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É d’Oxum 
  
Nessa cidade todo mundo é d’Oxum 
Homem, menino, menina, mulher 
Toda cidade irradia magia 
Presente na água doce 
Presente n’água salgada 
E toda cidade brilha. 
 
Seja tenente ou filho de pescador 
Ou importante desembargador 
Se der presente é tudo uma coisa só 
A força que mora n’água 
Não faz distinção de cor 
E toda cidade é d’Oxum 
É d’Oxum, é d’Oxum 
É d’Oxum. 
 
Eu vou navegar 
Eu vou navegar nas ondas do mar  
Eu vou navegar 
Nas ondas do mar 
Eu vou navegar nas ondas do mar 
Eu vou navegar [...]  

(Gerônimo – Vevé Calazans)



 

 

RESUMO 

O direito à cultura, como oportunidade de expressão e vivência da cultura 

popular, é oficializado em documentos proclamados mundialmente. 

Relacionando o referido assunto com a educação brasileira, é possível 

encontrar respaldos legais no texto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional e do Estatuto da Criança e do Adolescente. É por esse significativo 

respaldo que este estudo se justifica, com o objetivo de compreender a relação 

prática pedagógica−cultura popular nas escolas públicas municipais de 

Camaragibe, PE, tendo como objeto de análise, o Projeto Camaragibe Conta, 

Canta e Encanta implementado pela Secretaria Municipal de Educação. Como 

categorias teóricas, são identificadas: cultura, cultura popular e prática 

pedagógica que serão aprofundadas sob a perspectiva dos autores: Fávero 

(1983), Chauí (1987), Schelling (1990), Forquin (1993), Veiga (1994), Tardif 

(2000), Saviani (2002), entre outros. Em busca das respostas, a pesquisa se 

desenvolve por meio de uma abordagem qualitativa, através do estudo de 

caso, com a articulação de procedimentos metodológicos como observação 

participante, entrevista do tipo semi-estruturada e análise de documentos, 

analisando-se todos esses instrumentos à luz do referencial teórico. Com este 

estudo, compreende-se que há uma significativa relação entre prática 

pedagógica e cultura popular enquanto uma proposição bastante eficiente na 

valorização do contexto sociocultural e da identidade dos alunos em escolas da 

cidade de Camaragibe, Pernambuco. 

 

Palavras-chave: Cultura. Cultura popular. Prática pedagógica.



 

 

ABSTRACT 

The right to culture as an opportunity of expression and experience of the  

popular culture is oficialized by worldwide document. Relating the above  

mentioned subject to the Brazilian education it is possible to find a legal  

support in the text of the National Education Law and the Children and  

Teenagers Statute. This study is justified by this significative suport with  

the objective to understand the relation between pedagocic practice-popular  

culture among public school in the city of Camaragibe in the State of  

Pernambuco. The main objective is the analysis of the Projeto Camaragibe  

Conta, Canta e Encanta which was implemented by the Secretaria Municipal de  

Educação.As theorics cathegories we identify culture, popular culture and  

pedagogic practice which will be deepen under the outlook of the following  

authors: Favero (1983), Chauí (1987), Schelling (1990), Forquin (1993), Veiga 

(1994), Tardif (2000), Saviani (2002), among others. In searching for answers, 

the research develops through the qualitative approach the study of the case,  

with an articulation of methogological procedures as semi-structured  

interviews and analysis of documents and all theses instruments through the  

theoric referencial. With this study we can understant that there is a significant 

relation between the pedagogic practice and popular culture whereas an 

efficent proposal of the social-cultural context and the students identity in the  

schools of the city of Camaragibe in the State of Pernambuco.
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INTRODUÇÃO 

 

O direito à cultura, no sentido mais amplo e como oportunidade de 

expressão e vivência da cultura popular, é oficializado em documentos 

referendados mundialmente, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos,1 proclamada pela Organização das Nações Unidas em 1948 após a 

2.ª Guerra Mundial, com o objetivo de que todas as nações tivessem respeito 

aos direitos fundamentais de todas as pessoas.  

No Brasil, a Constituição Brasileira de 1988 atribui ao Estado o papel de 

garantir a todos os cidadãos o direito ao acesso à cultura, conforme o art. 215: 

“O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às 

fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 

manifestações culturais.” (BRASIL, 1988). 

Essa lei declara no primeiro parágrafo desse artigo que é papel do 

Estado proteger as manifestações das culturas populares presentes em 

qualquer raça ou grupo brasileiro.  

                                                
1 "Toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir 
das artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios." (ASSEMBLÉIA GERAL 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). 
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Relacionando o tema com a educação, também se encontram respaldos 

legais no texto da Lei N.º 9.394/96, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

ao determinar que o ensino seja ministrado com base no princípio "da liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura" entre outros.  

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 58, também 

respalda e relaciona cultura e educação: 

       

No processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, 
artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do 
adolescente, garantindo-se a estes a liberdade de criação e o acesso 
às fontes de cultura. (BRASIL, 1991). 

   

Mesmo diante desse expressivo respaldo legal, observa-se, ao longo de 

nossa carreira docente, que ainda são poucas as experiências significativas 

que enfatizam a importância da cultura nas práticas pedagógicas presentes nas 

escolas, ainda que seja consenso entre diversos autores, como Gramsci 

(1991), Forquin (1993), Freire (1997), entre outros, que a escola é uma das 

principais instituições de transmissão e vivência da cultura, enquanto produção 

e sistematização do conhecimento humano.  

A escola é o local onde as crianças encontram a possibilidade de 

conseguir o maior número de informações de tudo o que lhes antecedeu e de 

que precisam para sua inclusão no mundo das idéias e, prioritariamente, no 

mundo do trabalho. Essa é a idéia que muitas pessoas têm da escola, que leva 

as comunidades carentes a esperar muito dessa instituição para a garantia da 

probabilidade de inserção na sociedade capitalista em que vivem. 
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Porém, a realidade educacional do Brasil nos mostra a cada momento, a 

partir de sua história, quanto a vida da escola foi e continua conturbada, cheia 

de privilégios, de crises e de fracassos. As opções possíveis de transformação 

são identificadas com muitas dificuldades. 

Em busca dessas opções, autores vinculados à teoria crítica da 

educação afirmam que o processo de ensino-aprendizagem estabelecido nas 

escolas deve estar voltado, essencialmente, para a realidade em que os alunos 

encontram-se inseridos. Faz-se necessário, portanto, que os conteúdos 

sistematizados sejam confrontados e correlacionados com as experiências 

socioculturais, com a vida cotidiana dos alunos e de sua comunidade e com o 

meio ambiente. Desse modo, tal processo poderá contribuir efetivamente com 

a assimilação e identificação desses mesmos conteúdos. 

Será possível, assim, perceber a importância da escola e do professor 

na mediação do processo que favorecerá a sistematização do conhecimento, 

ampliando a concepção de mundo que as crianças já têm, a partir do seu 

cotidiano. Portanto, a pedagogia voltada para os interesses dos oprimidos ou 

dos menos favorecidos, segundo Freire, é: 

 

[...] aquela que tem de ser forjada com ele e não para 
ele, enquanto homens ou povos, na luta incessante de 
recuperação de sua humanidade. Pedagogia que faça da 
opressão e de suas causas objeto da reflexão dos 
oprimidos, de que resultará o seu engajamento 
necessário na luta por sua libertação, em que esta 
pedagogia se fará e refará. (FREIRE, 1983, p. 32, grifo 
do autor). 

 

Com essa possibilidade, a perspectiva gramsciana enfatiza que o 

cotidiano deve ser vivenciado dentro da escola, como elemento de resistência 

ao projeto hegemônico de educação na sociedade capitalista excludente, 
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sendo esse cotidiano, materializado através da cultura popular das crianças 

secularmente discriminadas, subestimadas e, em geral, impedidas de 

ultrapassar os muros da escola da comunidade, o que impossibilita a inserção 

esperada. 

Para Gramsci (1991, p.129-130), há um verdadeiro conflito entre os 

interesses científicos da escola e o mundo das crianças, impregnado de 

valores conflitantes, porque a escola, de acordo com o que ensina, luta, por 

exemplo, contra o folclore e as expressões tradicionais de concepção de 

mundo. 

Gramsci afirma, ainda, que é de fundamental importância extrapolar o 

ambiente fechado da escola. A superação desse processo seria um passo 

fundamental para a aproximação com a cultura popular, especialmente em 

razão de encontrar-se fora dos muros da escola.  

Assim, a cultura popular deveria ser oficialmente e realmente 

incorporada nas escolas considerando o que diz o art. 58 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, conforme referido anteriormente. Diferentemente de 

uma perspectiva de manutenção do status quo de determinados grupos 

sociais, em que a escola atua como “aparelho ideológico” desses grupos, na 

medida em que valores e padrões são muito distantes da realidade das 

crianças oriundas das periferias de cidades como Camaragibe, PE, onde mais 

de dois terços da população ganham até dois salários mínimos, segundo o 

IBGE (2000). 

As escolas estão considerando o que diz o Estatuto da Criança e do 

Adolescente? É comum ver as crianças criando brincadeiras, jogos e várias 

formas de diversões lúdicas, o que é próprio da criatividade da infância. As 
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escolas estão aproveitando esse potencial criativo para o desenvolvimento e 

autonomia das crianças? O contexto social de todas as crianças da escola está 

sendo considerado, ou a escola prioriza um determinado contexto ou valor 

cultural em detrimento de outros? 

Observando a realidade educacional brasileira ao longo de nossa prática 

pedagógica, identifica-se que a maioria das escolas dificilmente estabelece 

uma relação de prazer com as crianças e exploram pouco sua criatividade. 

Alguns momentos culturais, em geral, só aparecem em datas específicas e 

comemorativas e a criatividade explorada é quase sempre a do professor. Os 

educadores precisam de incentivos, conhecimentos e oportunidades para 

conhecer bem os valores culturais, para que tenham condições de incentivar 

seus alunos. 

As questões acima se relacionam com as opções político-pedagógicas 

engendradas no seio da escola em meio de conflitos diversos, respaldadas ou 

impulsionadas pela própria história dos atores envolvidos. A seleção dos 

conteúdos escolares constitui elementos que poderão respaldar e/ou 

questionar a cultura predominante em um determinado contexto histórico.  

A relação de cultura popular com o contexto escolar pressupõe opções 

teóricas que possam vislumbrar a constituição de novas perspectivas relativas 

à construção do conhecimento que insira o aluno na sociedade de forma 

crítica; o que pode ser feito com a problematização do cotidiano, para que se 

construa e reconstrua a cultura vivenciada pelos alunos numa perspectiva 

dialética, prazerosa e integrada.  

Nesse sentido, de acordo com Chauí (1987), a cultura popular assume 

importância fundamental no processo dialógico e interativo de consolidação de 
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identidade numa perspectiva libertária, mostrando a possibilidade do processo 

de ensino-aprendizagem ser realizado prazerosamente e com sucesso quando 

se parte do que as crianças vivenciam. 

Essa perspectiva educacional configura-se num trabalho coletivo e 

organizado de diversas formas pelos próprios sujeitos de uma comunidade 

escolar, em que o educador é convocado a participar para contribuir, com o 

aporte de seu conhecimento a serviço de um trabalho político e intencional.  

Com base nessa possibilidade, propõe-se a realização desta pesquisa, 

cujas questões vêm sendo elaboradas ao longo da prática docente da 

pesquisadora, desenvolvida por quinze anos como professora das turmas de 

Educação Infantil e/ou dos anos iniciais do Ensino Fundamental, fazendo a 

opção de trabalhar os conteúdos escolares articulados com elementos da 

cultura popular.  

O desejo de verificar a relação da prática pedagógica com a cultura 

popular aumentou após várias observações, reflexões e participação direta na 

vida escolar da rede municipal de Camaragibe. Esse desejo foi impulsionado, 

sobretudo, depois que a Secretaria Municipal de Educação criou o Projeto 

Camaragibe Conta, Canta e Encanta, para ser desenvolvido nas 26 unidades 

escolares municipais no período de aniversário de emancipação da cidade, 

proporcionando a vivência da cultura popular nas escolas. No período de 

realização desse Projeto, os professores procuram articular os conteúdos 

curriculares com as atividades do Projeto, levando os alunos a conhecer a 

história e os valores culturais da sua cidade.     

Por meio desse Projeto, buscar-se-á entender como a prática 

pedagógica se relaciona com a cultura popular nas escolas municipais de 
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Camaragibe; identificando os aspectos que possibilitam a vivência da cultura 

popular local; verificando os elementos que contribuem para a valorização do 

contexto social e cultural em que o aluno se encontra inserido e a continuidade 

dos conteúdos abordados no Projeto para constituição do currículo escolar. 

Nesse sentido, ao iniciar este estudo, acredita-se que quando a prática 

pedagógica favorece trabalhar os conteúdos curriculares em articulação com a 

cultura popular contribui, de forma significativa, para a ampliação do universo 

cultural das crianças e para melhor compreensão desses conteúdos. A cultura 

popular, por fazer parte do cotidiano dos alunos, demanda uma abordagem 

mais simples e uma relação mais prazerosa com o processo de aprendizagem. 

Para a realização desta pesquisa, desenvolvida no período 2002-2004, 

junto ao núcleo de Formação de Professores e Prática Pedagógica do 

Mestrado em Educação da Universidade Federal de Pernambuco, optou-se 

pela abordagem qualitativa, mediante um estudo de caso a ser realizado em 

duas escolas da rede municipal de Camaragibe.  

Na coleta de informações, os instrumentos utilizados foram: observação 

da prática pedagógica desenvolvida nas escolas, entrevistas semi-estruturadas 

com os atores envolvidos na realização do Projeto e análise de documentos 

das escolas e da Secretaria de Educação de forma a verificar se há indicadores 

do desenvolvimento do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta.  

Este estudo estrutura-se em quatro capítulos mais as Considerações 

Finais. O capítulo 1, Camaragibe Conta sua História, apresenta elementos 

históricos, que vão abrindo caminhos para a compreensão da organização da 

cultura e da educação desse município. Para tanto, seus aspectos cultural e 

educacional são descritos com base em documentos e estudos realizados 
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sobre Camaragibe, finalizando-se o capítulo com as informações necessárias 

para a compreensão do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta.  

O capítulo 2, As Idéias Cantam e Encantam, traz o referencial teórico, 

em que se apresenta a discussão das categorias analíticas Cultura, Cultura 

Popular e Prática Pedagógica.  

Para se chegar ao entendimento da categoria cultura, recorre-se a 

autores como Cuche (1999), Schelling (1990), Chauí (1987), Forquin (1993) e 

Fávero (1983), descrevendo a história desse conceito desde sua acepção de 

origem latina, significando cultivar, até chegar à noção de cultura como práxis, 

como ação humana. 

A categoria cultura popular foi desenhada com referências em Caldas 

(1986), com uma apreciação pelos termos cultura erudita e cultura de massa, 

seguindo por Fávero (1983), mediante as idéias do Movimento de Cultura 

Popular, e concluindo com Chauí (1987), o que leva à abordagem da cultura 

popular como expressão, produção, vivência e resistência da classe social 

menos favorecida.  

Por fim, a categoria prática pedagógica remete aos estudos de Tardif 

(2002), Freire (1997), Forquin (1993), Saviani (2002) e Veiga (1989), definindo-

a como uma prática social de relação teórica e prática. 

O percurso metodológico da pesquisa está no capítulo 3, Contando os 

Passos, no qual se descrevem todo o caminho percorrido para sua realização e 

os instrumentos utilizados para se chegar à compreensão do objeto. A coleta 

de dados foi realizada entre os meses de agosto a outubro de 2003. Todos os 

instrumentos foram encaminhados a partir da pesquisa qualitativa com o 

estudo de caso do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta.  
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Com o olhar nas idéias desenvolvidas no capítulo teórico e as 

informações obtidas durante o processo metodológico, chega-se ao capítulo 4 

da pesquisa: O Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta e a Relação 

Prática Pedagógica e Cultura Popular. Apresenta-se a análise dos dados 

coletados no campo sobre a relação da prática pedagógica com a cultura 

popular no espaço escolar. Para essa apreciação, estão presentes as leituras e 

reflexões realizadas no período das aulas do Mestrado e as impressões das 

experiências profissionais que, de uma forma ou de outra, aparecem nesta 

análise. 

 Finaliza-se o texto com as Considerações Finais, que apresentam os 

resultados encontrados e revelam as conclusões parciais do estudo.



 

 

CAPÍTULO 1 

CAMARAGIBE CONTA SUA HISTÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Felizes os educadores que iluminam sua prática pedagógica com o 
sonho de um futuro novo em que as pessoas aprendem através de 
novas relações sociais, as lições da justiça e da solidariedade. 
 
Infelizes os educadores que não sonham porque não terão a coragem 
de se comprometer na luta criadora de uma nova sociedade a partir 
de sua prática educativa.  

 
(Ivan Teófilo. Bem-aventuranças do educador) 

 

Tendo como objeto de estudo desta pesquisa um projeto vivenciado nas 

unidades educacionais do município de Camaragibe, há necessidade de 

apresentar as principais características desse local, enfatizando, 

principalmente, seus aspectos culturais e educacionais na perspectiva do 

entendimento de como eles se entrecruzam ou se comunicam. 

A construção deste capítulo fundamentou-se em documentos elaborados 

pela Prefeitura Municipal de Camaragibe, em conversas informais com o 

presidente da Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe e 

técnicos da Secretaria de Educação do município e em estudos dissertativos 

realizados por Galvão (2003), Araújo (2003), Santos (2002), Pinto (2002), 

Moura (2001) e Cavalcanti (2000), que tratam, respectivamente, da recepção 

popular do Jornal Ponto a Ponto; das Conferências Municipais de Educação; 

da política de Educação Física do município; do Programa de Aceleração da 

Aprendizagem e do Programa de Administração Participativa, todos 

relacionados com Camaragibe. 
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A cidade de Camaragibe está localizada a 6 km da Capital do Estado de 

Pernambuco, integrando a Região Metropolitana do Recife. É o segundo menor 

município dessa região no que se refere à extensão territorial, o que 

corresponde a 52,9 quilômetros quadrados. Limita-se, ao norte, pelos 

municípios de Paulista, Paudalho e Recife; ao sul, por São Lourenço e Recife; 

a leste, novamente, com o Recife e a oeste, São Lourenço da Mata, município 

do qual se emancipou. 

A emancipação política do distrito de Camaragibe ocorreu oficialmente 

em 14 de maio de 1982 quando o município foi criado pela Lei Estadual n.º 

8.915. A cidade comemora esse ato político sempre no dia 13 de maio.  

No que se refere ao número de habitantes do município de Camaragibe, 

destacam-se duas versões consideradas relevantes: o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) apresentou uma estimativa de 134.866 

habitantes em Camaragibe para 2002; a segunda versão refere-se aos 

números do Programa de Agentes Comunitários da Saúde (PACS) e do 

Programa Saúde da Família (PSF), com uma estimativa de 163.779 

habitantes.2  

A cidade é governada pela Frente Popular desde 1997, tendo na 

liderança, o Partido dos Trabalhadores (PT), com propostas de priorizar as 

políticas das áreas sociais. Essas prioridades foram estabelecidas em fóruns e 

conferências realizadas com participação popular. O Primeiro Fórum da Cidade 

foi realizado em 1996, ainda no período de campanha política, para 

                                                
2 Esse número refere-se ao Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB), em abril de 
2003, que permite conhecer a realidade sociossanitária da população que o PACS e PSF 
acompanham (INFORME EPIDEMIOLÓGICO DO SUS, 2001, p 9-10). 
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apresentação, discussão e aprovação do programa de governo da Frente 

Popular.                

Esse programa constituiu-se de treze propostas prioritárias: saúde, 

educação, urbanização e infra-estrutura, geração de emprego e renda, cultura 

e lazer, segurança pública, saneamento, habitação, transporte, abastecimento, 

promoção e assistência social, valorização de servidor público e espaço para o 

cidadão. Aqui, destacam-se as ações básicas das políticas de cultura e 

educação propostas no referido programa: 

 

a) Cultura − criação da Fundação de Cultura, turismo e Esportes, cine-

teatro, ampliação do estádio de futebol, escolas de futebol, calendário 

cultural e ampliação e manutenção das praças. 

b) Educação − concurso público, ampliação da rede escolar e do 

programa de capacitação mediante formação continuada, cursos 

profissionalizantes, plenárias de educação, Programa de 

Acompanhamento Escolar (Pace), Plano Municipal de Educação, 

Conferência Municipal de Educação (Comec), apoio à biblioteca e 

ampliação de creches. 

 

Dessa forma, a Prefeitura implementou a política de Administração 

Participativa dando ênfase à participação popular e ao incentivo à construção 

da cidadania, visando à melhoria da qualidade de vida dos moradores da 

cidade. Essa política de gestão implementada na cidade fez surgir vários 

espaços coletivos, como fóruns populares, conferências, seminários, plenárias 

regionais e conselhos municipais.  
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Os conselhos criados em Camaragibe com a participação popular e a 

representação do governo são: Conselho Municipal de Educação, Conselho 

Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal de 

Ação Social, Conselho Municipal de Cultura, Conselho Municipal de Direito da 

Criança e do Adolescente, Conselho do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef) e Conselho de Alimentação Escolar, além do Conselho Tutelar da 

Criança e do Adolescente. 

Essas ações realizadas em Camaragibe possibilitaram ao governo 

municipal conquistar os seguintes prêmios: 

  

a) Prêmio Prefeito Criança 1999 e 2000 – promovido pela Fundação 

Abrinq e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância e a 

Adolescência (Unicef). Esse prêmio é entregue à cidade que se 

destaca nacionalmente, com programas e projetos destinados a 

crianças e adolescentes. 

b) Prêmio Saúde Brasil 1999 – promovido pelo Ministério da Saúde e 

ofertado ao melhor Programa de Saúde da Família (PSF) do Brasil. 

Com esse prêmio, Camaragibe tornou-se referência nacional em PSF. 

c) Prêmio Projeto Parcerias, Pobreza e Cidadania (1999) – promovido 

pela Fundação Getúlio Vargas (SP) e pelo Banco Mundial. O 

Programa Administração Participativa da Prefeitura de Camaragibe foi 

selecionado em 1999 para integrar esse projeto em razão de sua 

experiência de redução da pobreza. 
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d) Prêmio Gestão Pública e Cidadania 2000 – promovido pela Fundação 

Getúlio Vargas e Fundação Ford, concedido à cidade de Camaragibe 

por seu desempenho nos Programas de Atendimento à Mulher e de 

Administração Participativa. Esses programas ficaram em destaque 

nacional em 2000. 

e) Prêmio Qualidade na Educação Infantil 2001 e 2002 – promovido pelo 

Ministério da Educação e concedido à Secretaria de Educação e aos 

professores que vivenciaram experiências bem-sucedidas nesse nível 

de ensino.  

f) Prêmio Prefeito de Expressão 2001 – promovido pelo Jornal Diário de 

Pernambuco. Esse prêmio é oferecido aos administradores das 

cidades pernambucanas que apresentam um dos mais altos Índices 

de Desenvolvimento Humano (IDH). Camaragibe ficou entre as 10 

primeiras cidades colocadas. 

g) Prêmio Mário Covas 2003 – promovido pelo Sebrae para as 

prefeituras que se destacaram com iniciativas de apoio às pequenas e 

microempresas mediante incentivo à sua criação, às condições de 

ampliação e sustentabilidade.  

 

A seção seguinte apresenta o cenário da cidade Camaragibe, no seu 

aspecto histórico-cultural e educacional, onde as ações se realizam e justificam 

essas premiações. 
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1.1 ASPECTO HISTÓRICO-CULTURAL 

 

Camaragibe é uma palavra que tem sua origem do vocábulo indígena 

camará-gype, significando, rio de camará. Esse nome surgiu em conseqüência 

da grande quantidade da planta de nome científico lantana câmara, 

popularmente conhecida como chumbinho, existente em abundância na 

margem de um rio da cidade. 

No século XVI, a região era habitada pelos índios, como grande parte 

das regiões brasileiras. No entanto, as terras de Camaragibe foram as 

primeiras a ser ocupadas pelos portugueses, vindos com o intuito de explorar o 

pau-brasil e a cana-de-açúcar, sob o comando de Duarte Coelho Pereira, 

donatário de Pernambuco. 

Galvão (2003, p. 96), ao fazer uma análise histórica do desenvolvimento 

socioeconômico desse município, ressalta: 

 

A história de Camaragibe está dividida em três ciclos econômicos: 1.o 

- O agrícola canavieiro (do século XVI até quase o final do século 
XIX), 2o - o industrial têxtil (do final do século XIX até quase a 
emancipação política do município, na década de 1980) e que, agora, 
está, também, voltada para o turismo, vocação natural do município.   
 

Como parte do 1.o ciclo − agrícola canavieiro − surge o Engenho 

Camaragibe, cujas terras foram doadas para a produção do açúcar. Esse 

engenho foi construído em 1530 e fundado em 1549, período da cana-de-

açúcar no Brasil, tornando-se o primeiro de Pernambuco e também o mais 

próspero daquele período.  

O prédio da casa grande do engenho em estilo neoclássico, de 

propriedade de Maria Anita Amazonas MacDowell, é um dos pontos turísticos 
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da cidade, conhecido como Casa de Maria Amazonas, tombada em 7 de 

agosto de 1987 pela Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de 

Pernambuco (Fundarpe). 

O 2.o ciclo econômico − industrial têxtil − teve origem no período 

republicano, aproximadamente em 1891, com a compra das terras do antigo 

Engenho Camaragibe, para a construção da fábrica de tecidos de algodão e 

indústria de cerâmica, pela Companhia Industrial Pernambucana (Ciper). A 

construção no local deveu-se à proximidade de Camaragibe com a Capital do 

Estado, ao clima com temperatura mais baixa e à existência da via férrea 

facilitando a chegada do algodão, principal matéria-prima para o funcionamento 

da indústria. 

Com a chegada da fábrica, foram construídos vários prédios em seu 

terreno para atendimento aos operários e família, desenvolvendo-se um 

programa para atender às suas necessidades. Esse programa, buscando 

prover os operários de condições dignas de moradia, resultou na construção de 

uma vila operária no período de 1891-1895, com casas, escolas, farmácia, 

capela, cinema, cooperativa dos operários; hoje, a Vila da Fábrica, a primeira 

vila da América Latina. Sua construção marcou, naquele período, a 

estruturação urbana do território, que se consolidou como distrito de São 

Lourenço da Mata.  

Camaragibe está no 3.o ciclo econômico, que teve início com sua 

emancipação política em relação ao município de São Lourenço da Mata. Esse 

ciclo apóia-se, essencialmente, no comércio e em serviços: 69% dos habitantes 

estão concentrados em atividade comercial, 28% em serviços e 3% em 

trabalho terciário.   
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A atividade comercial concentra-se, em grande parte, no centro de 

Camaragibe: o Bairro Novo. Por sua localização, esse bairro, como a Vila da 

Fábrica, é um dos lugares que mais concentram atividades culturais. Segundo 

o presidente da Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe, os 

artistas voltam-se para esses dois lugares pela maior possibilidade de público.  

Diante disso, a intenção da política de cultura do atual governo voltou-se 

para a regularidade, a diversidade e a descentralização das ações, para que 

toda a cidade tivesse a oportunidade de ver e de participar das atividades 

culturais. 

Outro lugar de destaque na cidade é a região de Aldeia, onde o clima 

serrano da região favorece atividades de lazer e turismo. O relatório das 

discussões municipais sobre desenvolvimento sustentável faz a leitura 

regionalizada da cidade e define Aldeia como local de ecoturismo e turismo 

rural. É um refúgio para quem quer distanciar-se da movimentação do centro 

da cidade. Essa região, considerada patrimônio ambiental, com resquícios de 

mata atlântica e rios, conta com uma boa infra-estrutura, com hotéis, bares, 

restaurantes, clubes de campo e spas. Comumente são realizadas exposições 

de pintura e escultura.  

A cultura popular de Camaragibe manifesta-se por meio de música, 

dança, artes plásticas, futebol, teatro e artesanato, expressões que revelam o 

modo de vida e o comportamento do povo dessa localidade. Dentre as 

atividades de artesanato, merece destaque a produção de tapetes, que levou o 

município a ser conhecido como terra das tapeçarias. A Tapeçaria Timbi e a 

Tapeçaria Casa Caiada são exemplos de vários minicentros artesanais 

espalhados na cidade.  
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No que se refere a essas expressões culturais, podem-se encontrar 

movimentos organizados em vários lugares da cidade, como a Associação de 

Teatro de Camaragibe, Federação das Agremiações Carnavalescas de 

Camaragibe, Federação das Quadrilhas Juninas de Camaragibe, Associação 

de Músicos de Camaragibe, Camaragibe Associação de Dança, Associação 

dos Artistas Plásticos de Camaragibe e a Liga Esportiva. 

De acordo com informações do Jornal Ponto a Ponto - de circulação 

interna na cidade - esses movimentos não ficam à espera de que a Fundação 

de Cultura, Turismo e Esportes realize as atividades culturais. Pois, quando 

não têm apoio, essas organizações buscam alternativas na comunidade e 

realizam os eventos desejados.  

Esses movimentos, por estarem ativos durante todo o ano, dão espaço 

aos jovens e adolescentes, favorecendo seu distanciamento da ociosidade e de 

possível inserção na marginalidade. Um exemplo é o movimento de quadrilhas 

juninas, de onde surgem vários profissionais, como coreógrafos, desenhistas, 

maquiadores e cabeleireiros. 

Em relação ao esporte vivenciado no município, a política é voltada para 

a perspectiva da universalização, centrada em três metas: a democratização 

dos serviços; a prática como patrimônio holístico de um povo e a construção da 

cidadania. Entre outras atividades dessa área social, destacam-se 

campeonatos, copas, jogos escolares, escolas de esporte, escolinhas de 

futebol e corridas. 
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Conforme a avaliação da Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de 

Camaragibe, os projetos propostos no Primeiro Fórum da Cidade (1996)3 que 

mais se destacaram foram: 

  

a) Projeto Teatro Câmara – constituído de cursos de teatro destinados a 

pessoas interessadas em conhecer a prática dessa linguagem 

cultural. A descentralização do projeto possibilitou o acesso de vários 

adolescentes e jovens de diferentes comunidades a esse tipo de 

atividade.  

b) Projeto Grupo Forte – fortalece os grupos culturais surgidos com o 

Projeto Teatro Câmara. Oportunizou o acesso do público das 

periferias à cultura, em que as pessoas não precisavam ir ao centro 

da cidade para participar de tais atividades. 

c) Projeto Teatro em Movimento – realizado por meio de circuito com 

apresentações culturais de grupos de vários locais nas comunidades 

periféricas. 

d) Projeto Concerto Aula – apresentado pelos músicos da Banda Cidade 

Camaragibe em parceria com a Secretaria de Educação, destinado às 

crianças da rede municipal de ensino. Esse projeto permitiu o 

conhecimento dos instrumentos musicais e o gosto pela música.  

e) Projeto Repensando a Nossa História – vivencia as várias datas de 

natureza política e cultural da cidade mediante cursos, oficinas de 

artes plásticas e debates sobre a temática em questão.  

 

                                                
3 O Fórum é um espaço de participação popular em que os delegados decidem as políticas 
prioritárias do governo. 
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Todos esses projetos culturais são concentrados em programas voltados 

para a qualificação dos espaços, organização dos setores, formação, 

informação, qualificação do produto cultural, descentralização e fortalecimento 

dos grupos. Os programas propostos e realizados, de acordo com relatórios da 

Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe, foram os seguintes: 

a) Programa de Valorização do Artesanato – valoriza o artesanato e o 

artesão de Camaragibe, realizando-se por meio de feiras típicas 

mensais no centro comercial da cidade e de círculo de debates, que 

reúnem os artesãos que participam do programa. 

b) Programa de Formação Política – contribui com a formação política 

das pessoas envolvidas com a cultura em Camaragibe; realiza-se 

com cursos, oficinas e eventos, como seminários, conferências, 

congressos, encontros, simpósios, fóruns específicos, debates e 

assembléias, organizados por entidades ou pelo governo. 

c) Programa de Escolinhas Esportivas – oferece lazer às crianças, 

concentrando atividades de esportes como processo cultural, forma 

de comunicação, de renovação de comportamento e instrumento de 

socialização e criação.  

 

Esse movimento de valorização da cultura local surge com a 

constatação pela equipe que assumiu a Prefeitura em 1997 de que a política 

cultural anterior era voltada para os meios de comunicação de massa, com 

valorização apenas para as grandes festas populares dos ciclos junino e 

carnavalesco. Havia poucas oportunidades de experiência com dança, música 
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contemporânea, teatro, artes plásticas e tantas outras manifestações artísticas 

vistas hoje na cidade.  

De maneira geral, o que havia eram experiências isoladas de artistas em 

atividades direcionadas aos grandes círculos de tradição como o carnaval, São 

João e Natal. Porém, as mudanças significativas referentes a uma nova 

concepção ocorrem quando as prioridades dão ênfase à pluralidade cultural, à 

consciência política do papel da arte e à realização sistemática de encontros, 

fóruns de debates, cursos, oficinas e circuito de apresentações artísticas.  

Dessa forma, a política de cultura da gestão atual pode ser 

compreendida em dois momentos. No primeiro momento, a política de cultura 

direcionou-se para a valorização do realizador cultural, o artista, o pensador, 

resultando na propagação de vários artistas. Por intermédio dos artistas locais, 

aos poucos, a cultura vai chegando, de maneira diversificada, a todas as 

comunidades, e a população vai-se familiarizando com esse novo processo de 

aprendizagem.  

No segundo momento, a política de cultura de Camaragibe direcionou-se 

para os líderes comunitários. Essa decisão foi tomada ao se perceber que 

várias associações de moradores, grupos de mães e grupos de igreja 

espalhados pela cidade incluíam em seus programas várias atividades 

culturais. Foram realizados, portanto, vários encontros com esses líderes que 

já se preocupavam com a inclusão de uma gestão cultural no campo das 

organizações comunitárias. Assim, a política de cultura do município estendeu-

se com mais força para a grande população. 

Diante do quadro em que se encontra a área de cultura de Camaragibe, 

o Plano Diretor da Região Metropolitana do Recife – Metrópole 2010 – 
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reconhece que a cidade está inclusa no território de oportunidades para o 

desenvolvimento de atividades terciárias, turísticas, científicas e de pesquisas. 

Essas atividades são confirmadas pela presença de sítios históricos, da 

Faculdade de Odontologia de Pernambuco, pelo clima de Aldeia, pelo 

artesanato e pelos valores culturais presentes na cidade.  

Após as informações referentes ao aspecto histórico-cultural de 

Camaragibe, passa-se a apresentar a situação educacional desse município.  

 

1.2 ASPECTO EDUCACIONAL 

 

A política de educação desenvolvida em Camaragibe é estabelecida 

como prioridade pelo governo municipal. Por meio do panorama dos serviços 

oferecidos pela educação, constata-se que em todo o município há 94 

unidades educacionais, sendo a maioria de pequeno porte: 46 escolas públicas 

(20 estaduais e 26 municipais), 20 escolas comunitárias e 28 escolas 

particulares. 

A rede municipal formada por 26 escolas atende às seguintes 

modalidades do ensino da Educação Básica: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental da 1.ª à 4.ª séries, Educação de Jovens e Adultos e Ensino 

Especial. O Ensino Fundamental da 5.ª à 8.ª séries está sob responsabilidade 

da rede estadual, com o Ensino Médio. 

As ações que se destacam a seguir vêm-se realizando desde 1997 pela 

Secretaria de Educação do governo atual em seus dois mandatos. 

Inicialmente foi realizado, com apoio financeiro do Unicef, o Primeiro 

Censo Educacional do município, para conhecimento da situação educacional 
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da população de Camaragibe, revelando que 93,7% das crianças em idade 

escolar estavam matriculadas em 1997. Entre as crianças que estavam na 1.a 

série do Ensino Fundamental, a média de defasagem idade-série era de 73%. 

Esses dados revelaram o alto índice de reprovação nessa série, problema que 

já faz parte do sistema nacional de ensino. Desse modo, o grande desafio para 

a Secretaria de Educação era enfrentar a evasão e a repetência. 

Em 1997, para definição das prioridades educacionais do governo que 

se estava iniciando, a Secretaria de Educação de Camaragibe (Seced) realizou 

a 1.a Conferência Municipal de Educação de Camaragibe (Comec), com a 

participação popular dos delegados eleitos em pré-conferências. Foram 

definidas as diretrizes para a política educacional do município: expansão 

qualificada do ensino dando prioridade à gestão participativa, garantia do 

acesso e da permanência de todas as crianças na escola, valorização do 

educador e melhoria das condições de ensino e aprendizagem.  

A 2.ª Comec realizou-se em 1999, com o objetivo de avaliar a 

implementação das diretrizes e metas educacionais do município, contando 

com a participação de 171 delegados representantes dos trabalhadores em 

educação, usuários e gestores educacionais. 

Para concretização das diretrizes, a Seced desenvolveu várias ações 

nas duas gestões: 

 

a) Em relação à garantia da “gestão participativa com democratização e 

descentralização”, foram criados os fóruns de avaliação e 

encaminhamentos das seguintes ações: 
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a.1 Conferências Municipais de Educação – com o objetivo de 

trazer a população para discutir com o governo a política 

educacional do município e avaliar novas propostas. Até o 

momento, foram realizadas três conferências, com a 

participação dos delegados que representam os profissionais 

de educação, os gestores e os usuários. 

a.2 Fórum de dirigentes – com o objetivo de encaminhar e avaliar 

as políticas educacionais e as questões técnico-administrativas. 

É uma instância de deliberação coletiva dentro da Secretaria 

de Educação, com a participação dos seus dirigentes e 

coordenadores. 

a.3 Fórum de Educação de Jovens e Adultos – com o objetivo de 

avaliar e propor ações destinadas a essa modalidade de 

ensino. Realiza-se anualmente, com a participação dos 

coordenadores, da equipe de apoio pedagógico, de 

professores e alunos. 

a.4 Pesquisa Construindo a Educação na Cidade de Camaragibe – 

com o objetivo de avaliar as ações desenvolvidas pela 

Secretaria de Educação, realizada em 1999 nas escolas, com 

os professores e os dirigentes da rede municipal, constatando 

que a Secretaria precisava avançar e aproximar-se das escolas 

(FERREIRA, 1999). 

a.5 Constituição dos Conselhos Municipais – com o objetivo de 

descentralizar as decisões, propor e avaliar as ações 

educacionais. Os conselhos existentes relacionados com a 



 

 

35 

Seced são o Conselho Municipal de Educação, o Conselho 

Municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e 

o Conselho Municipal de Alimentação Escolar. 

b) Como ações destinadas à “garantia do acesso e à permanência de 

todas as crianças na escola”, foram realizadas: 

 
b.1 Matrícula Nucleada e Integrada – ação realizada em cada 

região administrativa do município, com o objetivo de massificar 

a matrícula das crianças nas escolas. Nos primeiros anos, foi 

desenvolvida com as escolas estaduais localizadas no 

município e atualmente é realizada apenas nas escolas 

municipais sob a coordenação da Seced. 

b.2 Criação da Divisão de Educação Infantil – essa iniciativa foi  

tomada com o objetivo de ampliar e qualificar o atendimento a 

essa modalidade de ensino. A primeira atividade da Divisão foi 

realizar o diagnóstico da Educação Infantil no município, 

identificando problemas e propondo alternativas. 

b.3 Programa de Aceleração da Aprendizagem – ação realizada 

em  1999 e 2000, com o apoio do Ministério de Educação, 

destinada a solucionar a defasagem escolar e a 

multirrepetência identificada no censo escolar como um dos 

problemas da educação em Camaragibe.4 O programa atendeu 

a alunos de nove escolas municipais e obteve avaliação 

positiva dos professores envolvidos no programa.  



 

 

36 

b.4 Programa de Agentes Comunitários de Educação (Pace) – 

uma iniciativa inédita no Brasil implantada após a realização do 

censo escolar em 1997, com o objetivo de resgatar a auto-

estima dos alunos retidos na 1.a série do Ensino Fundamental. 

Os professores contratados para esse Programa realizam 

ações complementares à escola e, por meio de visitas à casa 

dos alunos, buscam fortalecer o elo entre a família e a escola. 

 

c)  Com relação à diretriz da “valorização do educador”, a Secretaria de 

Educação de Camaragibe realizou algumas dessas ações abaixo 

relacionadas, em parceria com a Secretaria de Administração: 

 
c.1 Programa de Formação Continuada – para garantir e dar 

continuidade à formação do professor por meio de capacitação 

sistemática. No programa, consta a realização anual do Fórum 

Educação e Cidadania, que discute temas de acordo com a 

necessidade dos professores, com base na prática de sala de 

aula. 

c.2 Proposta Curricular para o Ensino Fundamental e Proposta 

Curricular para a Educação Infantil – com  o objetivo de 

subsidiar os professores com discussão e apresentação dos 

conteúdos a serem desenvolvidos em sala de aula. Essa ação 

foi realizada como parte integrante do Programa de Formação 

Continuada e contou com a presença de assessores da UFPE 

e de professores da rede. 

                                                                                                                                          
4 Joselice da Silva Pinto (2002) realizou um estudo sobre essa questão. 
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c.3 Concurso Público – com o objetivo de ampliar o quadro de 

professores do Ensino Fundamental da 1.a a 4.a séries e de 

servidores da rede municipal de ensino, como merendeiras, 

serviços gerais e quadro administrativo da secretaria escolar. 

c.4 Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério – 

visando profissionalizar e valorizar o quadro de professores e 

melhorar a qualidade na educação do município. Essa ação foi 

construída, em conjunto, pela Secretaria de Educação, 

Secretaria de Administração e pelo Sindicato da categoria. 

c.5 Avaliação de desempenho do professor – o objetivo da 

avaliação, fruto do Plano de Cargos e Carreira e Remuneração 

do Magistério, é incentivar o professor a desenvolver bom 

desempenho profissional, possibilitando a promoção dos 

vencimentos salariais. 

c.6 Equipe de Acompanhamento Pedagógico – formada por 

professores da rede municipal que passam por seleção interna 

pela Seced, com o objetivo de discutir, propor alternativas e 

socializar as práticas pedagógicas vivenciadas pelos colegas 

nas escolas do município. 

 c.7 Socialização de Experiências – com o objetivo de ajudar a 

prática pedagógica do professor mediante a socialização de 

experiências bem-sucedidas. Realiza-se por meio da 

divulgação anual de um caderno com o relato das experiências 

vivenciadas pelos professores em sala de aula. 
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d) Para a “melhoria das condições de ensino e aprendizagem”, 

destacam-se as ações: 

 
d.1  Inclusão de Portadores de Deficiência em Classes Regulares – 

com o objetivo de incluir os alunos do Ensino Especial no 

ensino regular. Para os professores que recebem esses alunos, 

a Seced proporciona Formação Continuada com temas 

voltados para essa questão. 

d.2 Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta – com o objetivo 

de dar oportunidade para a realização de pesquisas e reflexões 

sobre os aspectos naturais, culturais e sociais da cidade. Esse 

Projeto mobiliza cerca de 12 mil estudantes da rede municipal 

de ensino.  

d.3 Inserção da Educação Física e da Arte como componente 

curricular − a ação consiste na inclusão dessas duas disciplinas 

no currículo do Ensino Fundamental da 1.a a 4.a séries.5 Para 

sua concretização o governo realizou um concurso público 

específico para professores dessas áreas. 

d.4 Jogos Populares – promoção de lazer e socialização de alunos 

das quartas séries do Ensino Fundamental das escolas do 

município; atividade realizada pelos professores de Educação 

Física mediante festival de jogos. 

 

 

                                                
5 No contexto da política de educação de Camaragibe, esse assunto serviu como objeto de 
estudo para Ana Lúcia Félix dos Santos (2002).  
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Essas iniciativas de democratização e descentralização da gestão, de 

ampliação da oferta de vagas e de desenvolvimento de programas e projetos 

voltados para a melhoria da qualidade do ensino contribuíram para o aumento 

do fluxo escolar no Ensino Fundamental em Camaragibe, o que se observa ao 

se comparar o número de alunos matriculados (6.989) em 1997 e o número de 

alunos matriculados (10.258) em 2001.  

Alem dessas ações vivenciadas nas escolas, há também uma 

preocupação do governo municipal com o atendimento à educação das 

crianças e adolescentes fora dos muros escolares.  

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social de Camaragibe, 

em parceria com o Governo Federal, Sebrae, Conselho Municipal de 

Assistência Social e com a Caixa Econômica Federal, em articulação com a 

Secretaria de Saúde e a Fundação de Cultura, Turismo e Esportes, realiza 

atividades complementares para atender à população de 7 a 17 anos por meio 

do Programa de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Paca). 

Dessa forma, foram realizadas ações calcadas na perspectiva de 

melhoria da qualidade de vida das crianças e dos adolescentes em idade 

escolar. O Paca é composto pelos seguintes projetos:  

 

a) Criarte – oportuniza a juventude a executar atividades artísticas, 

profissionais, educacionais e culturais. O projeto, que funciona nas 

escolas ou nas associações de moradores de bairros, materializa-se 

por meio de cursos e oficinas de informática, serigrafia, música 

percussiva, dança popular, língua inglesa, artes plásticas e teatro.  

b) Brigada Ecológica – capacita adolescentes para atuar como agentes 

colaboradores, possibilitando-os trabalhar com a população na 
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preservação do meio ambiente local. O Projeto teve início em 2000, 

com o apoio do Mestrado em Desenvolvimento Urbano da 

Universidade Federal de Pernambuco. Dessa experiência, foi 

produzido um livro sobre educação socioambiental para ser 

trabalhado nas escolas municipais como tema transversal. 

c) Cidadania Legal – atende a crianças e adolescentes em situação de 

conflito legal, encaminhados pelo Juizado da Infância e da Juventude 

ou pelo Conselho Tutelar para serem acompanhados com medidas 

socioeducativas. 

d) Criança Câmara – visa à erradicação do trabalho infantil.  Com a 

jornada ampliada nas escolas, atende às crianças que trabalhavam no 

lixão, no mercado público e supermercados do município, como 

embaladores e carregadores de mercadorias. 

e) Meninos e Meninas em Situação de Risco – desenvolvido para 

atender às crianças e aos adolescentes que circulam no centro 

comercial da cidade, expostos à situação de risco. Funciona no 

Centro de Referência da Criança e do Adolescente – Flor de Câmara, 

mediante atividades lúdicas, profissionalizantes, de apoio às famílias 

e atendimento psicossocial. 

f) Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano – atua de forma 

preventiva em localidades de alto risco em Camaragibe, atendendo a 

175 jovens de 15 a 17 anos em sete comunidades, com formação na 

área de Cultura e Meio Ambiente. É uma ação do Ministério da 

Promoção e Assistência Social e da Secretaria de Cidadania e 

Políticas Sociais de Pernambuco. 
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g) Sentinela – atende a crianças e adolescentes vítimas de maus-tratos, 

abuso e exploração sexual, assim como à família. Oferece trabalho 

social, psicológico e lúdico-educativo e promove ações de prevenção 

à violência doméstica e sexual. Funciona no Centro de Referência da 

Criança e do Adolescente – Flor Câmara. 

h) Meninos e Meninas de Camaragibe – projeto que fortalece a auto-

estima dos meninos e das meninas da cidade, orientando-os para a 

proteção da violência doméstica e sexista. É realizado pela Secretaria 

de Desenvolvimento Social, em parceria com a Seced, mediante 

oficinas pedagógicas, em que se discutem temas como gênero, 

sexualidade e infecções sexualmente transmissíveis.  

i) Jovem Aprendiz – visa à formação de jovens na perspectiva do 

empreendimento. Os jovens participantes do projeto realizam estágios 

nas empresas e muitos deles já foram contratados. 

 

Esse quadro de várias realizações de atividades referentes aos aspectos 

educacionais e culturais de Camaragibe, como os projetos e programas 

apresentados, despertou o interesse de pesquisadores. Constatam-se vários 

estudos realizados ou em realização nas Universidades mediante monografias, 

dissertações e teses. O interesse por esse campo de pesquisa deve-se, 

provavelmente, ao fato de Camaragibe ser uma cidade que se destaca 

nacionalmente por meio dos prêmios recebidos por seu desempenho e sua 

forma de gerir as políticas públicas sociais. 

Assim, este trabalho é mais uma das pesquisas realizadas nesse 

panorama municipal, que se especifica por meio da análise do Projeto 

Camaragibe Conta, Canta e Encanta, detalhado a seguir. 
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1.3 A CONSTRUÇÃO DO PROJETO CAMARAGIBE CONTA, CANTA E 

ENCANTA 

 

As informações aqui apresentadas são resultados de entrevistas com 

pessoas que vivenciaram o projeto e da análise documental do Projeto 

Camaragibe Conta, Canta e Encanta. A partir dessa análise, identifica-se que o 

Projeto é fruto das discussões advindas do item “valorização do educador” 

presente na política educacional daquele município.  

Para desenvolver a diretriz relacionada com a valorização do educador, 

foi criado o Programa de Formação Continuada da Rede Municipal de 

Camaragibe, que estabeleceu como uma de suas ações a elaboração da 

Proposta Curricular para o Ensino Fundamental da 1.ª à 4.ª séries e a 

Educação Infantil. Os primeiros passos para a realização dessa atividade foram 

dados em 1997 e sua construção contou com a assessoria de professores da 

Universidade Federal de Pernambuco, com a contribuição e a participação dos 

professores do município que se mostraram interessados em participar dos 

encontros destinados a esse fim. 

A proposta contemplou vários conteúdos referentes aos aspectos do 

município de Camaragibe para serem trabalhados nas aulas de História e 

Geografia. Assim, foi proposto que os conteúdos fossem vivenciados por meio 

de formação de conceitos de cultura, de espaço, de tempo, de construção de 

identidade, entre outros.  

Porém, quando o professorado começou a colocar em prática a proposta 

curricular, percebeu que o município não tinha referências sistematizadas 

disponíveis (mapas, textos e bandeiras, por exemplo) para trabalhar os 
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conteúdos referentes aos aspectos históricos, políticos e culturais. A própria 

Secretaria de Educação não dispunha de informações sobre Camaragibe.  

Havia algumas informações disponíveis na Biblioteca Municipal, mas 

não eram suficientes, nem sistematizadas. Em razão da escassez de material e 

informações, começaram as dificuldades e as cobranças das escolas mediante 

as reivindicações dos professores.   

A Seced, então, começou a pensar em uma forma de superação e a 

buscar solução para que os determinados conceitos estabelecidos na proposta 

curricular fossem construídos com base na atividade de pesquisa, levando 

alunos, professores e a própria comunidade − trazida para o interior da escola 

− a buscar suas referências e a construir seu material, o que motivou os 

sujeitos da escola a participar da pesquisa.  

Assim surgiu, em 1999, o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, 

com o propósito de possibilitar que todos os envolvidos com a escola − apoio 

pedagógico, direção, professores, pais, mães, e, principalmente, 12.000 alunos 

da Educação Infantil, do Ensino Fundamental da 1.a a 4.a séries e da Educação 

de Jovens e Adultos − estudassem e pesquisassem as características naturais, 

culturais e sociais de Camaragibe.  

Assim, conforme os documentos da Seced, o objetivo geral do Projeto é: 

 

[...] proporcionar aos alunos oportunidades de discutir, 
observar, refletir, pesquisar sobre o espaço e o tempo vividos e 
percebidos em Camaragibe, obtendo, ao final, elementos para 
reconstruir a identidade da cidade em que vivem. 
(CAMARAGIBE, 2000). 

 

Para concretização desse objetivo, são realizadas atividades 

desenvolvidas através do resgate cultural e histórico do município, da vivência 
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na escola da cultura popular local, da socialização do conhecimento, da 

integração das escolas municipais e, principalmente, explorando a criatividade 

e criticidade das crianças, para mostrar à cidade o que ela tem de história, de 

arte, de cultura.  

O primeiro passo foi dado pela Diretoria de Educação Escolar da 

Secretaria de Educação, com apoio da Secretaria de Planejamento e da 

Fundação de Cultura, Turismo e Esportes de Camaragibe,6 que elaborou o 

Projeto e reuniu os diretores das escolas da rede municipal para apresentar a 

idéia. Depois da aceitação das escolas, por meio de seus representantes, o 

Projeto foi estruturado sob a coordenação da Seced através do colegiado de 

diretores, organizando e viabilizando as condições materiais e pedagógicas 

para a realização dessa atividade.  

Como visto, a intenção da Seced era responder às informações sobre a 

cidade e produzir material para que o professor e o aluno pudessem conhecer 

a cidade de Camaragibe nos seus vários aspectos.   

Porém, diante da variedade de conteúdos trabalhados no período de 

realização do Projeto, constata-se que ele dá conta de boa quantidade de 

assuntos propostos para o currículo, porque envolve conteúdos de todas as 

disciplinas. Tornou-se, nos seus quatro anos de realização, um Projeto 

interdisciplinar. 

O Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta começa a ser trabalhado 

no período de aniversário de emancipação política da cidade, no mês de maio. 

Todas as atividades da primeira etapa realizam-se nas escolas ou nos lugares 

de visita sob a coordenação de professores e diretores das unidades de 

                                                
6 Esse apoio só ocorreu no primeiro ano do projeto. Nos anos seguintes, a Seced programou e 
exerceu a coordenação. 
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ensino. Na ocasião, todas as secretarias promovem atividades relacionadas 

com a história e o contexto sociocultural e econômico de Camaragibe. 

A primeira etapa do Projeto começa com a escolha de um assunto a ser 

trabalhado. Cada uma das 26 escolas escolhe uma temática referente aos 

aspectos do município, destacando-se os seguintes temas: origem da cidade, 

emancipação política, Vila da Fábrica, cultura, indústria, saúde, educação, 

fauna e flora, hidrografia, artesanato, comércio, transporte, relevo e clima, 

movimentos sociais, brinquedos, brincadeiras populares e áreas de risco.   

Diante do tema escolhido, as escolas se organizam e algumas definem 

subtemas para serem trabalhados por série ou pelas turmas de forma a 

viabilizar o processo de produção das atividades para coletar o máximo de 

informações por meio de visita à biblioteca, seleção de textos para leitura, 

entrevistas com as pessoas da comunidade e/ou com autoridades municipais; 

excursões pela cidade, registros escritos e fotográficos.  

De posse de todo o material, coletado e sistematizado, professores e 

alunos procuram formas de socializar tudo o que aprenderam nas variadas 

linguagens: musicais, cênicas, plásticas. Surgem as esculturas, pinturas, 

músicas, danças, teatros, produções textuais e maquetes. 

No mês de junho, inicia-se a segunda etapa, a realização da Mostra 

Pedagógica, com o encerramento do Projeto. É uma mostra dos 

conhecimentos obtidos e construídos pelos alunos das escolas municipais de 

Camaragibe, quer crianças, quer adultos. Essa etapa é coordenada pela 

equipe da Diretoria de Ensino da Seced em conjunto com a Equipe de 

Acompanhamento Pedagógico (EAP) das escolas. 
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A Mostra Pedagógica do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta 

realiza-se em dois lugares e em dois momentos distintos que se inter-

relacionam. No primeiro momento, nas unidades escolares, em que cada turma 

apresenta ao conjunto da escola e à comunidade local o que foi sistematizado 

a partir das contribuições da própria comunidade, por meio de pesquisas e 

informações colhidas e, na seqüência, vivenciadas em sala de aula. O segundo 

momento é o de socialização com a cidade e ocorre na sede da Prefeitura, 

onde a garagem, os corredores e as salas se enchem de barracas e de 

materiais com os trabalhos de todas as escolas. Cada uma dessas escolas tem 

sua barraca com o tema escrito em destaque para expor os trabalhos 

realizados.  

É na segunda etapa que se vê o resultado final de tudo que foi 

vivenciado sobre a cidade durante várias semanas. Esse é um espaço de 

socialização entre todas as escolas da rede, é o momento de maior ansiedade 

e frisson para os alunos uma vez que eles apresentam o que aprenderam e 

criaram às pessoas que estão visitando a Mostra. 

De acordo com depoimentos dos professores, os alunos são escolhidos 

pelas escolas para dialogar com os visitantes e também para fazer as 

apresentações culturais que ocorrem no auditório. 

O trabalho desenvolvido com a implantação do Projeto Camaragibe, 

Conta, Canta e Encanta teve boa repercussão na cidade e a Seced recebeu 

um Voto de Aplauso da Câmara Municipal da cidade em 2002.  

Desse modo, estudar o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta 

justifica-se pela amplitude e inovação pedagógica decorrente da riqueza dos 

temas e conteúdos que ele apresenta, pela valorização da cultura popular, por 
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suas características e pelo engajamento dos atores das escolas para sua 

realização. Assim, nesta pesquisa busca-se compreender a relação prática 

pedagógica−cultura popular em escolas públicas municipais de Camaragibe, 

tendo em vista ser a cultura popular a maior forma de expressão na Mostra 

Pedagógica realizada como conclusão e síntese do Projeto Camaragibe Conta, 

Canta e Encanta. 

No capítulo que se segue, serão aprofundadas conceitualmente as 

categorias: prática pedagógica, cultura popular e cultura na intenção de 

compreender seus significados e uma possível relação entre elas. 



 

 

CAPÍTULO 2 

AS IDÉIAS CANTAM E ENCANTAM



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felizes os educadores que tomam consciência do conflito social em 
que estão metidos e nele tomam partido pelo projeto social dos 
empobrecidos, porque assim contribuirão para a transformação da 
sociedade. 
 
Infelizes os educadores que imaginam que a ação educativa é 
politicamente neutra porque acabam transformando a educação num 
instrumento de ocultação das contradições da realidade social e de 
reprodução da ideologia e das relações sociais vigentes.  
 

(Ivan Teófilo. Bem-aventuranças do educador)  
 

Neste capítulo apresenta-se a aproximação teórica viabilizada pelas 

referências bibliográficas que aportam esta pesquisa. Para tanto, serão 

abordadas as categorias de análise selecionadas e ancoradas nas produções 

dos autores que contribuíram para esta discussão teórica.   

A temática escola e cultura tem sido objeto de estudo e discussão de 

diversos autores, tanto clássicos, a exemplo de Gramsci (1991), quanto 

contemporâneos como Forquin (1993), Freire (1997), Brandão (2002), Candau 

(2002), entre outros. Dessa forma, apesar de extremamente fecundo e 

importante, o tema ainda apresenta muitas dúvidas em razão de sua amplitude 

e complexidade. Assim, processualmente falando, cultura é o movimento 

histórico pelo qual as experiências se acumulam, viabilizando um conjunto de 

procedimentos definidores de uma dada identidade coletiva e individual dentro 

de um espaçamento territorial. As idéias, imagens e lembranças possibilitam 

um grau de inventividade que poderá ou não influenciar, modificar, recriar o 
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mundo, as relações sociais em dado contexto. É evidente que isso sugere que 

o mundo é o resultado da intervenção humana.  

Do ponto de vista histórico, portanto, a cultura é o processo de 

“autoliberação” do homem, com possibilidades de transcendência às 

experiências relacionais de convivência e de construção coletiva de uma 

identidade voltada, também, para a materialização da cidadania. 

Nesse sentido, tendo como ponto de partida o período helênico,7 em que 

a cultura encontrava-se fortemente influenciada pelo cristianismo e a educação 

era disponível apenas para uma pequena parte da população, e quase sempre 

nos mosteiros, Sócrates e Platão, entre outros, contribuíram para a constituição 

de uma nova dinâmica no trato com o conhecimento. Esses pensadores, 

antagônicos em diversos aspectos, destacam-se exatamente por proporem ou 

executarem uma relação de sistematização do conhecimento não 

necessariamente formal. 

 O período renascentista8 trouxe grandes alterações para a sociedade 

com o desenvolvimento do capitalismo comercial; ou seja, foi o início do 

desenvolvimento de tecnologias e métodos de produção que mexeu 

definitivamente com a forma de organização da sociedade. Ocorre a passagem 

da forma de produção, na maioria dos casos, de subsistência para um 

processo de produção direcionado à acumulação de bens. Nesse sentido, o 

                                                
 
7 No fim do século IV, alteram-se profundamente as condições políticas e culturais de todo o 
Ocidente e a Ásia Menor. A essas mudanças, denominou-se mundo helênico-romano. A cultura 
helênica se expandiu por todo o Oriente, com atuação marcante dos pós-socráticos; na 
segunda fase, a expansão se deu em função da língua latina. As mudanças também ocorreram 
em relação aos costumes, artes e religião. (ARANHA; MARTINS, 1986). 
 
8 Movimento iniciado na Itália no século XIV, influenciando toda a Europa. O termo relaciona-se 
com o retorno da cultura aos padrões clássicos, com o renascimento das letras e artes em sua 
totalidade. (ARANHA; MARTINS, 1986). 
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papel da educação é bastante significativo, porque vai exigir um número 

expressivo de trabalhadores com habilidades suficientes para compreender e 

executar novas tarefas. 

           Logo, vê-se a modernidade acelerar a tendência acima identificada. 

Com isso, a competitividade e as demandas decorrentes dessa nova ordem 

impõem-se de modo a exigir que a educação assuma uma função destacada 

nos vários esquemas e estratégias de acumulação e de relação com esse novo 

espectro.  

Chama a atenção, o fato de que a escola, ou a forma como esse 

conhecimento é institucionalizado, aponta sempre para a progressiva 

separação de classes sociais uma vez que o conhecimento não está 

relacionado com a perspectiva de emancipação da sociedade, e sim com a 

acumulação por poucos. Tais identificações de base marxistas são 

amplamente assumidas por Gramsci, que, de forma bastante original, identifica 

o papel assumido pela instituição escolar ao longo da história da humanidade.  

Gramsci (1991), ao analisar a escola, faz uma crítica, considerando-a 

um instrumento que, historicamente, implementou uma perspectiva cultural que 

privilegia a cultura das classes média e alta, e essa cultura é que determina o 

que deve ser transmitido na escola. Tal procedimento se processa por meio 

dos currículos, tendo como conseqüência, segundo ele, o não-beneficiamento 

dos menos favorecidos na escala social, os quais se encontram na base da 

pirâmide.  

Desse modo, o currículo tem sido o saldo de uma seleção resultante do 

processo que reflete, predominantemente, os interesses particulares da classe 
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dominante que não tem valorizado os vários interesses culturais presentes na 

escola.        

Por sua vez, Forquin (1993) verifica que a transmissão da cultura no 

âmbito da escola se dá de forma bastante confusa, uma vez que os conteúdos 

tratados dizem respeito à escolha e à imposição dos professores de forma 

dissociada da realidade de quem aprende e de quem ensina, materializando, 

dessa forma, o elemento confuso dessa relação.  

Assim, segundo Forquin, não haverá ensino sem anuência dos alunos e 

clareza dos professores uma vez que "ninguém pode ensinar verdadeiramente 

se não ensina alguma coisa que seja verdadeira ou válida aos seus próprios 

olhos" (FORQUIN, 1993, p. 9); ou seja, é preciso crer no que se ensina. 

Ao professor, portanto, cabe uma parte significativa de responsabilidade 

pelo que se propõe a ensinar quando deixa de ser vítima do processo social 

em que se encontra inserido para ser co-responsável pela manutenção e 

estabilidade (mesmo de forma conflituosa) do sistema social vigente de 

característica excludente. 

  Então, a responsabilidade do professor (entre outras) está na seleção 

dos conteúdos curriculares que possam contribuir para a aprendizagem dos 

alunos. Significa dizer que o professor − diferentemente do operário que não 

tem controle sobre sua produção, desse modo alienado do processo − intervém 

de maneira privilegiada tendo em vista que os conteúdos serão por ele 

selecionados e tratados em sala de aula. 

A esse respeito, Apple (1982) e Giroux (1987), refletindo sobre o 

currículo, fazem oposição à tendência hegemônica curricular imposta por um 

conjunto de especialistas, e, nesse sentido, tentam a substituição de 
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procedimentos inerentes à atuação do professor por referendar as 

desigualdades sociais, denunciando o papel da escola e do currículo na 

reprodução da estrutura social vigente.  

Em função desse debate, surge nos Estados Unidos, no início da 

década de 1970, o movimento de reconceitualização, que se preocupava em 

compreender e reconceituar o campo do currículo. É anunciada a Nova 

Sociologia da Educação, que começa a examinar o currículo, relacionando-o 

com a estrutura social, a cultura, o poder, a ideologia, entre outros.      

Para Santos (2000), a Sociologia da Educação buscou mostrar como as 

variáveis sociais e culturais interferem no sucesso do aluno. A autora, ao 

escrever sobre a pluralidade de saberes em processos educativos, afirma: “As 

experiências dos alunos, seus conhecimentos e sua inserção cultural, são 

aspectos fundamentais a serem considerados pelas práticas pedagógicas." 

(SANTOS, 2000, p. 57).  

A prática pedagógica, portanto, precisa considerar todas as experiências 

vivenciadas pelos alunos no cotidiano; precisa considerar a cultura em que 

esse aluno se encontra inserido e apreciar a cultura do professor e da escola.  

De acordo com Tura (2002, p. 157), a escola é um local de circularidade 

entre culturas. São as regras de convivência e de disciplinas que identificam o 

ambiente escolar cheio de significado e sentidos que os alunos devem 

incorporar. É nesse espaço que se encontram valores, crenças, modos de 

trabalho e de comportamento de professores e alunos. No entanto, a cultura 

predominante é a docente, que incorpora a cultura erudita. 

A cultura popular, portanto, chega à escola trazida principalmente pelos 

alunos, com seu modo de ser e de agir. Porém, os valores, as linguagens e os 
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costumes da classe popular ao chegar na escola são desmerecidos. A cultura 

do aluno é adequada à cultura escolar. 

Dessa forma, Oliveira e Sgarbi (2002), ao falarem de aprendizagens 

culturais cotidianas, mostram que, desde pequenos, começamos nossas 

aprendizagens do mundo cultural em que vivemos, que vão ocorrendo no 

convívio com o outro em encontros da rua, da igreja, da família, dos vários 

espaços em que a vida cotidiana se apresenta como “fonte de aprendizagem e 

de influência sobre os nossos comportamentos individuais e sociais” 

(OLIVEIRA; SGARBI, 2002, p.38). Contudo, chegando à idade escolar, as 

instituições oficiais, que pretendem ensinar conhecimentos formais, científicos 

e valores sociais, "desligam" as crianças do seu cotidiano, das suas 

aprendizagens culturais. Para esses autores: 

 
Os processos escolares de aprendizagens estão dissociados dos 
processos cotidianos, como se no interior de cada um de nós 
houvesse um botão de desligar, separando a nossa vida fora da 
escola dos momentos em que estamos sendo submetidos a aulas 
formais sobre conteúdos de ensino ou pelos processos subliminares 
de transmissão de valores sociais. (OLIVEIRA; SGARBI, 2002, p. 38). 

 

A escola não pode desconsiderar o cotidiano das crianças, como 

também não pode desconsiderar os vários aspectos da sociedade em termos 

cultural, social e político, que apresentam fatos, novidades que, cada vez mais, 

interferem no cotidiano escolar. São questões que exigem dessa instituição 

providências políticas para uma significativa interferência no seu currículo.  

Tratando da mesma problemática, Giroux e Simon (1999, p. 5) 

entendem que a escola deve ser “um território de luta e a pedagogia é uma 

forma de política cultural”. A escola, como instituição social, pode transformar 

as condições ideológicas e materiais de dominação por meio de uma 
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pedagogia crítica. Porém, na concepção tradicional, as escolas são locais de 

reprodução social e cultural dominante. Essa concepção ignora o lado político e 

cultural das escolas, vêem-nas como locais apenas de instrução e omitem a 

relação conhecimento−poder−dominação identificada nesses locais de ensino. 

A teoria crítica do currículo, com ênfase no aspecto cultural, mostra que 

o mundo, as relações e as identidades mudaram, assim como as concepções e 

as práticas educacionais. Em virtude dessas mudanças, não se pode mais 

pensar nem praticar a pedagogia e o currículo como antes. 

O currículo já não é mais aquele que simplesmente procurava estudar os 

melhores métodos e técnicas para ensinar bem. Hoje, o currículo é um 

processo que parte da reflexão das situações sociais educacionais e políticas 

presentes no cotidiano do aluno para a partir daí selecionar as contribuições 

que beneficie e solucione determinados problemas. É impossível desconsiderar 

a diversidade de identidades socioculturais existentes na escola.      

Nessa discussão sobre a relação existente entre educação e cultura, 

Forquin (1993) observa que esta se materializa na medida em que há nos 

conteúdos da educação a transmissão do conhecimento, crenças, hábitos e 

valores que são repassados na escola para os alunos mediante os conteúdos 

curriculares. Essa transmissão é limitada a determinados aspectos da 

totalidade cultural, porque, como ressaltado anteriormente, os limites em 

questão seriam decididos pelos interesses sociais de determinada classe. 

Assim, o estudo da relação da prática pedagógica com a cultura popular 

nas escolas pressupõe opções e intervenções teóricas que possam contribuir 

com a constituição de novas perspectivas; sendo estas referentes à edificação 

do conhecimento que insira o aluno na sociedade por meio de uma engenharia 
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de construção do conhecimento crítico, da problematização do cotidiano e da 

reinvenção da realidade, tendo como síntese, numa dimensão ampla, o 

construir e reconstruir a cultura local vivenciada de forma dialética, prazerosa e 

integrada. 

Nesse sentido, é importante verificar que a palavra cultura tem grande 

variedade de significados; além de ser um termo que, ao longo da história, vem 

mudando de acepção, ou seja, com o passar do tempo, a ele se foram juntando 

outros sinônimos. A propósito: “A cultura é indefinível, mas é também a única 

obra eterna do homem.” (CALDAS, 1986).  

Para a primeira aproximação do conceito de cultura, entre os vários 

estudiosos que tratam do assunto, a opção foi pela contribuição de Cuche 

(1999), Schelling (1990), Chauí (1987) e Caldas (1986) em razão do aspecto 

histórico implícito no termo.  

Cuche afirma que o uso constante e variado do termo cultura − usado 

como sinônimo de mentalidade, espírito, tradição e ideologia, bem como seu 

uso na construção de expressões na política, nas empresas e na igreja − 

resultou em uma confusão conceitual: “A palavra foi, e continua a ser, aplicada 

a realidades tão diversas [...] e com tantos sentidos diferentes, que é quase 

impossível retraçar aqui sua história completa.” (CUCHE, 1999, p. 18).  

Assim, a utilização do termo neste estudo relaciona-se com uma 

construção histórica. Santos (1994) chama a atenção para o fato de que não se 

pode vê-lo como algo estagnado, porque se faz presente numa realidade 

indefinida, que vive permanentemente numa construção que faz parte da 

história, da sociedade e da vida humana. Sobre esse sentido, Cuche (1999, p. 

17) destaca: 
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As palavras têm uma história e, de certa maneira também, as 
palavras fazem a história. Se isto é verdade para todas as palavras, é 
particularmente verificável no caso do termo "cultura" [...] As palavras 
aparecem para responder a algumas interrogações, a certos 
problemas que se colocam em períodos históricos determinados e em 
contextos sociais e políticos específicos. 

 

 A história do termo cultura começa pela sua evolução semântica que 

vai ocorrendo não com as idéias, mas com o uso da língua, porque muito antes 

da expressão cultura aparecer em seu sentido moderno, de origem francesa, a 

palavra já existia no vocabulário de alguns países europeus.   

Chauí (1987) afirma que a palavra cultura vem do verbo latino colere, 

que significa cultivar. Portanto, a princípio, cultura se referia a todo o cuidado 

com o campo e/ou com o gado. No fim do século XIII, essa palavra estava 

consolidada como cuidado com as coisas que tinham a ver com a terra, o que, 

por extensão, tornou-se cuidado com as crianças e sua educação e, 

posteriormente, o cuidado com o culto aos deuses. 

 
A cultura, escreve Hanna Arendt, era o cuidado com a terra para 
torná-la habitável e agradável aos homens, era também o cuidado 
com os deuses, os ancestrais e seus monumentos, ligando-se à 
memória e, por ser cuidado com a educação, referia-se ao cultivo do 
espírito. (CHAUÍ, 1987, p. 11). 

 

O termo cultura ainda foi estendido, no início do século XVI, da esfera 

agrícola para o processo de desenvolvimento humano. Foi durante essas 

evoluções lingüísticas que a palavra em questão passou a ser designada para 

destacar o conhecimento de determinada pessoa, e, ainda hoje, pode-se 

escutar alguém se referindo a um indivíduo que demonstra ter conhecimento, 

ser letrado, como uma pessoa que tem cultura. 

Naturalmente, essa é uma discussão que, por si só, gera infinitos e 

acirrados debates. No século XVIII, com o surgimento de sua idéia moderna na 
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França, a palavra cultura passou a ser associada com o conceito sociológico 

de civilização. As duas palavras, cultura e civilização, eram usadas para 

descrever um processo progressivo do desenvolvimento humano, cujo 

resultado era um homem "culto" ou "civilizado". A diferença estava no fato de 

que cultura evocava o progresso universal e civilização, o progresso individual. 

Já o Movimento Iluminista do “Século da Luzes”,9 associava o termo 

cultura com progresso e educação. Os pensadores iluministas concebiam 

cultura como "a soma dos saberes acumulados e transmitidos pela 

humanidade" (CUCHE, 1999, p. 21). Na visão romântica desse mesmo século, 

o termo começou a aparecer, no sentido figurado, como "cultura das artes", 

"cultura das letras", "cultura das ciências". 

No fim do século XVIII, a Alemanha traduz a palavra cultura como 

Kultur, que, diferentemente dos franceses, não concebe os termos cultura e 

civilização de forma justaposta. Naquele país, a palavra Kultur tinha conotação 

positiva, referia-se a produtos que expressavam individualidade e criatividade, 

vinda das artes e das ciências. Já o vocábulo zivilisation, tinha conotação 

negativa, relacionando-se com o refinamento das maneiras. A burguesia 

intelectual – excluída da vida social da corte alemã criticava os nobres, que 

imitavam a corte francesa, falando a sua língua para obter status − estabeleceu 

que cultura se referia à autenticidade; o que fosse superficial se referia à 

civilização.  

                                                
9 O século XVIII ficou conhecido como o Século das Luzes graças ao Movimento Iluminista, 
que consistia na crença de que, pelo poder da razão, o mundo humano poderia ser 
reorganizado. Assim acreditando, os filósofos se empenharam em "levar as luzes", disseminar 
a razão a todas as pessoas (ARANHA; MARTINS, 1986).   
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No século XIX, porém, essa noção de cultura vai ser utilizada para 

delimitar e consolidar as diferenças nacionais, porque, conforme Cuche (1999, 

p.28): 

Ela se liga cada vez mais ao conceito de "nação". A cultura vem da 
alma, do gênio de um povo. A nação cultural precede e chama a 
nação política. A cultura aparece como um conjunto de conquistas 
artísticas, intelectuais e morais que constituem o patrimônio de uma 
nação, considerado como adquirido definitivamente e fundador de 
sua unidade.  

 

Cuche destaca, ainda, que a diferença das duas concepções básicas 

do termo cultura estaria relacionada com a “concepção particularista” difundida 

na Alemanha, a qual se relacionaria com o nacionalismo, e a “concepção 

universalista ou descritiva”, difundida na França, em que cultura "passou a 

designar também um conjunto de caracteres próprios de uma comunidade" 

(CUCHE, 1999, p. 31), que marcou a definição de cultura nas ciências sociais 

contemporâneas.  

Encaminhando essa discussão mediante a abordagem marxista, vê-se 

que o próprio Marx, em seu trabalho A Ideologia Alemã, refere-se ao homem 

como produto das condições materiais do meio de produção, sendo a produção 

material que determina o homem, e ao mesmo tempo em que esse homem 

elabora a produção, propõe uma "práxis revolucionária e crítica".  

           Dessa forma, o conceito de cultura em discussão, como elemento 

balizador deste estudo, refere-se a toda produção humana existente ao longo 

da história da humanidade: presente, passado e futuro, ou seja: cultura, 

enquanto ação em constante movimento, baseada na necessidade do homem 
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de inventar e reinventar o mundo a partir dos significados que este mundo 

revela, como diz o documento da Ação Popular (FÁVERO, 1983, p.16):10 

 
A cultura é o processo histórico (portanto, de natureza dialética) pelo 
qual o homem, em relação ativa (conhecimento e ação) com o mundo 
e com os outros homens, transforma a natureza e se transforma a si 
mesmo, construindo um mundo qualitativamente novo de 
significações, valores e obras humanas e realizando-se como homem 
neste mundo humano. 

 

Partindo então dessa base conceitual sobre cultura, interessa, ainda, 

estabelecer um diálogo em torno do conceito de cultura popular − a segunda 

categoria deste estudo. Segundo Arantes (1988), essa é uma expressão 

repleta de significados diferentes e divergentes.  

         Portanto, metodologicamente para viabilizar o referido debate, será feita 

uma breve incursão por duas outras expressões − cultura erudita e cultura de 

massa − normalmente confrontadas com o conceito de cultura popular tendo 

em vista o entendimento de forma mais ampla do debate proposto.  

No fim da Idade Média, na Europa, o vocábulo cultura passa a ter o 

sentido de descrição das formas de conhecimento dominante: o erudito. Daí, o 

conhecimento da maior parte da população passou a ser inferiorizado e, aos 

poucos, denominado de cultura popular.  

             Caldas (1986) explica que o termo erudito vem do latim eruditu, que 

significa “pessoa com muito conhecimento, pessoa culta”. Assim, cultura 

erudita seria a cultura direcionada à elite, que mantém seu poder produzindo e 

                                                
 

11 Esse documento foi elaborado pelo Movimento de Cultura Popular (MCP), que surgiu no 
Brasil em 1960, transformando a cultura popular em questão política e ideológica. O MCP, 
concebendo a cultura como forma de luta, pretendia transformar a cultura brasileira e, pelas 
mãos do povo, transformar as relações e a vida dos brasileiros por meio de instrumentos como 
círculo de leitura, cinema, música, teatro, literatura, entre outros (FÁVERO, 1983).  
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consumindo o que é diferente daquilo que o povo tem condições de consumir. 

Torna-se evidente, então, que a oposição entre cultura popular e cultura erudita 

está relacionada com a história de divisão de classe estabelecida em nossa 

sociedade capitalista, como esclarece Brandão (2002, p. 48): “A oposição não 

é natural e não faz parte da essência do ser e do mundo do homem. É o 

resultado de uma história de divisões, de expropriações, de oposição e da 

consagração simbólica de tudo isso.” 

Sendo assim, ao longo da história, a cultura dominante passou a ser 

legitimada por meio das instituições sociais (notadamente, universidades e 

academias). Essa apartação histórica está estreitamente vinculada a 

dificuldades impostas para que a população não tenha acesso à ciência.  

           Desse modo, as atividades realizadas nas instituições científicas, ou 

não, e com fácil acesso à classe dominante seriam cultura erudita. O contrário, 

então, não seria verdadeiro, ou seja: o que não fosse produzido nos espaços 

destinados à elite, e não acessível à maioria da população, pertenceria ao 

âmbito da cultura popular.  

             Assim, fica claro que a elite, detentora do poder da sociedade, do 

poder político e do poder econômico, é que determina o significado de cultura 

erudita e de cultura popular, classificando como erudito tudo o que venha a ser 

definido como de bom gosto, sofisticado, intelectualizado.         

             Em síntese, diz Caldas (1986, p. 67): a cultura erudita “é toda a 

produção cultural científica ou não, dirigida à classe dominante e produzida por 

alguns membros que dela fazem parte”. Sendo assim, a materialização da 

oposição entre o erudito e o popular é conseqüência das relações de classes 
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existentes na sociedade, que exclui, segrega e aparta. Essa é uma 

característica do modelo capitalista de sociedade. 

Em relação à cultura de massa, foi com o surgimento da indústria 

cultural que esse tipo de cultura teve impulso. O termo foi criado para designar 

o tipo de cultura produzido e consumido na sociedade industrial, que, com o 

grande desenvolvimento dos meios de comunicação, implementou 

significativas mudanças para a sociedade.  

          O termo indústria cultural ganha notabilidade, que se dá com a 

observação da transformação da cultura em mercadoria e do poder de 

persuasão dos meios de comunicação de massa. Esses veículos de 

comunicação (rádio, TV, cinema) cada vez mais impõem produtos e desejos à 

sociedade. E assim, a massa consome o que lhe é determinado e torna a 

produzir, consumir e apreciar os mesmos produtos. Essa massa não tem 

cultura própria; a que existe é imposta. A indústria cultural se transforma num 

poderoso instrumento de manipulação, como se pode observar a seguir: 

 

A cultura de massa consiste na produção industrial de um universo 
muito grande de produtos que abrangem setores como a moda, o 
lazer no seu sentido mais amplo, incluindo os esportes, o cinema, a 
imprensa escrita e falada, os espetáculos públicos, a literatura, a 
música, enfim, um número muito grande de eventos e produtos que 
influenciam e caracterizam o atual estilo de vida do homem 
contemporâneo do meio urbano-industrial. (CALDAS, 1886, p. 83). 

 

           De acordo com Caldas, o conceito de cultura de massa é extremamente 

diversificado; muitas coisas podem concorrer para esclarecimento do que 

significa cultura de massa, que, pelos meios de comunicação, atinge de uma só 

vez um grande número de pessoas consumidoras em potencial, as quais 
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recebem os valores realçados da classe dominante, que explora a massa em 

busca da principal meta desse tipo de cultura: o lucro.  

           Pode-se verificar, ainda, que a padronização e a manipulação de bens 

de consumo são características associadas a essa cultura, que consiste na 

produção de produtos em massa, abrangendo variados setores da sociedade 

que têm poder de compra, criando padrões de gostos e influenciando estilos de 

vida das pessoas, que são exploradas, também, por meio da reelaboração da 

cultura popular.  

 Por sua vez, referente à expressão cultura popular, autores como Cuche 

(1999) e Chauí (1987) verificam a dificuldade de conceituação desse termo, 

porque a palavra popular também se apresenta com diferentes significados 

para vários autores. 

 A acepção da palavra “popular” no sentido de vulgar é historiada por 

Chauí (1987) por meio do uso da palavra povo, da qual deriva o adjetivo 

popular no período das interpretações Ilustradas e Românticas. 

 O conceito de povo era destinado à nobreza, “a parte mais útil, mais 

virtuosa e, conseqüentemente, mais respeitável da nação” (CHAUÍ, 1987, 

p.15); tinha direitos políticos e sociais, possuía conhecimentos e era 

considerado povo de cultura. Enquanto a plebe era o povinho, a ralé, o vulgo, 

que não possuía conhecimentos, portanto, sem cultura. Sendo essa, a visão 

Ilustrada que tinha como base a razão. 

 Para os românticos, a expressão popular estaria relacionada com "povo 

comunitário e orgânico", que, com o sentimento e a afirmação de identidade, 

reagia contra os maus governos imperiais e os invasores. 
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 Acrescentando ao debate, Mello (1982, p. 476) diz que foi o folclore,11  

por  meio  dos  movimentos  românticos,  que  realçou  o  valor  das  coisas 

populares no  momento histórico em que predominava na sociedade o enfoque 

erudito. 

 Tanto a perspectiva ilustrada quanto a romântica, pensava a cultura 

popular "fechada sobre si mesma" sem perceber a totalidade expressa nas 

diferenças culturais impostas pela divisão de classe do mundo capitalista, 

abordada posteriormente pela perspectiva marxista. 

O Movimento de Cultura Popular, surgido no período de 1960 a 1964 − 

época em que, segundo Fávero (1983), esse termo tomou impulso no Brasil 

como expressão de forma de luta que pretendia atuar na realidade brasileira e, 

pelas mãos do povo, transformar as relações sociais −, opôs-se ao tipo de 

cultura que só serve aos interesses de uma classe. 

O MCP entrou em tensão ideológica ao promover o homem como 

criador de expressões culturais, elaborando a cultura com o povo, e não 

apenas para o povo, considerando que: “É popular a cultura que leva o homem 

a assumir a sua posição de sujeito da própria criação cultural e de operário 

consciente do processo histórico em que se acha inserido.” (FÁVERO, 1983, p. 

23). 

 Para Martins (1983, p. 41), é preciso compreender a cultura popular 

como intercessora de cultura e revolução, em que: 

                                                
11 De acordo com Carlos Rodrigues Brandão (1982), o termo folk-lore foi criado por William 
John Thoms em 1856, significando “saber tradicional do povo”. Brandão fala de folclore como 
uma parte da cultura que se opõe à cultura oficial, de características anônimas, coletivizada, 
tradicional e persistente. Esse mesmo autor entende folclore como um fato vivo, que existe em 
processo. É vida e expressão da vida que flui por meio das relações pessoais. O autor ainda 
lembra que, para se entender um fato folclórico, é preciso compreender as condições de vida 
das pessoas que produzem o folclore de acordo com a identidade do seu povo. 
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[...] sejam quais forem, entretanto, as mil modalidades que a cultura 
popular pode assumir, todas as suas formas de aparição são sempre 
dirigidas ao cumprimento de uma mesma finalidade: Só há cultura 
popular onde se produz o processo que transforma a consciência 
alienada em consciência revolucionária, ativamente engajada na luta 
política.  
 

 Desse modo, como acreditavam os grupos culturais da década de 60, 

por meio da cultura popular, a cultura e a educação podem ser usadas 

politicamente como instrumento de superação da desigualdade, que pode 

possibilitar às classes economicamente desfavorecidas uma consciência 

política e social (LEITE, 1983, p. 251). 

 Considerando o que Chauí afirma, conclui-se a definição da categoria 

cultura popular: 

[...] como manifestação diferenciada que se realiza no interior de uma 
sociedade que é a mesma para todos, mas dotada de sentido e 
finalidades diferentes para cada uma das classes sociais. 
 
[...] como conjunto disperso de práticas, representações e formas de 
consciência que possuem lógica própria (o jogo interno de 
conformismo, de inconformismo e resistência) distinguindo-se da 
cultura dominante exatamente por essa lógica de práticas, 
representações e formas de consciência. (CHAUÍ, 1987, p. 24-25). 

 

A cultura popular, portanto, é dinâmica e cheia de transformações. É 

feita e refeita mediante a criatividade e tem grande presença de padrões 

tradicionais, em que inclui meios de conviver, de ver e de sentir o mundo. (VILA 

NOVA,1999, p. 54).              

Do ponto de vista da relação dessa temática com a escola, verifica-se 

que as pesquisas educacionais vêem provocando várias discussões sobre 

pluralidade cultural no ambiente escolar, propondo uma educação que aprecie 

a diversidade cultural e desafie preconceitos referentes a gênero, raça, religião, 

padrões culturais e outros. 
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A idéia de “cultura e escola” é reforçada oficialmente em 1997, com a 

elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), que trazem a 

temática sobre Pluralidade Cultural para ser trabalhada nas escolas por meio 

de Temas Transversais.  

Os PCNs, segundo Moreira (1997), surgem influenciados pelo 

neoliberalismo que busca, através da globalização, alcançar hegemonia em 

todos os setores, inclusive educacional. O referido autor critica a inspiração 

teórica de currículo presente nesses parâmetros, que negligencia a relação 

entre educação e sociedade e o seu caráter político. 

Portanto, ao destacar os PCNs, esse estudo não pretende aprofundar as 

críticas realizadas sobre sua elaboração, inspiração teórica ou contradições 

presentes, no texto referente a pluralidade Cultural (CANEN, 2000, p.147). O 

que aqui interessa é destacar as contribuições desses parâmetros que possam 

subsidiar a discussão referente à cultura e escola 

Elaborados para ser um referencial na educação do Ensino 

Fundamental, os PCNs têm o objetivo de orientar e garantir a coerência dos 

investimentos no sistema educacional, socializando discussões, pesquisas e 

recomendações educacionais a todos os brasileiros. Através dos Temas 

Transversais, os parâmetros têm a finalidade de conhecer e valorizar as 

riquezas étnicas e culturais espalhadas no Brasil, percebendo as contradições 

existentes no País quando, por exemplo, ele mesmo discrimina sua 

diversidade. 

Esses Parâmetros chamam a atenção para o fato de que apenas a 

difusão das manifestações culturais, garantida na Constituição de 1988, não 

resolve os problemas citados acima e ressalta que a escola ajuda a disseminar 



 

 

67 

o preconceito quando privilegia uma determinada cultura em detrimento de 

outra. Essa escola, portanto, precisa colaborar com o processo de superação 

da discriminação, contribuindo para uma sociedade mais justa, considerando 

que: 

O grande desafio da escola é investir na superação da discriminação 
e dar a conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural 
que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse 
sentido a escola deve ser local de diálogo, de aprender a conviver, 
vivenciando a própria cultura e respeitando as diferentes formas de 
expressão cultural. (PCN,1997. v. 8. p. 32).  
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais convocam as escolas a trabalhar 

a pluralidade cultural integrando teoria e prática, reflexão e ação. 

Essa também é a questão central discutida por Giroux e Simon (1999), 

que destacam a importância de uma prática crítica com análise da relação 

prática−cultura popular, para que essa relação seja transformadora. Assim, 

segundo esses autores: 

[...] a cultura popular representa não só um contraditório terreno de 
lutas, mas também um importante espaço pedagógico onde são 
levantadas relevantes questões sobre os elementos que organizam a 
base da subjetividade e da experiência do aluno. (GIROUX; SIMON, 
1999, p. 96).  

 

No entanto, os conhecimentos e os prazeres vinculados à cultura 

popular dificilmente fazem parte da escolarização, porque o popular é uma 

ameaça à cultura dominante, e o currículo sempre foi definido a partir das 

relações desiguais por pessoas comprometidas não com a cultura popular, 

mais sim com a cultura da elite dirigente. 

Giroux e Simon (1999, p. 97) defendem a união da cultura popular e da 

pedagogia acreditando na possibilidade de juntas repensarem a escolarização 

como forma de política cultural, tornando “o pedagógico mais político e o 
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político mais pedagógico”. O termo cultura teria de ser politizado, reformulado 

enquanto conceito ideológico, porque faz parte da prática de lutas de pessoas 

que tentam afirmar suas histórias e seus espaços diante do poder. 

Depois do acolhimento e da valorização da diversidade cultural pela 

escola e pelos professores, a questão a ser superada é a de como estabelecer 

a relação entre a cultura popular local e a pedagogia na sala de aula diante das 

diferenças existentes entre esses dois conceitos, como explicam Giroux e 

Simon (1999, p. 96): 

A cultura popular é organizada em torno do prazer e da diversão, 
enquanto a pedagogia é definida principalmente em termos 
instrumentais. A cultura popular situa-se no terreno do quotidiano, ao 
passo que a pedagogia geralmente legitima e transmite a linguagem, 
os códigos e os valores da cultura dominante. A cultura popular é 
apropriada pelos alunos e ajuda a validar suas vozes e experiências, 
enquanto a pedagogia valida as vozes do mundo adulto, bem como o 
mundo dos professores e administradores de escolas.  

 

Percebe-se, também, a grande semelhança entre os conceitos. Ambos 

existem enquanto discurso subordinado: a cultura popular tem o discurso 

definido pela cultura dominante, considerado banal e indigno de ser legitimado 

na academia; por isso, é a cultura menosprezada pelos dominantes; a 

pedagogia é reduzida à categoria tecno-instrumental, surge depois do que 

determina o currículo. 

A importância pedagógica da cultura popular está em estabelecer a 

relação entre o trabalho de sala de aula e a vida do aluno fora da escola; em 

procurar descobrir as formas como professores e alunos adquirem 

conhecimentos, ouvindo várias vozes, vários discursos e observando as 

injustiças sociais, o racismo, o sexismo, a exploração e a dominação. 

É nesse sentido que o estudo em questão aborda a cultura popular 

como expressão da classe social menos favorecida, presente nas 
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comunidades, nas ruas, nos bairros, nas escolas das periferias. É uma cultura 

produzida e vivenciada popularmente, que se manifesta em determinado 

contexto. Discutir, estudar a cultura popular, ou mais explicitamente, a cultura 

produzida, vivenciada por um povo, a qual se manifesta invariável ou 

variavelmente em determinado contexto, é discutir identidades, "traços 

comuns", histórias de lutas e resistências desse povo. 

Como exemplos dessa cultura, têm-se os períodos momescos 

brasileiros, como síntese da vivência e aparecimento de várias simbologias e 

reinvenção da realidade, também o ciclo natalino, a religiosidade e o 

sincretismo, que constituem uma grande rede de articulação de homens e 

mulheres.   

Chauí (1987) afirma que a importância da cultura popular no Brasil dá-

se pelo aspecto de materialização, mesmo de forma subjetiva do processo de 

resistência à opressão. Nesse sentido, o compromisso da escola com a 

comunidade é de extrema importância no processo de construção de 

identidade e de transformação. Por sua vez, a escola precisa se estabelecer de 

forma mais prazerosa e atrativa, procurando o equilíbrio numa prática 

pedagógica que seja capaz de atender, de forma crítica, às exigências da 

sociedade, de transformar essa sociedade e reforçar a identidade local.    

Para Candau (2002, p. 31), “a cultura tem sido um dos principais pilares 

de construção e afirmação da identidade”. A autora afirma que é um desafio 

para a escola trabalhar na perspectiva cultural quando se tem, de um lado, um 

processo de globalização e, de outro, várias explosões de movimentos que 

brigam pela valorização de sua identidade, trazendo a discussão das minorias, 

desembocando em outro desafio para a escola: trabalhar as diferentes 
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pluralidades identitárias da sociedade brasileira sem que seu papel de 

formadora seja comprometido. 

Candau (2002, p. 52) observa que a proposta para uma educação que 

leve em conta a diversidade cultural surgiu em diversos contextos e países.  

Nos Estados Unidos, surgiu há mais de 40 anos, o multiculturalismo na 

educação, movimento que através das minorias, principalmente dos negros, 

reivindicavam da escola o desenvolvimento do seu papel de articular a 

igualdade, considerando as diferenças culturais existentes na sociedade.  

Na Europa, a discussão se deu com a permanência dos imigrantes e a 

entrada dos seus filhos nas escolas européias que traziam seus costumes, 

língua e religião, mas terminavam fracassando na escola em razão da 

indiferença das políticas educacionais. No fim da década de 70, isso trouxe 

inquietação para os educadores, que fizeram surgir novas propostas 

educacionais que levassem em conta a diversidade cultural. 

Na América Latina, essa preocupação também brotou das várias 

expressões culturais espalhadas por todo o seu território e, principalmente, 

com o surgimento dos movimentos populares dos anos 60, que trouxeram 

propostas para articular educação e cultura mediante os movimentos de 

educação popular do Brasil. Isso foi observado nos Círculos de Cultura, 

idealizados por Paulo Freire, que levou para fora do muro das escolas a 

alfabetização de adultos, influenciando as práticas pedagógicas de muitos 

professores, como observa Candau (2002, p. 64): 

 

Os “Círculos de Cultura” se multiplicaram em todo o Brasil [...]. No 
entanto, o Golpe Militar de abril de 1964 inibiu drasticamente esta 
prática de educação libertadora, mas não conseguiu impedir que a 
filosofia freiriana marcasse de maneira definitiva a educação popular 
e a educação brasileira em geral.  
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Atualmente, outras ações relacionadas com a idéia de multiculturalismo 

e educação podem ser percebidas no Brasil. Oliveira (2002) declara que não se 

pode negar que a escola já começou a realizar projetos para a superação de 

suas dificuldades, como também já podem ser encontradas políticas de 

currículos trazendo novidades para as práticas pedagógicas. É o que se vê nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Nesse estudo, a categoria prática pedagógica é analisada a partir da 

perspectiva histórica apresentada nos estudos de Tardif (2002) e através de 

Veiga (1989) e Saviani (2002), que abordam as principais tendências ou teorias 

que influenciaram e marcaram a história educacional do Brasil.  

Tardif (2002), ao falar sobre saberes docentes, aborda a questão da 

prática pedagógica numa designação mais geral: “prática educativa”, partindo 

do pressuposto de que: 

 
[...] a prática educativa constitui uma das categorias fundamentais da 
atividade humana, categoria tão importante e tão rica em valores, em 
significados e em realidades, quanto o trabalho, a técnica, a arte ou a 
política, com os quais, aliás, foi muitas vezes confundida e entendida. 
(TARDIF, 2002, p. 152). 

 

 O autor segue explicando essa prática com três concepções que 

aparecem ao longo do tempo sem necessariamente se excluírem.  

Na Grécia Antiga, prolongando-se pelo período romano até a 

modernidade, passando por significativas transformações, surgiu a primeira 

concepção deste termo: prática educativa associada à arte, concebida 

mediante a imitação, e não a criação. Tardif observa que ainda hoje vigora a 

presença dessa concepção, ressaltada pelos filósofos Platão, Santo Tomás de 

Aquino e Rousseau, que relacionam educação, arte e natureza. 
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A segunda concepção surge no tempo moderno: prática educativa 

associada a uma ação técnica e instrumental (que exige do professor um saber 

técnico-científico, tendo o controle dos fenômenos educacionais) e associada a 

uma ação guiada por normas, exigindo do professor um saber moral e prático. 

No Movimento Escolanovista, o professor ideal era o que agrupava essas duas 

ações. 

A terceira concepção, apresentada por Tardif, é a mais presente na 

atualidade, mesmo que tenha elementos encontrados, por exemplo, em 

Sócrates: é a prática educativa associada a uma interação. Hoje essa palavra é 

mais bem definida como toda forma de atividade pela qual as pessoas agem 

em função das outras. 

Refletindo sobre o entendimento do significado dessa categoria, Tardif 

(2002) diz que a prática educativa desenvolvida pelo professor está relacionada 

com vários tipos de saberes: profissionais, disciplinares, curriculares e 

experienciais. 

 De acordo com o autor, esses saberes são adquiridos ao longo da vida 

do docente, seja na formação profissional, seja nas experiências escolares 

antes de sua formação e depois da formação nas experiências do cotidiano 

escolar em que trabalha. Tardif ressalta, ainda, que é pela interação humana 

que o professor mobiliza esses saberes, isto é: por meio das atividades de sua 

prática pedagógica na relação com os alunos em sala de aula ou com os 

colegas de trabalho.  

A prática pedagógica está fundamentada na concepção de vida e 

sociedade do professor. É a partir dela que o professor realiza as atividades 

cotidianas nas escolas, seguindo uma linha pedagógica que fornece diretrizes 
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para essas atividades, pois a prática pedagógica destinada à sala de aula é, 

ainda hoje, influenciada pelas várias tendências ou teorias pedagógicas que 

marcaram a história educacional no Brasil.  

As principais teorias pedagógicas que marcaram a educação brasileira 

foram surgindo, também, como já lembrou Tardif, sem se justapor. Elas não 

deixam automaticamente de existir para que a outra ocupe seu lugar. Elas vão 

surgindo e marcando espaço em determinados períodos educacionais, e, em 

vista dessa força, a teoria anterior ou as anteriores vão enfraquecendo, o que 

não quer dizer que deixem de existir. 

Saviani (2002) classifica essas teorias em dois grupos: “teorias não-

críticas”12 e teorias “crítico-reprodutivistas”,13 além de apresentar uma nova 

proposta de “teoria histórico-crítica”.14 É na teoria histórico-crítica que a 

interação dos sujeitos tem grande destaque. 

Referente à interação professor−aluno, Veiga (1989, p. 67) explica: 

O trabalho pedagógico está centrado não no professor e no aluno, 
mas na questão central da formação do homem. O professor é 
valorizado no seu papel de autoridade que orienta e favorece o 
processo de ensinar e de aprender. 

 

É na concepção dessa teoria, segundo Veiga, que: 

O aluno é visto como um ser concreto situado historicamente. Traz 
consigo um saber que lhe é próprio, e que precisa ser valorizado e 
reelaborado para que, concretamente, possa gerar mudanças na 
realidade. Neste sentido, a relação pedagógica é calcada na 
autonomia e reciprocidade, provenientes de um processo de 
maturação. (1989, p.67) 

 

                                                
12 As teorias não-críticas da educação são entendidas como instrumento de superação social. 
O aluno marginalizado deveria ser integrado à sociedade, cabendo à educação corrigir as 
distorções sociais. 
13 As teorias crítico-reprodutivistas concebem a função da educação como reprodução das 
relações sociais, sem vislumbrar a possibilidade de uma educação que pudesse estar 
comprometida em promover a transformação dessas relações.  
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Desse modo, Saviani (2002) reconhece na educação um instrumento de 

luta, e diante da visão dialética da educação, o professor − com uma prática 

pedagógica, reflexiva, crítica, criativa e transformadora − instrumentaliza seu 

aluno para a prática social por meio da construção crítica do saber.  

É dessa forma que se entende e se define, neste estudo, a prática 

pedagógica como: 

[...] uma prática social orientada por objetivos, finalidades e 
conhecimentos, e inserida no contexto da prática social. A prática 
pedagógica é uma dimensão da prática social que pressupõe a 
relação teoria−prática, e é essencialmente nosso dever, como 
educadores, a busca de condições necessárias à sua realização 
(VEIGA, 1989, p. 16). 

 

Portanto, o professor que se propõe crítico, precisa estar preparado para 

a prática pedagógica ancorada numa concepção de educação articulada com a 

realidade social. Uma ação pedagógica que tenha a dimensão teórico-prática, 

em que esta se torne uma ação guiada e mediada pela teoria numa relação 

dialética. Toda prática precisa da teoria para que não fique apenas no ativismo, 

sem saber o que está praticando, como também, toda teoria necessita da 

prática para que não fique apenas no idealismo. A unidade teoria-prática, ou a 

união entre o ideal e o real, é de extrema importância na prática pedagógica 

desenvolvida no cotidiano escolar para que os professores estejam atentos no 

que pensa e no que faz. 

É nessa relação dialética, com a prática sendo alimentada pela teoria, e, 

ao mesmo tempo, a teoria sendo alimentada pela prática, que se mantém a 

prática pedagógica do professor com características renovada, reflexiva e 

transformadora. Renovada por estar sempre em processo de mudança, em 

                                                                                                                                          
14 A teoria histórico-crítica procura articular uma proposta pedagógica que busque a 
transformação social mediante o resgate da importância da escola, da interação dos sujeitos e 
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busca cada vez mais de melhoria para o trabalho pedagógico; reflexiva, 

porque, uma vez que está em ação, pensa e repensa essa atividade; 

transformadora, porque o professor que se propõe a atentar para uma prática 

pedagógica como atividade teórico-prática é um professor comprometido, que 

entende essa atividade como ação social. 

Para Giroux (1997, p. 20-21), seria preciso considerar os professores 

como “intelectuais, imaginativos, criativos, com visão de futuro, com projeto de 

vida pessoal e coletivo”, para que o trabalho docente pudesse ter sua natureza 

reestruturada.  

Como intelectuais, os professores usam a mente, deixam de ser meros 

executores; criticam as ideologias que separam o contexto, projeto e 

planejamento de processos de implementação e execução; definem os 

propósitos e as condições da escolarização; lutam contra a imposição 

ideológica e pedagógica e formam um grupo social capaz de refletir sobre seu 

trabalho e de transcender à alienação. É dessa forma que o professor atua 

como sujeito na formulação de objetivos e na estratégia de trabalho, 

funcionando como “ser humano crítico, reflexivo e criativo”.   

Libâneo (2000, p. 37) afirma que os professores precisam ser críticos 

para compreender e analisar criticamente a sociedade, a política, as diferenças 

sociais, a diversidade cultural, os interesses de classe, agir diante das 

situações escolares e, assim, problematizar com os alunos o conhecimento.  

Ao dissertar sobre prática pedagógica que busca uma transformação, 

ressalta-se a contribuição do educador Paulo Freire, enquanto professor 

crítico/comprometido, que concebe a educação como um ato político, 

                                                                                                                                          
da reorganização do trabalho educativo. 
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compreendendo-a como um instrumento de luta que, em conjunto com as 

outras práticas sociais, está a serviço da transformação da sociedade vigente. 

Esse educador foi um dos autores que propôs a articulação entre 

educação e cultura quando, nos anos 60, influenciou a educação popular com 

a proposta de alfabetização de adultos, usando os momentos de alfabetização 

para politizar o povo da periferia do Recife e do interior do Rio Grande do 

Norte. Essa ação política ocorria mediante os “círculos de cultura em que os 

educadores mergulhavam no universo cultural” dos alunos (CANDAU, 2002, p. 

64). 

Pode-se identificar, assim, um grande respeito aos saberes do 

educando, que é uma marca de Paulo Freire, que, com suas idéias, ofereceu e 

continua oferecendo àqueles que insistem numa educação “problematizadora e 

libertadora” elementos para que a escola busque compreender a relação 

educação−cultura. 

Desse modo, o autor Freire (1997) propõe que, para além do respeito 

aos saberes dos educandos construídos no cotidiano, se deve problematizar 

esse conhecimento de modo que as mazelas do próprio local possam emergir 

de forma crítica e intervir, também, de forma crítica. Ou seja, é cabível associar 

a realidade concreta do aluno, vivenciada fora da escola, aos conteúdos 

vivenciados e propostos pela escola e vice-versa.  

Para Freire, a educação é uma forma de intervenção no mundo das 

pessoas, que se dá do local ao universal, de forma dialética, em um esforço de 

desmistificação da ideologia dominante. É nessa dimensão que se insere este 

estudo e que será tratado de forma mais aprofundada nas seções 

subseqüentes.



 

 

                                              CAPÍTULO 3 

CONTANDO OS PASSOS 

 

 

 



 

 

Felizes os educadores que aprendem a dialogar com os educandos 
porque resgatam a comunidade pedagógica criadora no processo 
educativo. 
 
Infelizes os educadores que impedem os educandos de dizer sua 
palavra, porque estão reproduzindo a educação do colonizador.  
 

 (Ivan Teófilo. Bem-aventuranças do educador) 
 

 

Este capítulo apresenta o processo metodológico para o 

desenvolvimento da pesquisa. Para tanto, vários autores foram estudados, 

entre eles, Lüdke e André (1986), Triviños (1987) e Minayo (2000; 2002). 

Visando compreender a relação entre a prática pedagógica em escola 

pública municipal de Camaragibe e a cultura popular, tomando como referência 

para análise o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, e em razão do 

conteúdo a ser estudado, “o fenômeno educacional, um mundo repleto de 

significados”, a abordagem qualitativa foi a opção para a realização desta 

pesquisa. Segundo Minayo (2002, p. 21-22), esse tipo de pesquisa: 

 

[...] responde a questões muito particulares. Ela se preocupa, nas 
ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivações, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 
e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização 
de variáveis. 
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Essa abordagem permite que se avance por este mundo real, buscando 

compreender seus significados e os valores apresentados mediante os 

instrumentos de pesquisa utilizados para interação nesse universo, de forma 

que os envolvidos possam contribuir com sua participação na construção e 

sistematização do conhecimento. 

Sendo uma das formas que pode assumir uma pesquisa do tipo 

qualitativa, escolheu-se desenvolver esta investigação realizando um estudo de 

caso, definido por Triviños (1987, p. 133) como "uma categoria de pesquisa 

cujo objeto é uma unidade que se analisa aprofundadamente".  

As características dos estudos de caso apresentadas por Lüdke e André 

(1986), que ajudam o pesquisador a encaminhar a pesquisa são: 

 

a) visam à descoberta − essa característica está fundamentada no 

pressuposto de que o conhecimento está sempre em construção, há 

sempre algo a ser descoberto; 

b) enfatizam a interpretação em contexto − destaca a importância do 

pesquisador e dar ênfase ao contexto em que o objeto estudado se 

encontra inserido; 

c) buscam retratar a realidade de forma completa e profunda − 

revelando as várias dimensões e focalizando o problema em questão 

na sua totalidade; 

d) usam uma variedade de fontes de informação − para facilitar o 

confronto e o cruzamento dos dados coletados em variadas 

situações, vários momentos e informantes; 



 

 

80 

e) revelam experiência vicária e permitem generalizações naturalísticas 

− com seu relato, o pesquisador possibilita que o leitor faça relação 

com as próprias experiências; 

f) procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos 

de vista presentes numa situação social – o pesquisador tanto 

apresenta as várias opiniões de um estudo, quanto revela seu ponto 

de vista, deixando, assim, que o leitor tire as próprias conclusões, 

possibilitando que a realidade seja vista por diferentes perspectivas; 

g) utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível nos relatos do 

estudo de caso do que nos outros relatórios de pesquisa − essa 

característica preocupa-se com a transmissão do caso de forma que 

fique bem claro e articulado, para que se aproxime da experiência do 

leitor. 

 

Para concretização de um estudo de caso com essas características, 

que revelam uma das formas de confiabilidade na pesquisa qualitativa, 

apresenta-se, a seguir, o caminho percorrido para o encaminhamento deste 

estudo. O caso escolhido foi o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, 

analisado em duas escolas do município onde ele se realizou.  

O estudo desenvolveu-se em três fases, que, segundo Minayo (2000), 

são denominadas de: 

 

a) fase exploratória − momento das decisões, quando se define o objeto 

da investigação, os objetivos, o marco teórico, os instrumentos da 
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coleta de dados, a exploração do campo, o local, os sujeitos e as 

estratégias para a chegada ao campo; 

g) fase de trabalho de campo − momento em que se coletam as 

informações. Aqui, através das observações, realização de 

entrevistas e análise de documentos. 

h) fase da análise − momento em que se passa à análise dos dados 

recolhidos no campo em busca do alcance do objetivo; nessa fase, 

articula-se as informações obtidas na observação, nas entrevistas e 

nos documentos. 

 

3.1 JUSTIFICANDO AS ESCOLHAS NA FASE EXPLORATÓRIA 

 

 Para a constituição da etapa inicial do trabalho, na fase exploratória, a 

primeira escolha foi tomar a decisão de investigar o Projeto Camaragibe Conta, 

Canta e Encanta desenvolvido na rede municipal de Camaragibe. Essa escolha 

justifica-se em razão de ser um Projeto que chamava a atenção e despertava 

admiração por conter no seu processo de realização várias expressões da 

cultura popular, como dança, artesanato, teatro, paródias, entre outras. 

Dessa forma, a finalidade era compreender como a cultura popular se 

relacionava com as práticas pedagógicas desempenhadas nas escolas 

municipais de Camaragibe. Para isso, foram elaboradas várias questões: 

 

a) A educação em escolas municipais de Camaragibe trabalha a cultura 

popular vivenciada no município? Caso positivo, como esse trabalho 

se desenvolve?  
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b) A cultura popular favorece a prática pedagógica? De que forma?  

c) A prática pedagógica desenvolvida nas escolas municipais de 

Camaragibe estimula a valorização da cultura popular local?  

d) A cultura popular relacionada com a prática pedagógica favorece a 

aprendizagem dos conteúdos curriculares desenvolvidos nas escolas 

da rede municipal de Camaragibe? De que modo?  

 

   Para desenvolver as questões acima, foram considerados os objetivos 

desta pesquisa: 

 

a) compreender a relação prática pedagógica−cultura popular nas 

escolas públicas municipais de Camaragibe, através do Projeto 

Camaragibe Conta, Canta e Encanta implementado pela Secretaria 

Municipal de Educação; 

b) identificar os aspectos do Projeto Camaragibe que possibilitam a 

vivência da cultura popular na escola; 

c) verificar no Projeto os elementos que contribuem para a valorização 

do contexto social e cultural em que o aluno se encontra inserido. 

 

Diante desses objetivos, foi fundamental iniciar com o estudo da 

bibliografia sobre o assunto, possibilitando maior e melhor aprofundamento das 

considerações teórico-metodológicas, e das categorias aqui abordadas. 

Identificaram-se três categorias analíticas "consideradas balizas para o 

conhecimento do objeto nos seus aspectos gerais" (MINAYO, 2000, p. 94): 

Cultura, Cultura Popular e Prática Pedagógica.  
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Para deliberar sobre o campo desta pesquisa, como amostra qualificada, 

começa-se estabelecendo os critérios, que são austeridade para uma pesquisa 

qualitativa. Definiu-se, inicialmente, uma das categorias de sujeitos com os 

quais se iam trabalhar: professores.  

Para a primeira definição dos sujeitos, recorremos a um dos documentos 

de análise que se constituiu como a principal fonte de informação na fase 

exploratória: os Cadernos de Socialização de Experiências, de publicação 

interna da Secretaria de Educação do município, anualmente desde 1998. 

Neles, constam as experiências que os professores da rede consideram 

importantes para socialização com os colegas. Os cadernos permitiram a 

identificação dos professores que mais socializaram as experiências 

vivenciadas em sala de aula, que tinham relação com elementos da cultura 

popular, e, no seu relato, dessem ênfase a essa categoria.              

Na leitura dos relatos, verificou-se o total de trabalhos realizados e 

socializados, assinalando-se os que interessavam conforme o objetivo dessa 

atividade. Assim, foram obtidos os percentuais de trabalhos que enfatizam a 

cultura popular nas experiências de salas de aula das escolas de Camaragibe, 

conforme a Tabela abaixo: 

 

Tabela 1 − Socialização de experiências relacionadas com cultura popular 
 

Anos N.º de Trabalhos 
Socializados 

Relação com Cultura 
Popular (%) 

1998   11 18 
1999   57 19 
2000 148 26 
2001 130 23 
2002 134 35 

Fonte: Autoria própria, 2004 
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           Em paralelo, procurou-se a comunidade que mais realizou eventos com 

manifestações culturais para complementar e qualificar a definição do campo 

de pesquisa. Para essa verificação, foram analisados, cem exemplares, entre 

os anos 2000-2003, do Jornal Ponto a Ponto, que circula, semanalmente, 

informações de interesse dos habitantes da cidade, além de ceder espaço para 

as informações dos munícipes. São distribuídos gratuitamente 10.000 

exemplares.15  

Em 2003, no período de 13 de janeiro a 17 agosto, 46,% das notícias 

divulgadas no Ponto a Ponto eram relacionadas com o tema cultura popular 

(teatro, futebol, dança, entre outros). Dessas notícias, apenas 32% eram 

apoiadas ou realizadas pela Fundação de Cultura, Turismo e Esportes. Esse 

percentual revelou a iniciativa dos grupos, que não dependem do poder público 

para realizar ações culturais nas comunidades em que estão presentes.  

Dessa forma, foi possível identificar que os professores que mais 

socializaram experiências eram os que trabalhavam em escolas localizadas em 

comunidades que mais vezes realizavam ou sediavam eventos culturais. Não 

era intenção identificar se havia alguma relação com essa coincidência, mas foi 

diante dessa informação que se definiu o campo de pesquisa. 

Depois de verificada essa realidade, fez-se contato com esses 

professores diretamente na escola onde trabalhavam para explicar o objetivo 

da pesquisa e definir, dentre eles, os participantes da pesquisa.  

Assim, os Cadernos de Socialização de Experiências e o Jornal Ponto a 

Ponto foram os documentos fundamentais para a escolha do campo de 

investigação e dos sujeitos da pesquisa, concluindo o estudo exploratório. 

                                                
15 Cf. o estudo de Galvão (2003) sobre a recepção popular do Jornal Ponto a Ponto. 
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3.1.1 As esc olas campo d e investigação 

 

Para a escolha das duas escolas da rede municipal de ensino de 

Camaragibe,16 identificadas como Escola "A" e Escola "B", estabeleceram-se 

dois critérios: situar-se em bairro que realiza e divulga suas manifestações 

culturais; ter professores que mais socializam experiências com cultura popular 

em sala de aula.  

A Escola "A" foi a primeira a ser construída em Camaragibe; com mais 

de cem anos em funcionamento. Situa-se em um bairro histórico da cidade, 

considerado pólo cultural do município. Lá se encontram vários grupos 

culturais, o Teatro Municipal e a sede da Fundação de Cultura, Turismo e 

Esportes.  

A Escola "B" localiza-se no centro da cidade, no bairro que mais tem 

grupos culturais, de acordo com informação da Fundação de Cultura, Turismo 

e Esporte de Camaragibe e que mais divulga, no Jornal Ponto a Ponto, as 

atividades culturais a ser realizadas na comunidade.      

Quanto à organização das escolas, funcionam em três turnos, 

atendendo às modalidades do ensino da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental além de Educação de jovens e Adultos e Educação Especial. 

As escolas apresentam condições adequadas para o funcionamento e 

uma área externa com grande extensão, que favorece a realização de 

atividades culturais.  

 

                                                
16 Outra escola estava dentro dos critérios estabelecidos, porém, ao ser visitada, constatou-se 
que ela estava impossibilitada de ser campo de pesquisa, porque, em razão da reforma do 
prédio, as turmas foram distribuídas em três diferentes locais, o que impossibilitaria a 
compreensão do conjunto da escola. 
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3.1.2 Os sujeitos da pesquisa 

 

A escolha dos sujeitos para esta pesquisa foi iniciada, conforme 

mencionado acima, na primeira etapa da análise documental e concluída com a 

fase de exploração do campo. 

Dessa forma, foram escolhidos quatro professores − dois de cada escola 

− com dois anos de participação no Projeto Camaragibe Conta, Canta e 

Encanta na mesma unidade escolar, com vivência de atividades pedagógicas 

envolvendo a cultura popular. Para preservar sua identidade, foi atribuído o 

código “P” a cada sujeito, acrescido de um numeral de acordo com a ordem em 

que foi realizado o contato. 

A segunda categoria definida foi a dos alunos que atendiam ao critério 

de ser aluno da turma observada e ter sido expositor da Mostra Pedagógica do 

Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta. São identificados pelo código "A" 

seguido de um número. 

As outras categorias de sujeitos receberam um código como as 

anteriores: dirigentes (D) e apoios pedagógicos (AP) das escolas selecionadas. 

A última categoria de sujeitos definida foi uma representante da Secretaria de 

Educação de Camaragibe (RS), atuando de forma direta na coordenação de 

toda a realização do Projeto. Para melhor visualização das categorias, 

construiu-se o seguinte quadro: 
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Quadro 1− Definição dos sujeitos da pesquisa 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria 
 

 

3.2 COLETA DE DADOS: FASE DO TRABALHO DE CAMPO 

           

O passo que seguiu a fase exploratória foi o trabalho de campo. A 

etapa realizou-se à proporção que se percebiam os efeitos e a continuidade do 

Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, sua contribuição, suas 

dificuldades, as novidades trazidas para os professores, a avaliação do Projeto 

realizado pelos atores envolvidos e a vivência da cultura popular na relação 

com a prática pedagógica em escolas municipais de Camaragibe.  

Antes de iniciar a pesquisa, as dirigentes das escolas proporcionaram 

um momento com os professores para apresentação, explicação dos objetivos 

e das etapas planejadas da pesquisa, a fim de desenvolver o estudo naquele 

estabelecimento de ensino. 

A observação participante, as entrevistas semi-estruturadas e a análise 

de documentos foram os instrumentos para a coleta de dados. Essa 

diversidade de instrumentos possibilitou melhor conhecimento do objeto, que 

pode ser visto de diferentes ângulos.  

 

CATEGORIA CÓDIGO QUANTIDADE 

Professores P 4 
Alunos A 4 
Dirigentes D 2 
Apoios pedagógicos AP 2 
Representante da Seced RS 1 
Total -              13 
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3.2.1 Observação participante 

         

A observação participante foi escolhida como procedimento por ser 

muito rica em informações e por possibilitar "um contato pessoal e estreito do 

pesquisador com o fenômeno pesquisado" (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26). Foi 

usado apenas registro manual, anotando-se no diário de campo os fatos da 

forma como ocorriam.  

A observação ocorreu no período de 15 de agosto a 27 de outubro de 

2003 em 72 horas de sala de aula e 27 horas em outras atividades, perfazendo 

um total de 99 horas de observação.  

De início, a intenção era desenvolver essa etapa no período da 

realização do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, contudo, por esse 

Projeto não se realizar em 2003, ano da coleta de dados, a observação foi 

adiada para a Semana do Folclore, em agosto, período em que as escolas 

desenvolvem atividades culturais com mais freqüência. 

Essa etapa realizou-se, no primeiro momento, focalizando as ações em 

salas de aula e no recreio. No segundo momento, observaram-se as 

comemorações realizadas pela escola ou pelos professores, sujeito da 

pesquisa, tais como Semana do Folclore, aniversário da escola, comemoração 

do Dia da Criança e os passeios entre os trabalhadores da escola. Observou-

se atentamente a relação professor−aluno, aluno−aluno e professor−conjunto 

da escola e a forma da escola se expressar e se comunicar por meio de 

cartazes, murais, trabalhos realizados pelos alunos e convites à comunidade e 

aos pais.              
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3.2.2 Entrevistas semi-estruturadas 

 

As entrevistas foram realizadas nas escolas com professores, alunos, 

dirigentes e apoios pedagógicos, salvo a representante da Seced, entrevistada 

na sede da Prefeitura.  

Segundo Triviños (1987, p. 146), a entrevista semi-estrutura: 

[...] ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, 
oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante 
alcance a liberdade e a  espontaneidade necessária, enriquecendo a 
investigação. 
 
[...] parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 
hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 
surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. 

 

             As perguntas desse tipo de entrevista resultam da teoria e das 

informações colhidas na observação e nos contatos iniciais para escolha dos 

sujeitos, guiadas por um roteiro semi-aberto, fazendo uso de gravador a fim de 

não deixar de registrar informações importantes do entrevistado. As perguntas 

organizadas tiveram poucas alterações na sua utilização com os sujeitos, 

apesar de que na sua realização caminhava-se de acordo com a ordem das 

respostas dadas por eles (Cf. ANEXOS).  

A princípio, realizou-se um pré-teste do instrumento da entrevista em 

outra escola da rede, com uma pessoa de cada categoria de sujeito de forma a 

melhor definir o roteiro da entrevista a ser utilizado. 

As pessoas a serem entrevistadas foram informadas sobre os vários 

aspectos da entrevista: por que foi escolhida; objetivo da pesquisa e da 

entrevista; segurança do anonimato e sigilo das respostas para a apresentação 

no trabalho; autorização do entrevistado para gravar e anotar as informações 



 

 

90 

com a utilização exclusivamente para fins de pesquisa e transcrever a 

entrevista. O entrevistado estaria livre para pedir esclarecimentos, interromper 

ou questionar a pergunta elaborada.  

Foram recolhidos os seguintes dados para identificação dos 

entrevistados e conhecimento de algumas características: nome; idade; tempo 

que a professora leciona; série em que atua no momento; total de alunos; 

tempo na função atual; escolaridade e envolvimento ou conhecimento das 

pessoas entrevistadas em atividades culturais da cidade.  

          O roteiro elaborado para guiar as entrevistas compreendeu os seguintes 

itens: 

a) conhecimento sobre o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta; 

o que o sujeito sabe sobre a implantação, o objetivo, as 

características, o período, os conteúdos trabalhados e o papel da 

Secretaria de Educação na realização do Projeto; 

b) a participação − como se dá a participação; em que momento o aluno 

se envolve com as atividades; quem participa e como participa do 

Projeto; 

c) entendimento dos conceitos de prática pedagógica, folclore, cultura e 

cultura popular e a relação entre esses conceitos; 

d) relação da cultura popular com conteúdos curriculares e com a prática 

pedagógica − como a cultura popular é vivenciada na escola; se a 

Secretaria de Educação realiza outros eventos culturais durante o 

ano; que elementos da cultura popular são vivenciados; qual a 

novidade e a contribuição do Projeto para a prática do professor e 
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como o professor exerce a prática na relação com a cultura popular, 

especialmente com a do aluno; 

e) avaliação do Projeto − se há benefícios para a aprendizagem; como 

os alunos reagem às atividades que envolvem elementos da cultura 

popular. 

 

             Após a realização de cada entrevista, deu-se seguimento à transcrição, 

considerando-a como análise preliminar dos resultados alcançados. Essa 

atividade era acompanhada de breve leitura, com a intenção de se familiarizar 

com os sujeitos e melhor se preparar para a próxima entrevista. No final de 

todas as entrevistas, as respostas dos sujeitos constituíram um quadro, com a 

finalidade de classificar os dados, buscando identificar nas falas, a opinião dos 

sujeitos sobre o Projeto estudado e o entendimento das categorias centrais. 

 

3.2.3 Análise dos documentos 

 

A análise documental, de acordo com Lüdke e André (1986, p.38), 

“pode se constituir numa técnica valiosa de abordagem de dados qualitativos, 

seja complementando as informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema”. 

É uma etapa de fundamental importância nesta pesquisa, pois ajuda a 

complementar os dados obtidos nas observações e nas entrevistas além de 

favorecer a obtenção de outros dados sobre o objeto em estudo. A seguir, 

apresentam-se os documentos escolhidos para a análise: 
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a) Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, para conhecimento do 

que foi planejado e oficializado sobre o objeto de estudo desta 

pesquisa. 

b) Dados da Secretaria de Educação em relação ao Projeto, com 

intenção de perceber alguns resultados obtidos. 

c) Atas das reuniões de avaliação do Projeto durante os anos de 

realização, para identificar registros dos procedimentos e 

encaminhamentos sugeridos pelos atores envolvidos no processo. 

d) Proposta Curricular da Rede, para compreender a proposta 

pedagógica da rede municipal e verificar a presença e importância 

dada à cultura popular nos conteúdos curriculares. 

f) Cadernos de Socialização de Experiências, divulgados pela rede para 

identificar os professores que mais socializaram atividades culturais 

relacionadas com os conteúdos vivenciados em sala de aula. 

g) Projeto Político-Pedagógico das duas escolas, para verificar se elas 

contemplam atividades culturais e se neles consta o Projeto 

Camaragibe Conta, Canta e Encanta como uma atividade pedagógica 

a ser vivenciada pelo conjunto da escola.  

 

Foi esse conjunto de documentos que revelou o que estava dito e 

oficializado sobre o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta em relação à 

proposta pedagógica do município.  
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3.3 FASE DA ANÁLISE 

 

Depois da realização da etapa da coleta de dados, seguiu-se para a 

análise dos instrumentos.  

Para melhor compreensão do objeto, as falas das entrevistas foram 

arroladas confrontando com as observações e os documentos à luz do 

referencial teórico por meio da relação dos objetivos definidos para realização 

da pesquisa com as categorias analíticas. 

O próximo capítulo deste estudo está reservado para a apresentação da 

análise. 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

O PROJETO CAMARAGIBE CONTA, CANTA E ENCANTA 

E A RELAÇÃO PRÁTICA PEDAGÓGICA E CULTURA POPULAR 



 

 

Felizes os educadores que sabem articular o saber 
chamado científico com o saber popular porque ajudarão 
as classes populares a firmar sua identidade cultural. 
 
Infelizes os educadores que transmitem mecanicamente 
um saber elitista porque contribuem para reforçar a 
marginalização e a dominação cultural do povo.  
 

(Ivan Teófilo. Bem-aventuranças do educador) 

 

Conforme anunciado, neste capítulo, apresenta-se a análise do 

material sistematizado com base nos procedimentos metodológicos 

anteriormente descritos. Para tanto, as informações tratadas dizem respeito à 

articulação dos instrumentos da observação, das entrevistas e da análise dos 

documentos. 

Considerando que a intenção desta pesquisa é compreender a relação 

prática pedagógica−cultura popular por meio do Projeto Camaragibe Conta, 

Canta e Encanta, primeiro apresentar-se-á o significado manifesto e real do 

Projeto para os atores envolvidos; em seguida, como os sujeitos da pesquisa 

compreendem as categorias: prática pedagógica, cultura e cultura popular, e, 

por fim, como se dá a relação prática pedagógica−cultura popular em escolas 

municipais de Camaragibe. 
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4.1 O PROJETO CAMARAGIBE CONTA, CANTA E ENCANTA: O DITO E O 
PERCEBIDO 

 

No capítulo 1, em referência às ações educacionais do município de 

Camaragibe, foi identificado que o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta 

surgiu, entre outros motivos, pela identificação de um significativo déficit de 

subsídios sistematizado que atendesse à grande demanda de professores e 

alunos para conhecer o aspecto histórico, político e cultural da cidade.  

Desse modo, a transformação de dados da realidade em conteúdos 

curriculares vivenciados pela escola, relacionados com elementos do cotidiano 

do educando, conseqüentemente de sua comunidade, pode ser efetivamente 

um salto de qualidade bastante significativo, que incide de forma direta na 

prática pedagógica. A esse respeito, autores como Gramsci (1991) e Freire 

(1983), com suas críticas à escola, apontam para a necessidade do processo 

educacional escolar voltar-se, efetivamente, para o cotidiano do educando e, 

com ele, reinventar, recriar e transformar sua realidade, tendo a escola função 

especial e destaque no processo de transformação e inserção social.  

Nossa compreensão se relaciona com o fato de que tendo o Estado a 

iniciativa, esta não poderá ser apenas mediante um organismo como a 

instituição escolar. É preciso fazer parte de um todo dinâmico de forma 

intersetorializada, garantindo-se a participação da sociedade por meio das 

respectivas organizações e movimentos a exemplo das tribos de caboclinhos, 

dos bois, das escolas de samba, das troças, das músicas “alternativas” que 

sintetizam a necessidade de globalização e de tudo aquilo que venha a se 

configurar como uma expressão de identidade e de resistência devidamente 

problematizada no âmbito da escola.   
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Nesse sentido, o Projeto Camaragibe Conta, canta e Encanta propõe 

uma aproximação relacionada com a dimensão histórica e cultural do município 

de Camaragibe. Na realidade, há uma proposição não explicitada no sentido de 

materialização da dimensão simbólica inerente ao próprio conceito de cultura 

que, segundo Caldas (1986), se trata de um conceito em construção. A cultura 

é uma eterna obra do homem.  

Sendo assim, em Camaragibe, as pessoas, de maneira dialética e 

histórica, caminham para o processo de construção e de identificação de sua 

realidade, buscando o protagonismo de sua história individual e coletiva. 

O Projeto buscou responder às informações sobre a cidade no que 

concerne à questão relacionada com identidade, origem, símbolos e costumes 

e a produzir material para que professor e aluno pudessem conhecer 

Camaragibe e, conseqüentemente, relacionar essas descobertas numa 

dimensão local e global.  

Outro aspecto do Projeto destacado pelos educadores foi a possibilidade 

de ser trabalhado o conhecimento curricular de várias áreas do conhecimento 

enquanto procedimento metodológico. Conforme os educadores entrevistados: 

 

O Projeto é interdisciplinar. Envolve Geografia, História, 
Português, [...] todas as áreas. Se eu estou falando de cultura, 
de transporte, da cidade, dos patrimônios históricos, tudo isso 
vai envolver a questão de tempo, a questão dos hábitos 
alimentares, dos costumes daquele povo, os hábitos de higiene 
[...] dos índios, dos portugueses. Então, a partir do momento 
em que falamos de cultura, vamos ver todas as áreas. É muito 
abrangente. (AP, informação verbal). 
 

Eu acho que todos os conteúdos são trabalhados nesse 
projeto. (P3, informação verbal). 
 

Na verdade, eu procuro fazer um programa em que posso 
associar alguns conteúdos primordiais como Ciência, 
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Matemática e Português. Na verdade, eu tenho muita 
dificuldade em fazer um trabalho de sistematização que 
envolva todos. Então, eu procuro aquele que eu posso 
associar; eu faço esse trabalho em conjunto. (P4, informação 
verbal). 
 

Há na passagem acima aquilo que Forquin (1993) identifica enquanto 

elemento fundamental na proposição voltada para a superação do quadro 

hegemônico de educação configurada como confusa e dissociada da realidade 

e dos interesses dos alunos; ou seja, não haverá ensino sem que para isso 

alunos e professores estejam imbuídos de anuência e responsabilidades 

forjadas no cotidiano – o local – sem que isso signifique secundarizar o global. 

Para Tura (2002), com que há de se concordar, a escola é o lugar onde 

a convivência e respeito à cultura dos atores presentes nesse contexto deve-se 

expressar de forma harmônica, sem perder de vista a dimensão da luta e 

transformação de valores inerentes à cultura dominante. Sem dúvida, na 

escola, há uma proposição ideológica conforme chamam a atenção Giroux e 

Simon (1999). Nesse sentido, identifica-se que ao analisar o objetivo do Projeto 

Camaragibe Conta, canta e Encanta, expresso nas diversas falas dos sujeitos 

envolvidos com esta pesquisa, há diversos elementos que estariam colocados 

no campo da resistência e reafirmação da identidade local e, dessa forma, 

configurando-se como um proceder ideológico, conforme verificado abaixo: 

 

O objetivo é divulgar a cultura de Camaragibe, é fazer o 
resgate cultural e histórico do nosso município. Isso foi utilizado 
com os alunos, para que eles resgatassem, conhecessem essa 
cultura, vivenciassem e, ao mesmo tempo, reconstruíssem e 
tivessem a oportunidade de desenvolver a parte pedagógica 
em sua sala de aula; envolver esse resgate histórico na sala de 
aula, para transformar em atividades didáticas em sua sala de 
aula e aprendizagem de vida. É isso, fazer esse elo, essa 
ponte. (AP1, informação verbal). 
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O Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta foi idealizado 
pela diretoria de ensino. O objetivo é integrar as escolas 
municipais e principalmente explorar a criatividade das 
crianças. (D1, informação verbal). 
 

O objetivo maior nisso é que a criança teve conhecimento, o 
nosso aluno teve conhecimento da cultura de Camaragibe, das 
coisas encantadoras que tem aqui. Nossos alunos precisam 
vivenciar essa cultura. (P3, informação verbal). 
 

[...] vivenciar na escola a cultura popular da cidade de 
Camaragibe; socializar esse conhecimento e deixar o aluno 
informado de tudo que está relacionado com sua cidade. (AP2, 
informação verbal). 
 

A pedagogização das experiências acima descritas é de fundamental 

importância e é isso que vai materializar, de forma mais qualificada, a 

dimensão ideológica proposta pelo Projeto, conforme será tratado adiante. No 

entanto, observa-se nos depoimentos que o Projeto em análise apresenta-se 

além do que lhe foi proposto. É mais do que uma pesquisa de informações dos 

aspectos gerais da cidade, vinculados à sua geografia e historicidade conforme 

pode-se perceber nas declarações abaixo: 

 

Educação é isso, ela tem de abrir porteiras, abrir o mundo, a 
visão de mundo. E o Projeto trouxe isso, mexeu com muitos 
professores e muitos alunos que estavam lá quietinhos, com 
muitos diretores e com a própria Seced, que viu a produção do 
professor, a produção do aluno, viu o que eles são capazes de 
realizar. (AP1, informação verbal). 
 

[...] Com ele, todos nós de Camaragibe nos tornamos fonte de 
pesquisa: alunos, professores, diretores, pesquisadores e a 
secretaria. Que cidade é essa, como ela era, como é agora, 
como ela pode ser? (RS, informação verbal). 
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Esses depoimentos mostram a preocupação das escolas em socializar o 

conhecimento, que vai sendo construído por todos os sujeitos envolvidos no 

ambiente escolar. 

Desse modo, e numa perspectiva dialética a partir das contribuições 

gramscianas, a experiência escolar estaria predisposta a socializar o 

conhecimento dinamizado na escola por meio de dois importantes atores: 

alunos e professores, ou seja, uma escola instrumentalizada (Oxalá!) não mais 

pela elite, mas sim pelos menos favorecidos, superando, dessa forma, as 

observações de que a escola estaria relacionada com a apartação do cotidiano, 

segundo Oliveira e Sgarbi (2002).   

Os professores, as diretoras e os apoios pedagógicos pesquisados 

enfatizam a importância do Projeto como incentivo e valorização do professor e 

do aluno e reconhecem que, o mesmo, abrange o conhecimento dos vários 

aspectos da cidade, em termos históricos, culturais, políticos, sociais e 

econômicos, também explora a criatividade das crianças e socializa esses 

conhecimentos levando os alunos a conhecer sua cidade, conforme explicitado 

nas seguintes falas: 

 

Esse Projeto chegou numa hora em que o professor precisava, 
porque nós, educadores, temos de realmente incentivar nossos 
alunos com referência à sua cultura. Em Camaragibe, há 
coisas encantadoras, e os alunos precisam viver de forma 
consciente a cultura de nossa terra. (P3, informação verbal). 
 

Foi muito gratificante, porque foi uma forma de mostrar para 
outras pessoas a participação dos meus alunos em relação aos 
temas vivenciados na própria sala de aula. Então foi uma 
abertura para que pudéssemos dividir ou, até mesmo, repassar 
para outras pessoas o que acontece, o que foi trabalhado na 
nossa cidade. Então, para mim, foi muito significativo, porque, 
com esse trabalho, eu fiquei com mais segurança em criar 
projetos relacionados com o cotidiano. (P4, informação verbal). 
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A representante da Seced resume de forma satisfatória as falas 

anteriores dos sujeitos envolvidos com este estudo: 

A intenção era responder às informações sobre a cidade, 
produzir material para que o professor pudesse conhecer sua 
cidade. Então, o Projeto Camaragibe acabou dando conta de 
toda a proposta curricular do Ensino Fundamental. O processo 
do Projeto é: quem sou eu; de onde venho; onde eu me insiro? 
Nesse movimento, a criança vai se encontrando, e o que é 
mais lindo: tudo isso começa por ela. Podemos trabalhar da 
Educação Infantil à Educação de Jovens e Adultos, porque 
acabou as crianças se relacionando, e nós também nos 
apropriamos dessa cidade, passamos a conhecê-la muito mais, 
tornamo-nos muito mais íntimos com esse Projeto. (RS, 
informação verbal). 

 

Além de destacar a contribuição do Projeto, todos os entrevistados 

reconhecem que o papel do Executivo municipal, por meio da Secretaria de 

Educação de Camaragibe, foi fundamental para sua realização. Trata-se de 

decisão política, de comprometimento com as feições que possam incidir em 

mudanças relacionadas com os aspectos tradicionais e cerceadores, 

historicamente identificados na escola, o que faz ratificar como a prática 

pedagógica é uma dimensão da prática social podendo ser favorecida e/ou 

desfavorecida por relações de exterioridade com instâncias gestoras da 

educação mais ampla e também pelo próprio dinamismo interno do cotidiano 

na escola. Ao indagar sobre esse papel, os sujeitos da pesquisa afirmaram: 

 

O papel da Secretaria de Educação realmente foi incentivar, 
abrir todos os espaços para o povo conhecer que realmente 
existia uma história sem conhecimento, que precisava ser 
conhecida. (P3, informação verbal). 

 

Ela deu oportunidade a todos os envolvidos e mostrou que nós 
poderíamos abordar de uma forma mais objetiva, mais crítica, 
considerando, evidentemente, as limitações. (P4, informação 
verbal). 
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Esses sujeitos compreendem que o papel da Seced, entre outros, é 

contribuir com a organização do Projeto, ajudar no levantamento dos objetivos, 

viabilizar recursos financeiros e disponibilizar a infra-estrutura. A representante 

da Seced demonstra essa compreensão ao afirmar: 

 

O papel da Seced foi sistematizar inicialmente a idéia, quer 
dizer, veio a demanda da escola; que fazer? A secretaria 
começou a discutir o Projeto com as pessoas. Nós elaboramos 
a versão inicial, submetemos aos diretores das escolas. A partir 
daí, montamos toda aquela organização com as escolas para 
viabilizar o Projeto, garantir as condições materiais, 
pedagógicas, de pesquisa, de estudo, que é o trabalho de 
gestão mesmo do Projeto.  (RS, informação verbal) 

 

Contudo, mesmo reconhecendo o papel fundamental da Seced, as falas 

abaixo, revelam que os professores percebem a ausência da participação do 

conjunto da escola na elaboração do Projeto.  

 

Praticamente, o que posso dizer que sei é aquilo que vem no 
Projeto para nossas mãos [...] o tempo de duração, o que é que 
eles querem. (P1, informação verbal, grifo nosso). 
 
Eu sei pelo planejamento que recebemos da Prefeitura, com a 
programação toda, as atividades que escolhemos dentro 
daquele tema que cada escola adota. (P2, informação verbal, 
grifo nosso). 
 
 

No entanto, a análise mostrou que, mesmo sem conhecimento sobre a 

elaboração do Projeto, os professores não ficaram passivos, de braços 

cruzados, envolveram-se durante seu processo de realização. A demanda 

maior por participação apresentada pelo conjunto dos professores, referente à 

elaboração do Projeto, é extremamente salutar, considerando a dinâmica 

administrativa de uma cidade que se notabilizou exatamente pelo 

descolamento do poder, onde a participação é pedra angular. 
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Porém, fazendo uma referência à educação realizada no âmbito popular 

(o que foi identificado em escolas de Camaragibe), Brandão (1984) enfatiza 

que não se pode restringir a uma concepção de projeto que seja único, 

monolítico, determinado de cima para baixo sem participação daqueles que se 

encontram diretamente relacionados com a educação e interessados nela. É, 

portanto, fundamental que toda essa construção seja procedida de discussões 

coletivas e socializadas. 

Quanto ao Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, sempre se 

realiza na ocasião em que a cidade comemora o aniversário de emancipação 

política, como já mencionado no capítulo 1. É o momento em que o Executivo 

municipal, por meio de suas secretarias, promove atividades relacionadas com 

a dinâmica da cidade. O Projeto, portanto, está presente no contexto histórico e 

político da vida comunitária de Camaragibe.  

A preocupação importante e significativa de especialistas em políticas 

públicas diz respeito à periodicidade e continuidade das ações governamentais, 

voltadas especialmente para atendimento da parcela da população menos 

assistida. Menezes (2002) considera que a clareza relacionada com o período 

e sua continuidade deve ser tão importante quanto os investimentos 

dispensados, evitando, assim, intervenções oportunistas, que iludem o cidadão 

e a história pela ausência de comprometimento com a mudança. 

No caso do Projeto em análise, os educadores reconhecem sua 

importância para o desenvolvimento dos atores envolvidos principalmente no 

que se refere à criatividade dos alunos, os quais podem, com sua visão de 

mundo e as discussões realizadas dentro da escola, incidir na realidade fora da 

escola. As evidências sugerem que uma das características fundamentais do 
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Projeto é o incentivo ao desenvolvimento da criatividade conforme as opiniões 

expressas nas entrevistas. 

A esse respeito Chauí (1987), verifica que a resistência à opressão 

estaria relacionada com o fortalecimento político da identidade cultural numa 

perspectiva de transformação articulada com a atratividade e o prazer, 

reforçando, por sua vez, a identidade local, dentro de um cenário em que 

sujeitos reconhecem e se reconhecem criticamente na sociedade em que se 

encontram inseridos.  

Nesse sentido, a dimensão pedagógica experienciada no Projeto em 

discussão aponta para uma perspectiva superadora e de qualificação do trato 

pedagógico ensejado na relação ensino−aprendizagem, conforme se pode 

observar abaixo: 

 

[...] Às vezes até nos surpreendemos; um aluno que 
imaginávamos que não se sairia bem se sai melhor do que 
outro mais “desenrolado”. (P2, informação verbal) 
 

Por meio desse Projeto, os alunos passaram a entender o 
trabalho de artes, o que é ser criativo, porque eles são mais 
instigados a criar. Hoje o aluno cria, não copia. Como é rica a 
criatividade dos nossos alunos! Eles têm um potencial que 
muitas vezes me impressiona; quantos artistas existem em 
Camaragibe, em nossa sala de aula. Muitas vezes esses 
alunos estão ali esquecidos, e quando despertamos isso neles, 
vimos que temos artistas impressionantes. (P3, informação 
verbal) 
 

Além de pesquisarem os temas, eles os expressam com as 
linguagens mais fantásticas; linguagem musical, cênica, teatro. 
Havia crianças dizendo como era essa cidade da forma mais 
fantástica; com música, teatro, com plástica. Eles construíam 
verdadeiros monumentos, verdadeiras esculturas. Eu me 
lembro de um grupo que trabalhou comunicação da cidade e 
eu ficava ‘abestalhada’ com as esculturas fantásticas que ele 
criou. Os alunos pintavam, cantavam, dramatizavam, e com 
muita alegria. Isso é que é bom. (RS, informação verbal). 
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As falas acima apontam para o fato de que as “surpresas” expressadas 

pelos professores em relação aos alunos demonstram dialeticamente que 

aqueles aprendem com estes, numa relação intensa e saudável, decorrente da 

pedagogização das expressões culturais locais. O Projeto “despertou” os 

professores para melhor conhecer os alunos, ou conhecê-los por outra ótica, 

proporcionando maior inter-relação. 

A transmissão cultura no âmbito da escola, segundo Forquin (1993), dá-

se de modo bastante confuso, uma vez que os conteúdos tratados dizem 

respeito à escolha e à imposição dos professores de maneira dissociada da 

realidade de quem aprende e de quem ensina, materializando, dessa forma, o 

elemento confuso dessa relação.  

A esse respeito, Saviani (2002) considera que a educação numa 

perspectiva histórico-crítica procura articular o processo de transformação 

social por meio do resgate da importância da instituição escolar, buscando, 

como conseqüência, a inter-relação dos sujeitos: professores e alunos, 

mediante a reorganização das atividades desenvolvidas nas escolas pelos 

sujeitos diretamente envolvidos.  

Sobre esse aspecto, Saviani atesta que dentro do contexto escolar o 

professor passa a ser valorizado não por centrar o trabalho pedagógico, mas 

por orientar e favorecer o processo de aprender (inclusive o seu); ao passo que 

o aluno, como um ser concreto que precisa ser valorizado, pode gerar 

mudanças na realidade (inclusive na sua forma de ver o mundo).  

Dessa maneira, a dinâmica pedagógica é calcada na autonomia e na 

reciprocidade provenientes de um processo de amadurecimento. Assim, 

Saviani afirma que a educação é naturalmente um recurso de luta, com a 
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instrumentalização do aluno para a prática social por meio da construção crítica 

do saber não só escolar, mas também aquele decorrente do dia-a-dia de forma 

problematizada. 

Do ponto de vista da dinâmica metodológica, o Projeto se realiza em 

duas etapas. A primeira acontece nas escolas, sempre no mês de maio, com o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa e sistematização por parte dos 

alunos; a segunda etapa acontece em junho, com a realização da Mostra 

Pedagógica conforme já discutido anteriormente.  

No processo da primeira etapa, as 26 escolas da rede municipal de 

Camaragibe, por meio da direção e articuladas pela Diretoria de Educação 

Escolar da Seced, selecionam os temas a ser trabalhados, conforme 

explicitado na seção 2.1 do capítulo 1. 

A segunda etapa é a mais esperada do Projeto, como se percebe 

através da ênfase dada pelos alunos e professores nos depoimentos. Realiza-

se a Mostra Pedagógica, momento de socialização das investigações e 

reflexões vivenciadas na primeira etapa. É o momento em que os alunos estão 

mais envolvidos, porque vão estar diretamente vinculados e responsabilizados 

pelo processo de partilha do conhecimento produzido na fase anterior. Do 

ponto de vista curricular, essa ação estaria prevista desde 1997 por meio dos 

PCNs, situada numa perspectiva transversal do processo de ensino-

aprendizagem, considerada um importante espaço pedagógico e de 

socialização da cultura local enquanto afirmação da identidade, segundo 

Candau (2002). A Mostra é vivenciada como atividade de extrema importância 

do Projeto: 
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Tem de haver um tempo de duração para as ações das 
atividades previstas e a culminância, a tão esperada 
culminância, em que buscamos um resultado satisfatório. (P1, 
informação verbal, grifo nosso).  
 

Escolhemos o tema e trabalhamos. Desenvolvemos os 
objetivos e as atividades para apresentar, no grande momento: 
a culminância do Projeto. (P2, informação verbal, grifo nosso). 

 

Toda a apresentação, ou seja, toda a socialização fica por conta dos 

alunos, supervisionados e coordenados pelos respectivos professores. São 500 

alunos expositores revesando-se em três turnos, que recebem a comunidade 

visitante, apresentando e dialogando sobre o que aprenderam e construíram 

em função dessa aprendizagem. Enquanto os alunos estão nas barracas, 

distribuídas por toda a sede da Prefeitura, outros alunos participam 

apresentando diversas manifestações culturais existentes nas respectivas 

comunidades. Essas apresentações e representações, como capoeira, ciranda, 

caboclinhos, bloco de carnaval, pastoril, cantigas de roda, teatro de fantoches, 

coral, poema, dramatização, entre outras, ocorrem no pátio da Prefeitura, no 

auditório e em algumas ruas da cidade no momento em que se realizam 

caminhadas até a sede da Prefeitura.  

Essas sucessivas socializações são aprendizagens formativas para o 

enriquecimento da escola e de toda a comunidade escolar, principalmente para 

professores e alunos que participam diretamente. Percebe-se, com isso, o 

sentido político-pedagógico presente no Projeto que se revela no contexto 

sociocultural dos alunos, aprofundado a seguir. 
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A participação do s atores e a contribuição do Projeto para o 

contexto sociocultural do aluno 

 

No Brasil, o chamamento por um nível maior de participação vem 

ocorrendo desde a Constituição de 1988, ocupando cada vez mais diversos 

espaços de decisões no cenário nacional. É fato que as administrações 

municipais de centro esquerda têm inovado entre a população com alguns 

mecanismos administrativos, a exemplo das chamadas administrações 

participativas, orçamentos participativos, entre outros.  

No que concerne ao âmbito escolar, Tavares (2003) aponta como 

fundamental a participação ativa dos alunos, inclusive na seleção dos 

conteúdos a serem viabilizados no processo de ensino e de aprendizagem 

como contribuição para o aprofundamento e, conseqüentemente, a 

aprendizagem da democracia. Nesse sentido, a resposta a seguir revela como 

se dá a participação dos envolvidos no Projeto Camaragibe Conta, Canta e 

Encanta: 

Depois da escolha do tema a ser tratado, cabe à escola tentar 
vivenciá-lo com os alunos e, daí, começar o processo de 
produção de atividades. O professor buscando o máximo de 
informações; a direção da escola e a própria secretaria 
ajudando nas dificuldades, e os alunos executando suas 
atividades, suas produções, que serão expostas ao final do 
trabalho. (P1, informação verbal). 

 

É unânime o reconhecimento de que todos os atores da escola e a 

comunidade participam desse Projeto, e o protagonista é o aluno. Esse é um 

Projeto em que a participação é condição fundamental para seu sucesso, 

embora essa participação fique mais direcionada ao processo de execução do 

Projeto. 
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Todos os funcionários participam, a começar pela Secretaria de 
Educação, depois vem para toda a comunidade escolar; pai de 
aluno, professor, aluno, direção, equipe de acompanhamento 
pedagógico, serviços gerais, todas as divisões da escola, todos 
enfim. (AP, informação verbal).  
 

Todos participam direta ou indiretamente da sua realização. 
Professores e alunos trabalham o tema escolhido primeiro em 
sala de aula e depois acham uma forma criativa de transmitir o 
que aprenderam para a comunidade, que participa assistindo 
às apresentações. (D1, informação verbal).   
 

Aluno, comunidade, professores. Os pais trabalharam com a 
gente ajudando os filhos a buscar, a pesquisar. O professor 
está muito envolvido com o projeto, assim como o pessoal da 
secretaria e da cozinha. Todos trabalharam no projeto.(D2, 
informação verbal). 
 

A participação dos pais ocorre mediante as contribuições realizadas em 

casa na construção do conhecimento tematizado, fornecendo informações 

relativas a alguns temas específicos e visitando a Mostra Pedagógica. Em 

relação à participação dos alunos de forma mais ativa no Projeto, percebe-se 

uma significativa inserção, culminando em uma produção, que é fruto deles. Os 

professores destacam a participação fundamental dos alunos na Amostra: 

 

[...] a participação maior ocorre justamente no momento do 
encerramento do Projeto, em que eles têm de socializar aquilo 
que aprenderam para as pessoas que estão visitando a Feira 
de Conhecimentos e querem saber as informações que eles 
conseguiram produzir durante todo aquele momento. (P1, 
informação verbal). 
 
Eles se envolvem mesmo. No momento da pesquisa, do 
campo, quando nós vamos, eles se preocupam em conhecer 
realmente, em anotar e quando voltam para fazer as atividades. 
Então é uma participação muito grande e na apresentação 
também. (P2, informação verbal). 
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Para as diretoras, os apoios pedagógicos e a representante da Seced, a 

participação dos alunos é algo muito interessante e entrelaçada, 

fundamentalmente durante o processo de socialização do conhecimento 

produzido, como é possível observar nos depoimentos: 

 

Pelo que vi, do que eles gostavam mais era do movimento, 
como entrevistas, dramatizações, apresentações, da parte 
lúdica e de escutar histórias. (AP1, informação verbal). 
 

Como apoio pedagógico e como professora, eu observei que 
os alunos interagem melhor, têm mais interesse quando 
participam mais ativamente. Eles gostam muito de apresentar 
as danças, construir maquetes. A prática sempre é mais 
envolvente, e quando há apresentações culturais, eles ficam 
realmente mais envolvidos.  (AP2, informação verbal). 
 

Quando chegam ao local da exposição, pensamos que eles 
vão reclamar, vão chorar de fome e sede.  De modo algum! 
Eles participam, têm aquela vontade, chegam na hora, mais 
cedo do que quando estão na sala de aula. Eles se sentem 
importantes e valorizados naquilo que fizeram. Não é uma 
coisa que fica só na sala de aula; outras pessoas vão poder ter 
acesso ao que eles vivenciam. (D2, informação verbal). 
 

Diante desses depoimentos, é possível inferir que a participação dos 

alunos é efetivamente um dos elementos de maior destaque em todas as fases 

do Projeto, especialmente no momento de socialização do construído, no 

momento da Mostra; apesar de os alunos entrevistados apresentarem 

dificuldade para exposição oral de questões relacionadas com conceitos e 

sentidos. Isso pode indicar três situações correlatas: 

 

a) Há maior intervenção protagonizadora dos alunos no Projeto, o que 

não significa que não há participação, mesmo porque os demais 

dados apontam a participação direta e autônoma no processo de 
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construção do conhecimento desses sujeitos; dito dessa forma, 

entende-se que é importante viabilizar maior aproximação da prática 

amplamente assumida pelos alunos com a dimensão teórico-

filosófica relativa ao Projeto; 

b) É concebível, nessa faixa etária, limitação cognitiva ou mesmo 

timidez, que venha a dificultar respostas que exigem certo grau de 

complexidade de alguns temas do ponto de vista geral, ou seja: uma 

coisa é o educando falar de uma temática específica, como a 

capoeira, a dança, o problema do morro, etc; outra, é o aluno tratar 

de forma fluente sobre a filosofia, os objetivos e a metodologia de um 

projeto;  

c) Não se destacou uma possível dificuldade de ordem técnica da 

pesquisadora quanto a habilidades para realização da entrevista com 

esses sujeitos. 

 

Contudo, observa-se que os alunos têm maior controle sobre as 

atividades extraclasse, conforme pode ser observado nas suas falas: 

 

Lembro que ficamos falando sobre aquilo que pesquisamos 
para as pessoas que visitavam as barracas na Prefeitura. (A1, 
informação verbal). 
 

A gente passava pela cidade e ficava escrevendo no caderno o 
que via, como era a cidade; registrava como estava tudo. (A3, 
informação verbal). 
 

Por outro lado, é importante considerar que ao longo da história, 

conforme Brandão (2002), a cultura que hegemonizou a escola foi a cultura 

dominante - a cultura do professor - em que o aluno não tinha liberdade de 
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expressão, porém, aos poucos, as escolas vêm abrindo esse espaço. Tal 

procedimento, em processo de polarização e/ou da busca de polarização, 

reflete um momento de transição não sempre possível de ser temporalizado de 

modo que essa transição seja mais percebida pelos alunos.  

Dessa forma, o acolhimento e a valorização da diversidade cultural pela 

escola e pelos professores apontam para a questão de superação de 

dificuldades relacionadas com a articulação da cultura popular local e o 

processo pedagógico.  A esse respeito, Giroux e Simon (1999) explicam as 

diferenças existentes entre a cultura popular e a pedagogia: esta, muitas vezes, 

representa a cultura dominante e o mundo adulto; enquanto a cultura popular 

faz parte do cotidiano dos alunos, é estabelecida em torno da diversão e é por 

eles apropriada.  

 Porém, considerando a importância da valorização da cultura dos 

atores presentes nesse cotidiano, convém que se veja como esses sujeitos 

compreendem e avaliam o Projeto em estudo. 

 

A avaliação e a importância do Projeto na concepção do s atores 

 

Na análise documental do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, 

como também nas entrevistas com os sujeitos envolvidos no Projeto, 

constatou-se que as atividades planejadas para sua realização foram 

concretizadas. No entanto, identificou-se certo “descuido” com o registro escrito 

do Projeto, demonstrando que os compromissos com seu avanço podem estar 

afetados, uma vez que os parâmetros que poderiam indicar os rumos a ser 

seguidos por ele encontram-se “perdidos” no tempo, ou extremamente 
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dependentes da história oral e icnográfica, porque as informações não estão 

documentadas. A Seced não tem dados referentes ao Projeto; não tem registro 

das reuniões de avaliação durante os anos de sua realização. 

Com isso, constata-se que o Projeto era realizado a cada ano sem que 

se considerasse a avaliação do ano anterior. Desse modo, esta pesquisa é 

uma contribuição à lacuna acima descrita. É interessante observar que todos 

os sujeitos entrevistados avaliam o Projeto de forma bastante positiva mas, 

também reconhecem que há erros que precisam melhorar: 

 

Ele conseguiu mexer com muitos professores que estavam 
adormecidos na sua prática pedagógica. Ele trouxe para as 
escolas a importância de se vivenciar um projeto apesar de ser 
trabalhoso. Mas o ponto principal é que ele trouxe para as 
escolas as novas ações de se trabalhar um projeto, desde o 
diretor aos serviços gerais, ao porteiro, ao professor, ao pai de 
aluno e até mesmo à comunidade de outros bairros que 
puderam participar desse evento. (AP1, informação verbal).  
 

Ele é bom. Faz a gente ter consciência sobre a cultura. Aprendi 
a conhecer as carrancas, o artesanato. Aprendi a respeitar. 
(A3, informação verbal). 
 

O Projeto tem erros, mas existem mais acertos. Poderia haver 
até uma avaliação melhor da forma como esse trabalho está 
sendo direcionado; ele é excelente por dá oportunidade, cada 
escola, cada professor procura trabalhar temas diversos, mas 
sinto que tem erros, no entanto. podem ser revistos e até 
solucionados. (P4, informação verbal). 
 

Os entrevistados destacaram o espaço onde se realiza a Mostra 

Pedagógica como algo que precisa melhorar, porque não favorece a visitação 

de todos os alunos das escolas.  

 

Na minha avaliação, ele é rico, possibilita que o aluno veja o 
que é dele, ele incentiva a pesquisa. Ele é superpositivo. O que 
não é positivo é o fato de que o aluno participa na escola, mas 
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nem todo aluno participa na culminância. Isso não é 
estimulante. A escola teria de ter oportunidade de participar 
inteira, porque se todo aluno trabalha, era justo que ele visse o 
resultado do trabalho dele, e lá na culminância, isso seria 
importantíssimo, porque cada escola vai socializar o que 
trabalhou. Cada escola viveu um tema diferente, então seria 
importante que cada aluno pudesse ver de perto cada tema 
daquele que está sendo socializado. (AP2, informação verbal). 
 

[...] ele aproxima muito as pessoas, as escolas, o grupo, a 
sociedade, porque é uma pesquisa. Mexe com toda a cidade. 
O negativo é o espaço. Se tivesse um espaço onde pudesse 
expor à vontade. Se tivesse um local onde as apresentações 
culturais fossem vistas e muita gente pudesse ver, porque é 
muito trabalho, menina! Tanta coisa bonita que sai!  (D2, 
informação verbal). 
 

Os professores identificam no Projeto contribuições para o 

enriquecimento e a inovação de sua prática pedagógica, com informações, 

ajudando a crescer e viabilizando a troca de experiências entre aluno e 

professor. Esse processo é reconhecidamente um desafio que possibilita a 

aproximação com o contexto sociocultural do alunado. Conhecer a cidade, sua 

cultura, seus limites e problemas que, por sua vez, são vivenciados no 

cotidiano pelos educandos, é efetivamente uma grande novidade que desafia e 

possibilita o desenvolvimento da prática pedagógica conforme identifica Leite 

(1983) quando afirma que cultura e educação é politicamente um instrumento 

de superação das desigualdades. A esse respeito, reconhecem os 

entrevistados que: 

[...] o Projeto envolveu quem não se envolvia. A postura de 
muitos mudou. (AP1, informação verbal, grifo nosso).  
 
O Projeto trouxe novidade. Trouxe o desafio. Porque muitas 
vezes eu me deparo em sala de aula com problemas que me 
questiono como eu vou fazer, o que posso fazer e às vezes fico 
até insegura. Muitas vezes eu me pergunto se estou no 
caminho adequado. Eu percebo que esse projeto me auxiliou 
muito, porque a cada dificuldade, aparece uma luz, eu entro 
como um desafio e, graças a Deus, estou sendo beneficiada 
com isso.  (P4, informação verbal).         



 

 

115 

 
Houve crescimento da prática pedagógica a partir do momento 
em que foi introduzida no contexto das crianças a importância 
da cultura local. (D1, informação verbal). 
 
O mais forte foi descobrirmos essas crianças como seres 
capazes. A maior contribuição que o Projeto Camaragibe 
Conta, Canta e Encanta deu foi mostrar ao professor que não é 
tão complicado ser um professor mediador, um professor que 
acredita que o aluno aprende, que o aluno é capaz, tenha ele a 
idade que tiver, a cor que tiver, a origem que tiver. Ele 
possibilitou que concretizássemos toda essa concepção do 
mutante, do que é ser professor e do que é ser aluno. Só nos 
discursos e nos encontros de formação, não teríamos 
conseguido se não tivéssemos esse movimento do Projeto. Os 
próprios professores acabavam se encantando, descobrindo as 
coisas que os meninos são capazes de fazer. Então, era na 
prática que os meninos acabavam mostrando. Para mim, a 
marca maior foi esta: ele trouxe uma visão diferente para todos 
nós, na Secretaria e nas escolas. (RS, informação verbal). 
 

 

Tardif (2002) considera que a prática pedagógica educativa relaciona-se 

com a articulação de diversos saberes, adquiridos e produzidos ao longo da 

vida. Para ele, a prática pedagógica está fundamentada em concepção de vida 

e sociedade ensejada pelo professor. É por meio dela que o professor orienta e 

realiza suas atividades cotidianas nas escolas.  

Desse modo, os procedimentos que contribuem para que o professor 

possa se aproximar cada vez mais da realidade de exclusão vivenciada pelos 

alunos da escola pública, bem como o reconhecimento de procedimentos de 

resistência e de reinvenção do cotidiano, podem, efetivamente, contribuir com a 

alteração da realidade. Para isso, é necessário que o educando − se tratado 

pela escola e especialmente pelos professores, de forma que considere sua 

realidade sociocultural − seja um dos principais protagonistas dessa 

transformação.  

Essa atitude educacional vai sendo revelada no Projeto Camaragibe 

Conta, Canta e Encanta, conforme demonstram as evidências até aqui 
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apresentadas e que continuaram sendo apresentadas a seguir, a partir de 

como são compreendidas e vivenciadas as categorias prática pedagógica e 

cultura popular que permeiam esse Projeto.  

 

4.2 CONCEPÇÕES E VIVÊNCIAS DA PRÁTICA PEDAGÓGICA E DA 

CULTURA POPULAR 

 

  A cultura popular nos documentos oficiais 

 

A política educacional do município, como constatado na análise 

documental da Proposta Curricular da Rede, incentiva as escolas a 

trabalharem conceitos de cultura e cultura popular com manifestação nas 

danças, nas músicas, nos tipos de moradia, na maneira de vestir, na literatura, 

nos tipos de alimentação, nos brinquedos e brincadeiras, nos hábitos de 

higiene e até na ocupação e uso do solo. Todos esses conteúdos devem ser 

abordados a partir da realidade local e da realidade nacional. 

No entendimento dos entrevistados, a proposta curricular da rede 

municipal contempla a cultura popular, embora eles não tenham lembrança do 

que está escrito nela.  

Conheço, mas não cheguei a ler a proposta toda. Eu creio que 
contempla sim. Acho que a proposta curricular quer que a 
gente trabalhe com questões culturais, que são questões que 
também fazem parte do dia-a-dia do alunado. (P1, informação 
verbal). 
 

 A proposta pedagógica da 1.a a 4.a séries? Se eu disser agora 
que não estou lembrada? Pelo trabalho que a Seced vem 
desenvolvendo, creio que contempla sim. (D2, informação 
verbal). 
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Pelo pouco que conheço, até a proposta de educação física, é 
em cima das brincadeiras populares, dos jogos populares e até 
mesmo das questões do folclore. Dentro da proposta 
pedagógica, ela faz esse resgate dessa cultura popular nas 
músicas. Na Proposta Curricular da Rede, tem vários 
conteúdos que podemos desenvolver em cima da cultura do 
nosso povo. (AP1, informação verbal).  
 

Ao analisar o Projeto Político Pedagógico das duas escolas, identifica-se 

que o documento diz ser resultante da discussão coletiva entre professores, 

funcionários e comunidade, e se preocupa com a escola de qualidade, 

formando o cidadão para o exercício pleno da cidadania com base na liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura. Porém, uma grande 

contradição é percebida, porque não se encontra referência a nenhum tipo de 

atividade ou projeto com essa finalidade para ser desenvolvido pela escola. 

Nesse processo de análise, chamou a atenção o Projeto Camaragibe 

Conta, Canta e Encanta que é analisado como uma atividade pedagógica a ser 

vivenciada pelo conjunto da escola, mas não consta no Projeto Político-

Pedagógico. As atividades e os projetos desenvolvidos pelas escolas durante o 

ano letivo − como o Projeto analisado neste estudo − são pensados e/ou 

planejados nas reuniões pedagógicas.  

Diante dessa constatação, analisaram-se os diários de classe das quatro 

turmas observadas, para perceber se havia algo registrado em relação às 

atividades realizadas nas escolas que tivessem envolvimento com a cultura 

popular. 

Na parte do diário de classe destinada ao registro do planejamento 

semestral, verificou-se que o momento de maior ênfase para a realização de 

atividades culturais é quando a escola está vivenciando as datas 
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comemorativas, e é na semana destinada à comemoração do folclore que mais 

se percebe isso.    

Assim, foi possível verificar algumas atividades registradas no diário, 

como confecção de painéis para exposição, dramatização, recitação, pesquisa 

e leitura de cantigas de roda, leitura e interpretação de letra de músicas, 

pesquisa de brinquedos e brincadeiras atuais e de épocas passadas, 

apreciação cotidiana de canções da música popular brasileira e construção de 

paródias musicais. Durante a observação participante desta pesquisa, percebe-

se mais envolvimento e atenção dos alunos nas aulas, no momento em que se 

realizam essas atividades. 

 

A cultura popular nas escolas 

 

Considerando a análise da Proposta Curricular do município, a vivência 

da cultura local em escolas de Camaragibe está relacionada com a opção 

política. Trata-se de uma alternativa que considera o cotidiano e os valores da 

classe popular em que se faz presente a maioria dos alunos. Assim, considera-

se que a vivência sistemática e cotidiana da cultura popular é de extrema 

importância quando da perspectiva de inserção dos menos favorecidos.  

Os professores, por exemplo, identificam que, apesar de algumas 

dificuldades, há colegas interessados em vivenciar e viabilizar a cultura popular 

na escola. Para responder se existe essa possibilidade, um dos professores 

declara: 

[...] na medida do possível, eu acho que sim. Só que temos de 
difundir isso de forma mais objetiva e ampla. Falta é pesquisa, 
falta onde encontrar material que realmente venha registrado, 
porque o que temos é muito pouco. (P4, informação verbal). 
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Os docentes destacam que, com o objetivo de vivenciar esse tipo de 

cultura na escola, esta se relaciona e convida os grupos culturais da 

comunidade para apresentação nas atividades escolares. É o que se pode 

perceber nas falas: 

 

Em Camaragibe, já vivenciamos a questão da raiz, a dança de 
caboclinhos, que é uma coisa daqui de dentro, faz parte de 
nossa cultura. (AP2, informação verbal). 
 

No ano passado, no folclore, grupos que se apresentam por 
aqui, vieram apresentar-se na escola. Aqui tem alunos na 
escola que participam desses grupos. (P3, informação verbal). 
 

No período da observação, havia alunos envolvidos com vários grupos 

da comunidade, como danças, quadrilha junina, caboclinho, bumba-meu-boi e 

bloco carnavalesco. Percebeu-se que o recreio é o grande momento em que os 

alunos vivenciam a cultura popular na escola com as brincadeiras de bola de 

gude, de elástico e de pega-pega. Os alunos têm acesso a toda a área da 

escola para brincar e aproveitam o momento favorável nas salas de aulas para 

brincar de pião, de pega-pega e dançar o bumba-meu-boi – havia um aluno 

que a todo o momento imitava um bumba-meu-boi dançando.   

A escola aproveita as datas comemorativas, como os grandes ciclos e a 

Semana do Folclore, para trabalhar com manifestações culturais locais: dança, 

teatro, música. Os alunos vão às festividades vestidos de forma diferente do 

dia-a-dia, com empolgação, alegria e embelezados. 

Nas comemorações destinadas à Semana do Folclore, foi possível 

observar a valorização da cultura popular. Todas as turmas procuraram 
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apresentar algo, seja por meio de dança, (maracatu, pastoril, bumba-meu-boi, 

frevo, caboclinho), seja mediante música, roda, dramatização, adivinhação, 

capoeira, brincadeiras, brinquedos populares e cantiga de roda.  

          Ao redor do pátio da Escola “A” e nos corredores da Escola “B”, havia 

trabalhos dos alunos, desenhos, artesanato de barro, cartazes com boi, Emília, 

saci, provérbios, literatura de cordel, alunos com comidas típicas e outros com 

ervas medicinais oferecendo chá e falando da utilidade dos chás para a saúde. 

Essas atividades também existem no período do São João e no 

carnaval. As professoras que fazem o apoio pedagógico e as diretoras das 

escolas declaram que a cultura popular local é vivenciada nas unidades 

escolares. São ações já incorporadas pelas escolas.  

 

A cultura popular é vivenciada na nossa escola durante as 
festas tradicionais: carnaval, São João, Natal e por meio do 
Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, quando os alunos 
aprendem e apresentam sempre alguma dança ou música ou 
qualquer outra expressão de nossa cultura popular.Nós 
achamos importante realizar e planejamos nas reuniões. (D1, 
informação verbal). 
 

Contudo, na análise realizada nos Cadernos de Socialização de 

Experiências pôde-se constatar que isso não ocorre apenas no período 

destinado a vivenciar as datas comemorativas. Quando a professora trabalha 

um conteúdo curricular, sempre traz uma atividade cultural para facilitar a 

apresentação dele. Ao se realizar a leitura das experiências socializadas 

nesses Cadernos, percebeu-se que os professores de Camaragibe trabalham 

com mais intensidade a cultura popular no período em que ocorre o Projeto 

Camaragibe Conta, Canta e Encanta.  
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Apesar desse Projeto, como qualquer outro, ter um período para iniciar e 

acabar, percebe-se sua continuidade na prática pedagógica quando, com essa 

experiência, o professor identifica uma determinada questão e busca dar 

seqüência em outros momentos de sua prática. É o que se pode constatar no 

depoimento de uma professora quando socializa sua experiência: 

 

Durante o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, 
percebi que meus alunos gostavam de mostrar sua criatividade. 
Aproveitando esse interesse, a criatividade e, principalmente, a 
espontaneidade deles, comecei a incentivá-los a mostrar suas 
aptidões refletindo e orientando uma melhor organização do 
nosso trabalho. (CADERNO DE SOCIALIZAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIA, 2002, p.30). 

 

É possível perceber que o Projeto contribui para a prática docente no 

momento em que sensibiliza o professor a realizar outras experiências 

correlacionadas e a perceber, por exemplo, o interesse dos alunos que se 

envolvem mais freqüentemente quando se trabalha com sua cultura, com sua 

realidade.  

 

Cultura, cultura pop ular e prática pedagóg ica: o ob servado e o d ito 

 

Em relação ao conceito de cultura, identifica-se pelas entrevistas que há 

uma variedade de acepções em que todas apontam para a vivência e para o 

contraditório como elemento qualificador de determinado povo, de determinado 

local. 
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Cultura é tudo aquilo que ficou na história. (A3, informação 
verbal). 
 
 
Todas as nossas atividades, basicamente, tudo aquilo que a 
gente faz para modificar alguma coisa é cultural. O fato de eu 
chegar aqui, mover essa minha bolsa de um canto para outro já 
estou fazendo uma atividade cultural, pois modifiquei uma 
paisagem. (P1, informação verbal). 

 
Cultura são esses hábitos do povo. Cultura é o conjunto de 
costumes vivenciado por aquele povo, envolvendo a língua, 
dança, o jeito de vestir, de andar, de usar as coisas, de 
cumprimentar. Cada um tem sua cultura, tem seu modo de 
viver. (AP1, informação verbal). 

 

Cultura é vida, é tudo que nós somos e ainda iremos ser. 
Cultura é como a gente vive. É a forma de comer, forma como 
eu me relaciono, danço, durmo, namoro, caso e descaso. 
Então, eu penso que cultura é a própria vida do ser humano, e 
ela se manifesta diferentemente por meio da música, do teatro, 
de mil coisas, mas não é só isso. Ela é a forma da gente viver, 
e é por isso que ela teria de ser mais bem trabalhada e teria de 
ser nossa forma de resistência contra a globalização, ou 
melhor, para conviver com a globalização, porque é muito bom 
saber a respeito do mundo, ligar um computador e 
imediatamente saber tudo o que está acontecendo no mundo. 
Só não acho bom ter de abrir mão de meu jeito de ser para ter 
acesso a isso. Eu posso aprender várias culturas, posso 
aprender várias formas de ver, de viver e conviver, mas aquela 
fase que me estrutura tem de ser mantida, porque, do contrário, 
não sei mais quem eu sou. A cultura, apesar de tantas mesmas 
coisas, faz-nos diferentes. É ela que nos estrutura, que nos dá 
identidade, senão acho que todo o mundo vira robozinho. (RS, 
informação verbal). 

  

Com esse entendimento, reconhece-se cultura como processo histórico, 

que faz o homem se transformar, e se transformando, reconstrói o mundo com 

outros significados e valores (FÁVERO, 1983, p. 16). Cultura como produção 

humana existente ao longo da história, vivida no presente, no passado e no 

futuro (FORQUIN,1993) numa perspectiva de invenção e reinvenção do 

mundo, numa dinâmica dialética e contraditória, tendo o professor e a escola, 

papel de destaque no processo de síntese dessa dinâmica processual. 
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Destacando o tipo de cultura que interessa a esta pesquisa (a popular), 

essas especificidades acima tratadas são observadas no cotidiano de escolas 

públicas municipais de Camaragibe, uma vez que dançar, andar, cantar, jogar, 

falar, aprender e ensinar não são meros procedimentos tecnicizados: são 

referências que indicam as possibilidades concretas de afirmação e 

reafirmação − não de negação − de uma identidade que teima em resistir, 

especialmente pela singularidade inerente aos socialmente excluídos. Com 

isso, e inclusive enquanto perspectiva de aproximação entre o local e o global, 

é de extrema importância que o educando possa ter conhecimento de outras 

realidades que não a sua, a fim de poder consolidar sua identidade em relação 

ao cotidiano vivenciado. Nesse sentido, percebe-se que os alunos, professores, 

diretores e pessoal de apoio entendem cultura popular como cultura do povo, 

como se constata nas falas a seguir: 

 

É um tipo de cultura que vem de nós: popular. (A1, informação 
verbal). 
 
É aquela cultura que vivemos todos os dias, todos os  dias 
vivemos a cultura popular. Quando chegamos à esquina, tem 
tantas novidades, tem tantas coisas; é a verdadeira cultura 
popular. A gente chega a uma esquina e vê um vendedor de 
acarajé, uma pessoa vendendo tapioca. Nas festas populares, 
a gente vê aquelas danças, aquilo tudo, o carnaval. (P3, 
informação verbal). 
 
Cultura popular, para mim, é tudo que se refere à cultura do 
povo. Popular vem de povo, então tudo que se refere a isso, 
para mim, é cultura popular. (P4, informação verbal). 
 
Cultura popular é o que o povo faz, vem do povo. Não é uma 
coisa muito organizada, é natural. Cultura popular é tudo que 
vem do povo, é natural dele, é o que ele cria daquela forma 
bem natural, assim como é a dança, a literatura de cordel, bem 
do homem mesmo, bem popular. É uma coisa que abrange 
todos. (AP2, informação verbal). 
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Ayala e Ayala (2002, p. 43) concebem a cultura popular considerando 

que sua especificidade não deriva apenas do fato de que sua apropriação, 

daquilo que a sociedade possui, seja menor e diferente; deriva do fato de que o 

povo produz no trabalho e na vida formas específicas de representação, 

reprodução e reelaboração simbólica de suas relações sociais.  

Portanto, a cultura popular, segundo esses autores, caracteriza-se pela 

construção histórica de estruturas próprias basicamente por dois aspectos: a) 

as práticas profissionais, familiares e comunicacionais decorrentes do sistema 

capitalista; b) a forma de pensar e de tratar a realidade. 

Para relacionar as categorias cultura popular e prática pedagógica, dá-

se seguimento apresentando o que os entrevistados dizem sobre a relação 

existente entre educação e cultura. Essa relação foi destacada como de grande 

importância entre os entrevistados. 

 

Cultura e educação são interligadas. Se há uma coisa que a 
gente repassa de uma geração para outra, isso também é um 
processo de educação. (P1, informação verbal). 
 
Educação é cultura, e cultura também é educação. (P3, 
informação verbal). 
 
Uma não pode ficar sem a outra, porque uma é complemento 
da outra. Podemos usar toda a nossa cultura para envolver nos 
hábitos educacionais, para formar a personalidade de uma 
criança, de um cidadão. Cultura é como respeitar o passado; 
temos de respeitar o passado para construir o presente, para 
vivenciar o presente, para melhorar o futuro de sua cidade, de 
sua casa, o futuro de cada um de nós. (AP1, informação 
verbal). 
 
Educação e cultura têm total relação, porque a escola é um 
espaço de formação integral, de formação do ser, do 
desenvolvimento completo. Então, não dá para pensar em 
formar alguém sem a cultura estar muito viva e presente 
naquele movimento. Até para uma criança conhecer outras 
culturas, é preciso primeiro que ela conheça a dela e se 
estruture. (RS, informação verbal). 
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Para Forquin (1993), a relação educação−cultura se efetiva no 

momento em que esta, enquanto conhecimentos e costumes de um povo, por 

exemplo, é repassada por meio do currículo escolar. A intencionalidade e a 

importância dessa relação dependerão de quem for o responsável por esse 

repasse na escola: o professor.  

Entretanto, como lembrou a representante da Secretaria de Educação 

na entrevista, “se o professor quiser continuar portando-se como um professor 

transmissor de informações, ele está fadado ao fracasso”. Cabe ao professor 

escolher o caminho que vai seguir, definir a prática pedagógica que vai adotar, 

se vai ficar preso ao passado ou se vai querer perceber as mudanças da 

sociedade diretamente interferindo na educação.  

Para Candau (2002), a educação não pode ignorar os novos e 

diferentes cenários da sociedade mediante os aspectos sociais, políticos e 

culturais que interferem no cotidiano escolar. De acordo com a teoria crítica do 

currículo, a escola precisa levar em consideração essas mudanças e 

diversidade.  

Nesse sentido, a observação remete a consideração de que o Projeto 

representa muito mais um esforço metodológico no âmbito da escola, onde as 

questões relativas a conceitos e estética ainda não foram efetivamente 

priorizadas ou assimiladas pelo coletivo, estando esse elemento no campo do 

senso comum; por outro lado, a experiência em si é uma rica contribuição 

político-pedagógica, em que a participação direta e a reivindicação da 

identidade local se apresentam segundo a teoria estudada, enquanto 

elementos de resistência e de fortalecimento da cidadania ativa. 
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Ao trabalhar com as diversidades culturais, a escola revela a identidade 

de cada um dos seus alunos. Segundo Candau (2002, p. 31), “a cultura tem 

sido um dos principais pilares de construção e afirmação da identidade”. 

Portanto, os conteúdos curriculares, quando trabalhados de forma articulada 

com a cultura, mais especificamente com a cultura popular, traz benefícios para 

a aprendizagem dos alunos por se reconhecerem nesse processo.  

 

[...] se conseguirmos interligar os conteúdos da sala de aula 
aos conteúdos do dia-a-dia, a apreensão fica muito mais fácil. 
(P1, informação verbal). 
 
Eu acredito que só aprendo aquilo que me interessa. Se eu 
brinco com bola de gude, com meia, se eu empino pipa na rua 
e trago isso para a sala de aula, então eu vou aprender tudo 
muito mais fácil se o professor falar essa minha linguagem. 
Isso vai ter um valor para mim, vou ter um conhecimento 
excelente, vai haver interação. Se o professor vai falar minha 
linguagem, ele vai saber aquilo que eu gosto, vai falar daquilo 
que eu gosto. Então, eu vou escrever aquilo que eu quero, 
aquilo que eu tenho mais prazer de escrever. Se você der um 
desenho pronto para o aluno, ele pode até pintar, mas ele não 
vai ter o mesmo prazer se disser assim: ‘você vai desenhar 
hoje a brincadeira que mais gosta de fazer.’ Vai ser diferente, 
porque vou desenhar aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço. 
Vai ter outra visão para o aluno. Ele só faz e só aprende aquilo 
que realmente lhe interessa, em que haja alguma identificação. 
(AP1, informação verbal). 

 

Nesse sentido, Giroux e Simon (1999, p. 96) consideram: 

 

A cultura popular representa não só um contraditório terreno de lutas, 
mas também um importante espaço pedagógico onde são levantadas 
relevantes questões sobre os elementos que organizam a Base de 
subjetividade e da experiência do aluno.  

 

Os autores destacam a inserção da cultura popular como elemento 

transformador das relações educacionais. Acreditam e defendem uma 

politização do conceito pedagógico em que, de forma dialética, o político e 
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pedagógico se articulem, de modo que as relações de gênero, raça, religião 

entre outras, possam ser tratadas qualitativamente. É o que o multiculturalismo 

defende: as minorias serem trabalhadas dentro da escola. 

Todos os educadores entrevistados corroboram que os alunos reagem 

de forma satisfatória quando a escola realiza atividades que envolvem 

diversidade presente numa proposta multicultural. O prazer e a participação 

tornam-se dois elementos bastante característicos dentro desse processo. A 

propósito, Tavares (2003) afirma que a aprendizagem qualificada é decorrente 

do prazer. Aquelas escolas militarizadas, sisudas e cinzentas encontram-se em 

via de extinção em algumas experiências locais no Brasil. Em escolas de 

Camaragibe, ao falar de como os alunos reagem quando se trabalham os 

conteúdos curriculares articulados com a cultura popular, os professores dizem: 

 

Eles ficam mais entrosados, eles gostam mais, eles ficam mais 
incentivados e querem sempre mais. A freqüência dos alunos 
aumenta muito na semana em que trabalhamos isso. A gente 
vê que os alunos têm interesse de vir para a escola, porque a 
cultura faz parte da vida deles. (P3, informação verbal). 
 
Eles gostam. Se os alunos conhecem, eles vão adorar. Eles 
vão se realizar rapidamente. Se o professor conseguir instigar o 
aluno a esse conhecimento, ele vai sentir prazer, porque a 
cultura popular é muito envolvente, muito prazerosa. É como se 
criasse um elo de vida com ele, é como se acordasse o aluno 
sobre o passado dele, sobre as vivências dele, sobre ele 
mesmo. Então, quando a gente consegue isso, o aluno 
vivencia tudo com muito prazer. A cultura popular é o nosso 
dia-a-dia, é o dia do povo. (AP1, informação verbal). 
 

Quando o professor proporciona atividades culturais como aquelas 

vistas nos Diários de Classe, os alunos ficam mais à vontade, mais 

comunicativos, cai aquele estigma de disciplina e de silêncio obrigatório. É 

assim que a criatividade, a originalidade e a cooperatividade fluem. Quando o 
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professor propunha algo que envolvesse a participação de grupos, 

apresentação de trabalhos, dobraduras, danças, dramatizações, a turma ficava 

mais animada, mais participativa e a aula tornava-se mais dinâmica, alegre. 

Essas atividades motivaram os alunos, que ficavam mais sorridentes e mais 

próximos dos professores e colegas, possibilitando melhor relação de 

aprendizagem. 

Em relação aos depoimentos nas entrevistas, na concepção dos 

professores, o conceito de prática pedagógica é difuso. Na maioria das vezes, 

os entrevistados falam mais dos procedimentos desenvolvidos em sala de aula 

do que do entendimento que têm desse termo, 

 

Prática pedagógica, no meu ponto de vista, seria sair em busca 
de todas as coisas possíveis para facilitar o entendimento do 
alunado. Acho que, a cada momento, procuramos algo mais 
para renovar nossa prática, para que ela venha a crescer. (P1, 
informação verbal). 
 
A prática pedagógica envolve tudo, desde nosso planejamento, 
com a preocupação de organizar, até o fim, que é chegar à 
sala de aula e pôr em prática todo o nosso planejamento. (P2, 
informação verbal). 

 

Para as professoras que fazem o apoio pedagógico (AP), a prática 

pedagógica está relacionada com os caminhos em torno da aprendizagem, o 

que não se diferencia das falas anteriores, como se verifica nos depoimentos: 

 

É o caminho que o professor utiliza em sala de aula para se 
chegar ao conhecimento do aluno, para se chegar à 
descoberta do que é que meu aluno sabe, do que é que meu 
aluno não sabe e o que é preciso fazer, que prática eu vou ter 
de usar para que ele desenvolva esses conhecimentos, para 
que eles aprendam, construam conhecimentos. Esses são os 
caminhos que o professor usa. (AP1, informação verbal). 
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Prática pedagógica é todo trabalho realizado em torno da 
aprendizagem e do aluno, voltado para o aluno. Porque cada 
aluno é uma pessoa, é individual. Ele tem seus conceitos, ele 
tem sua realidade, e na escola tudo isso se junta. Não é fácil 
administrar sala de aula e escola com tanta diversidade de 
interesses, de visão de mundo, de tudo, de todos os problemas 
sociais que eles trazem, e temos de trabalhar isso na escola. 
Então, todo trabalho feito em torno dessa criança, da 
aprendizagem dela, todo trabalho feito para que haja um 
progresso dentro da escola e todo trabalho feito para a 
aprendizagem de cada um, tudo isso é pedagógico. (AP2, 
informação verbal). 

 

A Representante da Seced, diz que o objetivo dessa secretaria é levar o 

professor a refletir sobre a prática que deve escolher, mas não há imposição de 

um modelo de prática pedagógica a ser adotado pelo professor.  

 

A Secretaria constrói com os professores o que seja prática 
pedagógica. É uma mudança na visão de escola. Não dá mais 
para pensar numa escola como o único centro do 
conhecimento, porque nossas crianças, mesmo da camada 
popular, têm vários pontos de formação. [...] A escola é um dos 
espaços de saber que tem de compreender que todos os 
saberes têm de ser articulados com a criança para que ela 
chegue ao conhecimento científico. Não tem computador, não 
tem nada que seja mais importante do que o professor. (RS, 
informação verbal). 

 

A esse respeito, Saviani (2002) considera que o professor que se propõe 

a ser crítico precisa estar preparado para uma prática pedagógica ancorada na 

concepção de educação articulada com a realidade social, em que teoria e 

prática façam parte de uma mesma dinâmica. 

Veiga (1989), como foi visto no capítulo 2, diz que na teoria ‘histórico-

crítica’ a prática pedagógica deve estar centrada na questão que mais importa 

para a formação do aluno. O mais importante do processo, segundo essa 

concepção, é o conhecimento crítico que pode vir a transformar a realidade. 

Por essa razão, a prática pedagógica deve ter os objetivos, as finalidades e os 
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conhecimentos bem definidos para que, direta ou indiretamente, interfira na 

prática social do alunado e com ela contribua.  

Nas observações realizadas e nas falas dos entrevistados, foi possível 

perceber que, nas escolas observadas, há um grande esforço para que as 

crianças deixem de ser tratadas como simples "depósitos" de conhecimentos e 

passem a construir o conhecimento que lhes interessa.  

Sobre isso, é interessante o depoimento da RS retratando o momento 

em que fez uma visita à Mostra Pedagógica do Projeto Camaragibe Conta, 

Canta e Encanta: 

  

[...] as crianças, dentro de seu universo, pesquisaram 
brinquedos e brincadeiras populares, trouxeram a família para 
dentro da escola, para ensinar brincadeiras, para fazer 
brinquedos, para contar como é que se brinca, e o resultado: 
crianças de dois anos até três estavam ali, dentro de sua 
barraquinha, com toda a sua inquietude, mas conversando com 
a gente sobre cada brincadeira daquelas; era fascinante. Elas 
estão ali em pleno movimento de construção, podendo e 
devendo fazer muitas coisas. Então, nós fomos crescendo, não 
só no Projeto, mas em todo movimento que a rede foi fazendo, 
de repensar nosso lugar como professores e o lugar da criança 
dentro da escola.  

         

De forma geral, a análise permitiu a compreensão do objeto em estudo, 

mostrando seu desenvolvimento e seu envolvimento na relação prática 

pedagógica−cultura popular.  

Portanto, é possível inferir que há uma significativa aproximação entre a 

prática pedagógica e a cultura popular vivenciada em escolas da rede 

municipal de Camaragibe, que se destaca quando o Projeto Camaragibe 

Conta, Canta e Encanta está sendo realizado. Sua importância é percebida 

pelo despertar provocado nos professores, nos alunos e em todos os que 
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compõem a escola, para que percebam e valorizem seu espaço, sua história, 

sua cultura e, conseqüentemente, sua identidade.  

 
 



 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Felizes os educadores que aprendem a fazer da ação de cada dia 
semente da nova sociedade. 
 
Infelizes os educadores que pensam que as coisas novas só 
aparecerão no futuro porque não perceberão nem farão perceber que 
o ‘novo’ já está no meio de nós, brotando das nossas práticas 
transformadoras, solidárias com as lutas dos espoliadores da terra. 

 
 (Ivan Teófilo. Bem-aventuranças do educador) 

  

Chegando a esta etapa do trabalho, em que se procurou compreender a 

relação prática pedagógica−cultura popular por meio do Projeto Camaragibe 

Conta, Canta e Encanta, pode-se inferir que não é o fim, mas um passo dado 

em direção ao aprofundamento da temática em discussão. Este não é o 

primeiro nem será o último estudo que busca trazer elementos de apreciação 

da temática que relaciona escola e cultura.  

Assim, considerando a intenção desta pesquisa de verificar se há 

relação entre a prática pedagógica e a cultura popular em escolas de 

Camaragibe e se nessa prática há estímulo, vivência e valorização da cultura 

local e do contexto sociocultural do aluno, conclui-se, provisoriamente, que: 

 

a) existe relação entre prática pedagógica e cultura popular nas escolas 

de Camaragibe. No entanto, observa-se que os professores precisam 

ter maior e contínua integração com a comunidade em que se 

encontra inserida a escola onde trabalham e, conseqüentemente, 
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com a cidade, para que possam compreender um pouco mais o 

contexto sociocultural dos seus alunos; 

b) a Secretaria de Educação de Camaragibe, que criou o Projeto em 

razão da demanda das escolas, não sensibilizou os professores a fim 

de recebê-lo; desse modo, mesmo sem a recusa dos docentes em 

participar e diante dos resultados positivos do Projeto, este se 

realizava como se fosse apenas para cumprir uma determinação da 

secretaria. Ou seja, apesar das falas que indicavam o sucesso do 

Projeto de forma geral, este ainda não se encontra consolidado no 

cotidiano da escola; 

c) as atividades desenvolvidas na sala de aula, seja no período da 

realização do Projeto, seja na Semana do Folclore, relacionavam-se 

com a vivência, o estímulo e, portanto, com a valorização da cultura 

popular presente no cotidiano dos alunos. Nessa ocasião, os alunos 

tornavam-se os protagonistas das atividades; 

d) o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, apesar dos limites 

acima, impulsionou os professores para a percepção dos alunos e de 

seu contexto sociocultural, levando-os a assumir sua identidade e 

mostrando que educação e cultura podem ser grandes aliadas na 

efetivação do processo de ensino e aprendizagem e para a 

transformação social. 

  

No Projeto, encontrou-se o conceito de cultura definido para este estudo, 

que se refere à produção histórica e dialética da humanidade, considerando o 
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sujeito ativo nesse processo em busca de transformação, e a educação 

subentendidamente considerada enquanto um instrumento de luta.  

Com esse pensamento, este estudo percebeu a prática pedagógica 

desenvolvida em escolas municipais de Camaragibe preocupada com a prática 

social; não sendo uma ação destinada simplesmente à escola, porque é sabido 

que o conhecimento adquirido pelo aluno no período escolar ficará, muito 

provavelmente, com ele por toda a vida social. 

Desse modo, a pedagogia crítica e os professores não devem deixar que 

apenas o discurso dominante seja vivenciado na escola (porque não existe só 

uma cultura a ser aceita e praticada pela sociedade). É preciso criar meios de 

socialização para dar voz a cada um dos envolvidos na comunidade escolar, 

visto que a cultura popular traz formas de conhecimentos importantes para 

serem socializados e, dessa forma, reinventar padrões sociais, políticos e 

econômicos. 

Para tanto, os professores das escolas populares, freqüentadas 

majoritariamente pelos filhos da classe social menos favorecida, têm de captar 

a cultura popular em que se encontram inseridos para, conhecendo a vida dos 

alunos, proporcionar a eles outros saberes, atitudes e competências.   

A escola extrapola seu ambiente quando vai à procura do que está fora 

dos seus muros, como a cultura popular, para “neutralizar” a cultura 

hegemônica dominante e predominante entre os professores, os discursos e os 

conteúdos curriculares. 

Um dado importante é que a realização deste estudo em escolas da 

rede municipal de Camaragibe levou à convalidação de informações, hoje 

consideradas referências para nossa prática. Pode-se dizer que o Projeto 
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Camaragibe Conta, Canta e Encanta é muito importante para se trabalhar os 

conteúdos e para desenvolver a criatividade e a identidade; valorizar as 

potencialidades artísticas dos alunos, sua auto-estima, a cultura local, a história 

da comunidade, a história do aluno e abrir as escolas para o que é vivenciado 

fora delas. 

Assim, pode-se afirmar que por meio da articulação na escola dos 

conteúdos curriculares com a cultura popular, presente no cotidiano das 

crianças, há uma significativa contribuição referente à aprendizagem desses 

conteúdos e à ampliação do universo cultural das crianças, bem como ao 

favorecimento de uma prática pedagógica crítica.  

Com isso, verifica-se que a cidade de Camaragibe se esforça para que 

os setores referentes à cultura−educação se articulem, mas ainda há limites: a 

carga de trabalho destinado às secretarias dificulta, assim como a falta de 

intercâmbio das secretarias. Prece-se que área se preocupa com seus projetos 

sem se preocupar com a articulação entre eles.   

São perceptíveis as dificuldades das escolas e da Seced para dar conta 

de tudo que pretendem e escrevem nos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP). 

Nem sempre o que se pensa é realizado, mas as idéias precisam ser 

socializadas, precisam ser de todos e não ficarem centralizadas na direção da 

escola ou da Secretaria de Educação. 

O Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, por exemplo, não 

demonstrava ser de todos; foi idealizado na Seced e repassado para que as 

escolas o realizassem, o que se percebe pelo fato das escolas não ter incluído 

esse Projeto, em nenhum ano, nos seus PPP. Porém um salto de qualidade é 

dado quando a comunidade escolar percebe a importância do Projeto e o 
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coloca em ação da melhor forma possível: com a participação de todos os 

atores. 

Ao finalizar este estudo, algumas sugestões são apresentadas, seja para 

o aperfeiçoamento do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta, para a 

relação da prática pedagógica com a cultura popular, seja para que a educação 

possa, cada vez mais, estar a serviço da transformação social: 

 

a) realizar Formação Continuada referente aos aspectos socioculturais, 

políticos e históricos da cidade de Camaragibe para que os 

professores apresentem mais conhecimento sobre a realidade dos 

alunos; 

b) considerar as avaliações das atividades, projetos, programas, entre 

outras ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação, para 

corrigir possíveis erros; 

c) fazer intercâmbio com os grupos culturais da comunidade não só para 

apresentações, mas para socializar suas experiências e discuti-las 

com os professores e os alunos por meio de fóruns, seminários; 

d) criar um departamento na Seced que trabalhe diretamente a relação 

cultura−escola; 

e) transformar o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta em uma 

política a ser encaminhada de forma universal nas escolas da rede, 

de forma intersetorial, tendo por objetivo relacionar cultura e escola 

durante todo o período letivo de todos os níveis de ensino. 
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Por último, mesmo provisoriamente, este estudo é mais uma 

contribuição para a temática escola e cultura. Numa perspectiva macro, traz em 

si o “germe” do desafio de continuar a investigação que venha a ajudar no 

aprofundamento desse tema com referencia à identificação dos fundamentos e 

elos que articulam valores decorrentes do cotidiano dos educandos na escola e 

vice-versa, sem, contudo, abrir mão do global. 

 Do ponto de vista micro, identifica-se o estudo como uma contribuição à 

cidade de Camaragibe, especialmente enquanto sistematização da prática 

pedagógica, vivenciada ao longo dos últimos oito anos naquela cidade, que 

aponta para alguns aspectos: notadamente, há maior aproximação entre 

professores e alunos numa perspectiva mais dialética; os professores apontam 

para maior eficácia decorrente da aproximação entre cultura popular e escola, 

descrita ao longo do trabalho; os atores envolvidos apontam para a 

potencialização do prazer no processo de ensino-aprendizagem, também 

decorrente dessa aproximação. 

Nesse sentido, a pesquisa procura apresentar-se como um “espelho” 

(não no sentido narcisista) em que os atores envolvidos poderão ver-se e 

buscar melhorias, que sejam desse “espelho” ou do que vêem nele...Ou dos 

dois...  
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ANEXO A − Roteiro para observação 

 

a) Momentos: sala de aula, recreio e comemoração do folclore. 

b) Relação: professor−−aluno, aluno−−aluno e professor−−escola. 

c) Como a escola se expressa: cartazes, murais e trabalhos dos alunos. 

d) Questões: 

d.1. O professor conhece e considera o Projeto Político-Pedagógico da 

escola? 

d.2.  O Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta está no Projeto Político- 

Pedagógico?  

d.3.  A proposta do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta aparece em 

outros momentos do ano letivo? 

d.4.   De que forma a cultura popular se relaciona com a prática pedagógica? 

d.5. Há articulação entre os conteúdos trabalhados e cultura popular? 

Como?  

d.6.  Como são apresentados os conteúdos na prática pedagógica nos livros, 

nos materiais? 

d.7.  Percebe-se algum benefício para a aprendizagem quando se articula 

prática pedagógica com cultura popular? 

d.8.   Com que atividade/discurso, o professor trabalha a cultura popular? 

d.9.   Há, na escola, valorização das manifestações culturais? 

d.10  Que manifestações são vivenciadas? 

d.11 Como os alunos reagem nas atividades culturais? Eles têm liberdade 

de criação? 

d.12 Como a escola se articula com a comunidade e com os grupos   

culturais? 

d.13  Como a escola vivencia a cultura popular na Semana do Folclore?  

d.14  Quem são os alunos e os professores? 

d.15  Como a escola trabalha datas comemorativas?  
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ANEXO B − Roteiro para entrevista com os alunos 

 

a)  Dados de identificação (coletados antes da gravação − conversa informal) 

Nome.................................................................................................Sexo........ 

Instituição/Escola...............................................................................Idade....... 

Escolaridade..................................Função ....................................................... 

 

b)  Dados referentes à pesquisa 

b.1  O que você sabe sobre o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta? 

(implementação, objetivo, características, período).   

b.2  Como é sua participação no Projeto? Explique. De que momento você 

mais gosta de participar?  

b.3  Que conteúdos são trabalhados durante a realização do Projeto? Há 

relação com os conteúdos curriculares? 

b.4   Existe relação entre o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta e o 

folclore?   Caso sim, qual? 

b.5   O que você entende por folclore? 

b.6   Qual o seu entendimento sobre cultura? 

b.7   Qual o seu entendimento sobre cultura popular? 

b.8  A cultura popular local é vivenciada nesta escola? Caso sim, em que 

momento e de que forma?  

b.9   Como você reage às atividades culturais? 

b.10 Que avaliação você faz do Projeto Camaragibe Conta, Canta e 

Encanta? 
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ANEXO C − Entrevista com os professores, direção e apoio pedagógico 

 

Nome...........................................Sexo........Idade........ Escolaridade................... 

Escola...................................................................Série em que leciona .............. 

 
Dados referentes à pesquisa 

 
1. O que você sabe sobre o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta?  

2. Qual foi o papel da Seced-Cg na implantação e realização desse Projeto? 

3. Quem participa do Projeto? (Aluno, comunidade, funcionários, etc.) Como? 

4. Há participação dos alunos de forma mais ativa no Projeto? Caso positivo,   

    quando?  

5. A implantação do Projeto trouxe contribuição para a sua prática pedagógica?  

6. Qual o seu entendimento sobre prática pedagógica? 

7. Que conteúdos são trabalhados no Projeto? Há relação com os curriculares? 

8. O Projeto possibilita trabalhar a criatividade? Caso sim, de que forma? 

9. Existe relação entre este Projeto e o folclore? Caso sim, qual? 

10.O que você entende por folclore? 

11. Qual o seu entendimento sobre cultura? 

12.Existe relação entre cultura e educação? Qual? 

13.Qual o seu entendimento sobre cultura popular? 

14.A cultura popular é vivenciada na escola? Como? A Seced influencia?  

15.A Seced desenvolve outros projetos que enfatizam a cultura popular?  

16.A proposta curricular da rede contempla a cultura popular? Caso sim,  

     como? Que elementos da cultura popular são vivenciados? 

17.Você acha que existem benefícios para aprendizagem quando os conteúdos       

     curriculares são trabalhados de forma articulada com a cultura popular? Por  

     quê? 

18.Como os alunos reagem as atividades culturais? 

19.Que avaliação você faz do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta? 

 
 
 

 



 

 

148 

ANEXO D − Entrevista com a representante da Secretaria de Educação 
 

Nome....................................................................................... 

Idade.............Sexo........Escolaridade............................. Função......................... 

Tempo na função ..................................  

 

1  Fale sobre o Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta.  

2  Qual foi o papel da Seced na implantação e realização do Projeto? 

3  Quem participa do Projeto (alunos, comunidade, funcionários, etc.)? Como? 

4 Há participação dos alunos de forma mais ativa no Projeto? Caso sim, 

quando?  

5 O Projeto trouxe novidade para a prática pedagógica nas escolas? Quais e  

como?   

6  Qual o conceito de prática pedagógica trabalhado pela Seced? 

7  Que conteúdos são trabalhados no Projeto? Há relação com os curriculares? 

8  O Projeto possibilita trabalhar a criatividade? Caso sim, de que forma? 

9  Existe relação entre o Projeto e o folclore? Caso sim, qual? 

10 Qual o conceito de folclore assumido pela Secretaria de Educação? 

11 Qual o conceito de cultura assumido pela Secretaria de Educação? 

12 Existe relação entre cultura e educação? Caso sim, qual? 

13 Qual o conceito de cultura popular trabalhado pela Secretaria? 

14 A cultura popular é vivenciada na escola? Como? A Seced influencia sobre 

isso?  

15 A Seced desenvolve outros projetos que enfatizam a cultura popular?  

16 A proposta curricular da rede contempla a cultura popular? Caso sim, 

como? Que elementos da cultura popular são vivenciados? 

17 Você acha que existem benefícios para aprendizagem quando os conteúdos   

curriculares são trabalhados de forma articulada com a cultura popular? Por 

quê? 

18 Como os alunos reagem às atividades culturais? 

19 Que avaliação a Seced faz do Projeto Camaragibe Conta, Canta e Encanta? 


