundo aprecia a língua como um sistema de 

possibilidades enunciativas e discursivas próprias da interação verbal humana. Nas aulas 

1 e 2, a professora A se aproxima do segundo posicionamento, na medida em que a 

abordagem teórica no ensino de gramática  

 

revela diferentes orientações didáticas (ensinar a partir do uso observado ou 

ensinar a partir de regras), diferentes concepções do papel da língua numa 

sociedade cheia de contrastes como é a nossa (serve para comunicação ou abre 

acesso a oportunidade de emprego) e diferentes objetivos atribuídos à escola 

de primeiro e segundo graus (preparar para a vida ou preparar para o vestibular) 

(POSSENTI, 2000, p. 62-63). 

  

Em relação às aulas 3, 4 e 5, o posicionamento da docente diante do ensino e da 

língua se repete: um texto incompleto é copiado no quadro, os alunos copiam. A leitura 

silenciosa é solicitada. Depois de um momento, alguns alunos realizam a leitura oral do 

texto. A professora corrige os problemas referentes à pronúncia e à entonação dos alunos. 

A pergunta motivadora para a interpretação do texto é: o que acharam do texto? A 

resposta dos alunos é: bom! Três questões são escritas no quadro para cópia. E nenhum 

tipo de reflexão mais profunda sobre a língua materializada no texto é feita. O texto, por 

sua vez, é usado como pretexto para uma leitura oralizada voltada para a correção de 

pronúncias e entonações. A língua se perde, novamente, de sua função interacional e se 

acha no limbo de sua artificialidade e de seu desuso (ou de seu uso não voltado a partir 

de seu funcionamento social). Assim, “a artificialidade em que se dá a prática linguística, 

expropriando o aluno das diversas formas de ver/viver a linguagem, vai deixando-o cada 

vez menos capaz de lidar com o conflituoso, o heterogêneo (SUASSUNA, 2007, p. 58).  

 

 

4.3.1.2 Procedimentos didáticos  

 

 Para tentarmos compreender as concepções subjacentes aos posicionamentos 

pedagógicos da professora A em relação ao ensino e à língua, nos atentamos também para 

os seus procedimentos didáticos.  
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Nos dois momentos de ensino observados, percebemos que a docente realizou 

atividades com dois eixos de ensino da língua: a gramática e a leitura. Podemos, a partir 

de suas escolhas didáticas e metodológicas, das aulas 1 e 2, concordar com Geraldi 

(2009), quando diz que  

 

as atividades de ensino dos conteúdos gramaticais não constituem, na prática 

escolar, a desejável, continuidade dessas ‘reflexões epilinguísticas’, mas se 

apresentam, ao contrário, como a verdadeira e única reflexão sobre os recursos 

expressivos de uma língua. E, ainda pior, as análises resultantes das teorias 

gramaticais que inspiram os conteúdos ensinados são respostas dadas a 

perguntas que os alunos (enquanto falantes da língua) sequer formularam. Em 

consequência, tais respostas nada lhes dizem e os estudos gramaticais passam 

a ser “o que se tem para estudar”, sem saber bem para que aprendê-los (p. 122). 

 

Em concordância com as palavras do autor, observamos que a professora A, em 

sua aula sobre grau do aumentativo, utilizou-se de procedimentos didáticos mais 

direcionados ao tratamento metalinguístico de questões gramaticais: a docente enumera, 

no quadro, uma lista de palavras em suas formas aumentativas, solicita que os alunos as 

copiem e lê, junto com a turma, cada um dos termos expostos, evidenciando a importância 

de os alunos saberem pronunciar e reconhecer as palavras e seus devidos aumentativos. 

Sua prática voltada para a identificação e memorização de formas do aumentativo e do 

diminutivo, sem maiores problematizações sobre o tema, faz crer que as aulas de língua 

portuguesa se mantêm apegadas a teorias insuficientes e esgotadas por sua ineficácia na 

compreensão da língua enquanto prática social, política, cultural e humana. O enfoque 

discursivo desse tópico linguístico é suprimido diante da proposta explanativa realizada 

pela professora.  

Geralmente, o ensino da gramática na escola se faz a partir do posicionamento uno 

em relação à língua. E, implícita nessa postura linguística e educativa, está a noção de 

que “ensinar língua é a mesma coisa de que ensinar gramática” (POSSENTI, 2000, p. 60). 

Assim sendo, para o ensino de gramática apenas duas atividades seriam possíveis: “o 

estudo de regras mais ou menos explícitas de construção de estruturas”, por exemplo, 

atividades sobre o estudo das regras ortográficas, das regras de concordância, de regência; 

e “a análise mais ou menos explícita de determinadas construções”, como, por exemplo, 

a distinção entre vogal e consoante, a análise sintática da oração, o grau do substantivo.  

 Ensinar gramática, na escola, sob essa perspectiva, parece ser algo cultural, 

intrínseco à tradição do ensino do português nas escolas. Mesmo que tal ensino não 

promova nenhuma reflexão sobre o uso da língua, é quase inconcebível pensar uma aula 
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de português sem o estudo das regras gramaticais, simplesmente porque essa metodologia 

de ensino tem historicamente um grande prestígio social. O problema em si não se 

encontra no estudo sistemático e estrutural da língua. Ele se fixa, na verdade, à ideia de 

que o estudo sobre a língua é apenas o estudo de sua estrutura e de seu sistema de códigos.  

 Percebendo a professora A como um sujeito institucional, em primeira análise, ela 

estaria em diálogo com o posto pelo discurso de ordem do MST, visto que é educadora 

de uma escola vinculada ao movimento. Essa análise, contudo, não representa de fato a 

institucionalidade da docente A. Sua posição enquanto sujeito muito mais dialoga e 

repercute os discursos legitimados pela escola tradicional do que por uma escola que se 

propõe não hegemônica.  

  No que diz respeito às aulas 3, 4 e 5, nas quais a docente trabalha, com os 

alunos, o texto A causa da chuva, de Millôr Fernandes, evidencia-se, a partir de seu 

posicionamento diante do texto, que a leitura, nesse momento, não é vista como uma 

forma de interação com outros discursos e práticas linguísticas. Dessa forma, o texto é 

mais um pretexto, não para o estudo gramatical, mas para a realização de leitura oralizada. 

Ou seja, o texto trabalhado pela professora não vem para a sala de aula com o intuito de 

suscitar reflexões sobre língua e discurso, ou sobre as dimensões do real. Ele protagoniza 

o momento de treinamento da leitura fluente dos alunos, no qual a professora corrige e 

reitera suas entonações, suas derrapadas nas pontuações. Ora, se a leitura 

 

de um lado incide sobre ‘o que se tem a dizer’, pela compreensão responsiva 

que possibilita, na contrapalavra do leitor à palavra do texto que se lê; de outro 

lado, incide sobre as ‘estratégias do dizer’ de vez que, em sendo um texto, 

supõe um locutor/autor e este se constitui como tal (GERALDI, 2009, p. 166). 

 

 

 Ainda sobre as aulas 3, 4 e 5, e sobre o texto de Millôr Fernandes, a professora 

leva o texto incompleto para os alunos, faltando o final e a moral da história. Realizar a 

leitura de uma fábula sem problematizar sua moral descaracteriza o gênero textual e 

modifica o sentido do texto. Além disso, de nenhuma forma o texto é problematizado em 

sala por sua temática ou por suas características linguísticas. Nessa atividade, a leitura 

perde sua função social, sendo realizada apenas como pretexto para uma atividade 

interpretativa8 também superficial e pouco problematizada pela professora.   

 

                                                 
8 Ver questões 01, 02 e 03 do Anexo B 
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4.3.1.3 Articulação entre as metodologias utilizadas em sala com as propostas nos 

documentos curriculares do MST 

 

 De acordo com os documentos analisados, o ensino de língua deve ter como 

fundamentos a expressão oral e escrita, a leitura de textos e o estudo da literatura. Dentre 

esses eixos para o ensino de língua prescrito no dossiê do MST, em relação à leitura, 

especificamente, são estabelecidas as seguintes competências: a fluência, a entonação e o 

ritmo na leitura oral.  

 Em primeira análise, podemos afirmar que a professora A está em perfeita sintonia 

com os documentos do MST, mesmo não tendo conhecimento deles. Acreditamos que 

isso se dá pelo fato de ser consensual a importância dada à leitura oral em sala de aula. 

Essa observação dialoga com o fato de que há princípios escolares que se enraízam nos 

alunos, nos professores e mesmo em propostas educativas ditas alternativas. A docente, 

então, representa, em seu discurso e em suas práticas, a institucionalidade da escola 

tradicional e de suas características. 

 Sobre o estudo da literatura, não conseguimos dados que comprovassem a 

realização desse estudo por parte da professora A. Os dados obtidos durante a realização 

desta pesquisa, especialmente os coletados a partir da entrevista semiestruturada, somente 

nos mostram que os textos lidos e trabalhados em sala de aula giram em torno do narrar 

e do informar, principalmente. 

 No tocante à relação dos conteúdos trabalhados em sala com a realidade dos 

sujeitos e do assentamento, observamos, na pequena amostra de dados obtida, que ela não 

acontece. Na atividade de leitura da fábula de Millôr Fernandes, percebe-se que mesmo 

havendo a possibilidade de trabalho com um tema próximo à realidade dos alunos (a 

chuva – a escola se situa no sertão), isso não acontece.  

 As considerações que podemos construir diante desses fatos é a de que a tradição 

escolar ainda está muito presente em todo o universo educacional. E mesmo uma escola 

vinculada a um movimento social organizado, com uma proposta de educação que se 

pretende transformadora não está a salvo da cultura escolar enraizada nos sujeitos.  

 

4.3.2 Observações de aulas – Professora B 

 

 Observamos a professora B por cinco aulas, sendo dois encontros: um, de três 

aulas e outro, de duas aulas. A turma observada foi um 8º ano do turno da tarde e era 
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formada por, em média, 30 alunos com idades entre 12 e 15 anos. O espaço físico da sala 

contava com bancas para os alunos, uma mesa e uma cadeira para a professora e um 

quadro branco. A sala não apresentava ventilador nem ar-condicionado. 

 As aulas não foram guiadas, claramente, por um projeto didático ou um projeto 

temático bem definido: algumas atividades pareciam estabelecer um elo lógico com 

outras, mas seguiam interrompidas por pequenas quebras no discurso. Faremos, abaixo, 

uma descrição da sequência de aulas observadas, por meio de um quadro e, a seguir, 

analisaremos os dados coletados com base nos critérios previamente definidos. 

 

Quadro 05 – Duração, aulas e descrição das atividades realizadas pela professora B 

 

 
DURAÇÃO  AULA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 

2h 1, 2 e 3 Na primeira aula observada, a professora dá continuidade 

ao filme Escritores da liberdade, que havia iniciado em 

aula anterior. Acabada a primeira aula e, assistido o filme, 

os alunos vão para o intervalo.  

Na volta do intervalo, a professora entrega uma atividade9 

aos alunos, contendo um texto (O amor é rosa) e quatro 

questões referentes à interpretação textual. Ela pede para 

que os alunos realizem a leitura do texto e desenvolvam as 

atividades, individual e silenciosamente. Dada essa 

instrução, a professora avisa que na próxima aula será 

realizada uma discussão sobre a representação do amor no 

filme assistido e no texto da atividade. 

No decorrer da atividade, os alunos solicitam a professora, 

pois não estão compreendendo as questões de 

interpretação. A professora atende os alunos que a 

chamam, instigando-os a compreender o texto sozinhos. 

Após um certo tempo, e depois de muita insistência dos 

alunos, a professora decide iniciar a correção da atividade.  

                                                 
9 Ver anexo C 
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Ela pede, então, que uma aluna leia o texto. Após a leitura 

da aluna, a docente passa para as questões de interpretação, 

lendo-as e respondendo-as oralmente.  

Terminada a atividade, a professora solicita que os alunos 

façam uma atividade de acentuação do livro didático 

adotado pela escola. No final da aula, é realizada a correção 

oral dessa atividade. 

1h20 4 e 5 Nessas aulas, a professora copia no quadro cinco frases 

aleatórias e pede para que os alunos explicitem quais 

figuras de linguagem estão representadas em cada umas das 

frases. A professora relembra as figuras de linguagem que 

foram estudadas e pede para que os alunos respondam, por 

escrito, ao solicitado. Os alunos solicitam a professora a 

todo instante. Ela os atende e esclarece as dúvidas deles. 

No final das aulas, a professora, oralmente, corrige a 

atividade: ela lê cada oração e questiona os alunos sobre 

qual figura de linguagem é percebida na sentença. Durante 

o questionamento, a professora, impaciente, solicita que os 

alunos respondam corretamente. Como isso não acontece, 

ela fala o nome da devida figura de linguagem, dando a 

resposta correta aos alunos. A aula chega ao final e não há 

a realização da discussão sobre o filme. 

 

Expostas as aulas observadas, vamos analisar o que foi descrito a partir dos critérios de 

análise estabelecidos na metodologia. Nos comentários, pretendemos nos aprofundar em 

questões relacionadas à: concepção de ensino e de linguagem que subjaz o trabalho da 

professora; os procedimentos didáticos adotados no ensino de língua portuguesa e a 

articulação entre as metodologias utilizadas em sala de aula com as propostas nos 

documentos curriculares do MST. 

 

4.3.2.1 Concepções de linguagem e ensino 

 

 De acordo com as aulas observadas, percebemos que a professora procura, através 

de seus posicionamentos pedagógicos, estabelecer com os alunos uma relação de diálogo, 
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em que ela é a mediadora do discurso, pois, em suas explicações e nos momentos em que 

ela sugere atividades aos alunos, ela guia suas falas orientando-se por perguntas 

direcionadas aos alunos. Essas perguntas funcionam como motivadores para despertar a 

atenção do aluno, mas não são, contudo, perguntas problematizadoras sobre o assunto a 

ser abordado em sala de aula.  

 No tocante à concepção de língua, identificamos que a professora procura fazer 

seus alunos perceberem que há formas de interação humana e que a linguagem é uma 

delas. O que percebemos é que a docente percebe existir no mundo diversas 

possibilidades linguísticas (cinema, música, pintura) e procura fazer os alunos interagirem 

com essas linguagens específicas. Contudo, em relação ao trabalho com a língua, esse 

posicionamento interacionista se dilui e o contato com as práticas linguísticas em sala de 

aula convergem para uma perspectiva estrutural de língua. As atividades de identificação 

de figuras de linguagem em frases não relacionadas a um contexto mais complexo e o 

exercício de ortografia da língua (uso das letras j e g, por exemplo) revelam a supremacia 

de práticas isoladas de estudo da língua, pautadas na “reprodução de um contexto social 

que hierarquiza, segmenta, escamoteia” (SUASSUNA, 2007, p. 36) não só os falantes da 

língua mas também a própria língua. 

 

4.3.2.2 Procedimentos didáticos adotados  

  

 A professora B procura, em seus procedimentos didáticos, superar alguns 

paradigmas postos para o ensino de língua. Mas, parece que, em sua prática, suas 

perspectivas se fundem com as tão conhecidas problemáticas do ensino de português.  

 Ao propor o filme Escritores da liberdade, a professora sugere que o ensino de 

língua pode ser realizado a partir de outros procedimentos e recursos que não apenas a 

gramática e o texto escrito. Contudo, nas aulas seguintes ao filme, o mesmo não é 

retomado e os encontros se findam em atividades de metalinguagem.  

 Uma atividade de leitura proposta pela docente para estabelecer elos com o filme 

não é bem desenvolvida e os alunos mais criam dúvidas do que estabelecem relações e 

sentidos com e sobre o texto. A professora leva para a aula o texto O amor é rosa10 e 

solicita que os alunos leiam ao texto e respondam às quatro questões de interpretação. A 

atividade foi xerografada de um livro didático do professor.  

                                                 
10 Ver Anexo C 
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A proposta da docente era estabelecer um diálogo entre o amor representado no 

filme “Escritores da liberdade” (no qual uma professora de uma escola da periferia dos 

Estados Unidos conquista seus alunos e uma amizade se constrói entre eles) e o amor 

presente no texto “O amor é rosa”. Relacionar a temática de um filme com a temática de 

um texto, promovendo um diálogo e um confrontamento entre eles poderia suscitar 

algumas reflexões sobre a língua, visto que 

 

pela leitura, incorporamos novas ideias, novos conceitos, novos dados, novas 

previsões, novas e diferentes informações acerca das coisas, das pessoas, dos 

acontecimentos, e da intervenção dos homens sobre o mundo, sobre o planeta, 

sobre o universo. Ou seja, pela leitura promovemos a inserção do sujeito nesse 

grande diálogo empreendido pelo homem, agora e desde que o mundo é 

mundo. (ANTUNES, 2002, p. 98) 

 

  

Contudo, essa incorporação de novas ideias através da leitura não é mediada pela 

professora, nem, talvez, construída pelos alunos. O texto que pode estabelecer uma 

relação com outro texto se perde na sala de aula e se fixa entre as atividades sem 

significado realizadas com a língua.  

Além disso, as escolhas dos textos são de fundamental importância para o ensino 

de língua. Se o texto escolhido só move informações superficiais, sem possibilitar maiores 

complexidades linguísticas, a atividade de leitura deixa de ser leitura do mundo e passa a 

ser leitura da palavra propriamente dita.  

 Sobre as atividades de acentuação e de identificação de figuras de linguagem, 

prevalece o trabalho artificial e subutilizado da língua, não havendo, pois, 

 

uma exploração da gramática enquanto suporte para a construção e 

reconstrução de significações, mais especificamente para a construção de 

textos, de enunciados. Permanece ainda uma forte preocupação com a 

prescrição e com a explicação metalinguística. (LIMA, 2010, p. 231) 

 

 Ou seja, o ensino recai na tradição gramatical sem conseguir superar a força 

cultural e legitimadora do estudo sistemático e descritivo da norma padrão.  

 

4.3.2.3 Articulação entre as metodologias utilizadas em sala com as propostas nos 

documentos curriculares  
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 A partir da análise aqui empreendida, podemos perceber que a professora B 

estabelece alguns elos com a proposta para o ensino de língua portuguesa prescritos pelo 

MST, mesmo, assim como a professora A, não tendo conhecimento de tais documentos.  

 O principal ponto de articulação entre a prática da professora e o dossiê analisado 

nessa pesquisa está no tratamento da leitura oral como fluência e entonação guiada pela 

pontuação. Na atividade do texto O amor é rosa, a professora solicita que os alunos leiam 

o texto em voz alta, e, enquanto, fazem-no a docente vai pontuando os desvios de 

pronúncia cometidos pelos estudantes. Toda a atividade de leitura desse texto parece obter 

única e exclusivamente esse objetivo.  

 Além disso, percebemos ainda o enfoque em conteúdos próprios da gramática 

normativa, o que nos revela o espaço privilegiado que esta ocupa no tocante ao ensino de 

língua.  

 O interessante, ao final, é compreender que mesmo um currículo pensado para 

uma educação e uma escola de bases alternativas e populares, pensado para a afirmação 

de uma cultura não hegemônica apresenta vestígios deixados por séculos de uma escola 

vinculada à elite, ao conservadorismo e ao tradicionalismo.  

O desejo do acesso à escola é acompanhado pelo desejo de viver e ser uma escola 

dentro dos moldes convencionais. O cotidiano (e o currículo) escolar, vem, por séculos, 

ocupando um espaço, no imaginário dos sujeitos, repleto de regras de convivência 

absolutas, legítimas e aparentemente cristalizadas. O ambiente de sala de aula segue uma 

etiqueta de convencionalismos inquebráveis, e essa postura diante do fazer escola 

proporciona a rejeição do novo e a contradição entre discurso e prática. As aulas de língua 

portuguesa, portanto, mesmo num contexto escolar vinculado a um movimento social, 

ainda refletem esse engessamento e esse apego às tradições. Especialmente, porque, 

independente da ideologia social de ação e de luta, um determinado discurso escolar, com 

seus pormenores e suas singularidades, tem mais força do que se imagina.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em nossa pesquisa, propusemo-nos analisar o ensino (proposto e vivenciado) de 

língua portuguesa de uma escola de nível fundamental II do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra. A partir desse objetivo, acreditamos ser fundamental 

verificar as concepções de língua, ensino e currículo e os procedimentos didático-

metodológicos propostos nos documentos curriculares do MST e subjacentes às práticas 

e aos discursos docentes.  

 Durante a investigação, utilizamos três instrumentos para a coleta de dados: 

análise documental, entrevistas semiestruturadas e observação de aulas. O documentado 

analisado foi o Caderno de Educação do MST n.13 Edição Especial - Dossiê MST Escola. 

As entrevistas e as observações de aulas foram realizadas com duas professoras de língua 

portuguesa do ensino fundamental II da Escola Municipal Catalunha, situada no 

Assentamento Catalunha, região rural do município de Santa Maria da Boa Vista, no 

Sertão de Pernambuco.  

 Nossa hipótese era que o ensino de língua portuguesa presente no currículo e nas 

aulas de uma escola vinculada a um movimento social se fundamentaria, talvez não por 

completo, na construção de um sujeito-leitor crítico e transformador; seria desenvolvido, 

assim, no ambiente escolar, um ensino de português voltado para uma ideologia crítica. 

Supúnhamos também que a proposta curricular da escola básica do MST questionasse as 

relações sociais hegemônicas, principalmente no tocante ao ensino de língua. 

 Em relação ao “Dossiê MST – Escola”, constatamos que os princípios filosóficos 

e pedagógicos que fundamentam a educação do Movimento em linhas gerais dialogam 

com as concepções postas pela Educação do Campo e pela educação dos movimentos 

sociais em geral. Tais princípios objetivam uma formação humana ampla, através da qual 

a vivência das práticas e ações educativas do movimento propiciaram a construção de um 

sujeito histórico, social, cultural e político, envolvido com as lutas pela terra, pela reforma 

agrária, pela conquista da escola e por uma sociedade mais justa e igualitária. Sobre a 

escola do MST, os documentos afirmam que ela é um espaço de formação do militante e 

o fazer escolar se configura através do vínculo com as realidades e as vivências práticas 

dos povos do campo.  

 Sobre as questões referentes ao ensino de língua portuguesa, constatamos que o 

dossiê apresenta a expressão oral e escrita, a leitura e a literatura como bases para o ensino 
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de língua. Nesse aspecto, compreender, interpretar e produzir textos e ter uma fluência 

oral na leitura são objetivos da disciplina de língua portuguesa.  

 No tocante às práticas e aos discursos das professoras, constatamos que elas não 

apresentam vínculo com o movimento e, por isso, desconhecem as propostas educativas 

de uma escola do MST, principalmente no que se refere ao ensino de língua portuguesa. 

Todavia, a partir da análise dos dados de observação e de entrevistas, verificamos que há 

algumas articulações e diálogos entre o proposto oficialmente e o discurso e a prática das 

docentes. A conclusão a que chegamos é a que, mesmo as docentes desconhecendo os 

documentos do movimento, há algo no fazer escola que possibilita a elas se aproximarem, 

na prática, do discurso prescrito. As duas professoras e o documento do MST assumem 

posições semelhantes em relação ao ensino de língua; e isso no faz refletir sobre a 

institucionalidade que esses sujeitos e esses discursos carregam em si e que a faz ser mais 

legítima do que as próprias posturas ideológicas do movimento.  

 Acreditamos que a presente pesquisa traz reflexões interessantes no que diz 

respeito ao ensino de língua enquanto processo de ressignificação humana. Destacamos, 

contudo, que certos discursos e certas práticas referentes ao fazer escola e ao ensinar 

português estão profundamente enraizados na cultura e na sociedade. E mesmo uma 

escola cuja proposta se firma na contramão das ações hegemônicas não está livre de sofrer 

e viver nas reminiscências e nas verdades fundadas e fundadoras do sistema escolar 

tradicional.  

 Nossa intenção neste trabalho não produzir generalizações sobre o ensino de 

língua em um contexto específico, pois reconhecemos o limite da amostra desta pesquisa. 

O que propomos são reflexões, dentro de um universo restrito de dados, sobre o fazer 

educação. Um dos apontamentos que fazemos é sobre o fato de que não pode o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deixar de repensar suas práticas (e 

propostas) de ensino de língua para as séries finais do ensino fundamental II.  

 Há, com esta pesquisa, a certeza de que os desafios em relação a uma proposta de 

ensino não padrão ainda são muitos; e pensar, por exemplo, sobre a formação de 

professores (sejam estes vinculados ou não a uma escola de movimento social) é de suma 

importância para se continuar resistindo contra a escola que não queremos.    
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Apêndice 

 

Roteiro de entrevista semiestruturada 

 

1) Qual a importância, para você, do estudo da língua portuguesa? 

2) Como você organiza suas aulas? Com que intenções? 

3) Quais atividades para o ensino de língua portuguesa você julga importantes? 

4) Você trabalha com textos em suas aulas? Se sim, como se dá a escolha 

desses textos? E como ocorre o trabalho com eles? 

5) Você conhece a proposta de educação do MST? E a proposta do Movimento 

para o ensino de língua? 

6) Você já participou de alguma formação, encontro ou reunião organizado 

pelo MST? 

7) Você conhece a proposta curricular da escola em que trabalha? Ela propõe 

algum trabalho específico para o ensino de língua? 

8) Você consegue perceber alguma relação entre o ensino de língua e a 

formação de um sujeito crítico? 

9) Pensando sobre essa formação de um sujeito crítico, como você procura 

estabelecer essa relação em suas aulas de português? 
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