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APRESENTAÇÃO 
Jhonatan Almada 

 
 

Este é o primeiro volume da série Cadernos Maria Aragão de 

Tecnologias Sociais cujo objetivo é selecionar textos com relatos de experiência 

de tecnologias sociais desenvolvidas no Estado do Maranhão. Adotamos o 

conceito de tecnologias sociais que é utilizado pela Fundação Banco do Brasil, 

como sendo: produtos, técnicas ou metodologias replicáveis desenvolvidas na 

interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de seus 

problemas, em geral, aliando saber popular, organização social e conhecimento 

técnico-científico.  

O presente volume é formado por artigos científicos submetidos e 

aprovados no âmbito do Edital SECTI Nº 2/2015, cuja publicação é realizada 

pela Editora “Engenho”. Os Cadernos Maria Aragão priorizam as seguintes 

temáticas para recebimento de artigos: comunidades quilombolas; agricultores 

familiares e assentados da reforma agrária; juventude; pessoas com deficiência; 

periferias e áreas urbanas com vulnerabilidade socioeconômica.  

A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) criou a 

Editora “Engenho” por intermédio da Portaria SECTI Nº 161/2015 com os 

objetivos de publicar o conhecimento produzido no campo da ciência, 

tecnologia e inovação, e áreas afins; oportunizar aos pesquisadores e outros 

produtores de conhecimento espaço de publicação e divulgação de seus 

trabalhos; e disponibilizar espaço de socialização do conhecimento em áreas 

estratégicas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação. 

Este volume apresenta os seguintes títulos: “COMUNICAÇÃO 

ALTERNATIVA ATRAVÉS DA TECNOLOGIA ASSISTIVA: MENTES E 

MÁQUINAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA AUTISTAS”, de 

Magda Bercht, Renata Bonotto, F. Keyle de Freitas Vale Monteiro e Liliana Passerino; 

“NOVAS POSSIBILIDADES DE “OLHAR”: A COMPREENSÃO DA ARTE 

CINEMATOGRÁFICA POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISUAL 

ATRAVÉS DO RECURSO ASSISTIVO DE AUDIODESCRIÇÃO”, de Ana Maria 
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Lima Cruz; “ESGOTAMENTO SANITÁRIO: UMA TECNOLOGIA 

ALTERNATIVA PARA MORADORES DE AMBIENTES PERIFÉRICOS”, de 

Alessandro Costa da Silva e Carlos Di Stefano Sousa; “PROFESSORES KRIKATI: 

OMBRO A OMBRO COMPREENDENDO A PRÁTICA PEDAGÓGICA”, Ana 

Cláudia de Sousa, Aparecida de Lara Lopes Dias, Ilma Maria da Silva Oliveira, Kleber 

Alberto Lopes de Sousa e Rita Maria Gonçalves de Oliveira; “POR QUE 

EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA O CAMPO?: um estudo sobre a Escola Frei 

Caneca, Assentamento Vila Pindaré, Buriticupu- MA”, de Flavio Pereira de 

Oliveira. 

Em síntese, este volume abrangeu as temáticas de pessoas com 

deficiência, indígenas e agricultores, convergindo com as áreas estratégicas 

estabelecidas no Edital e com os elementos centrais que compõem o processo de 

desenvolvimento humano, priorizado pelo Governo do Estado no âmbito das 

políticas e programas para elevação dos indicadores sociais.  

Uma boa leitura a todos! 
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COMUNICAÇÃO ALTERNATIVA ATRAVÉS DA 
TECNOLOGIA ASSISTIVA: MENTES E MÁQUINAS NA 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA AUTISTAS 
Magda Bercht 1 

Renata Bonotto 2 
F. Keyle de Freitas Vale  Monteiro 3 

 Liliana Passerino 4 
 

 
 

 
RESUMO 
É uma pesquisa-ação de natureza qualitativa sob à perspectiva socio-histórica do 
desenvolvimento humano através de recursos e linguagens diferenciadas de tecnologia 
assistiva para uma aprendizagem do professor/aluno em Educação à distancia. 
Estuda-se a caracterização e identificação das pessoas com o Transtorno do Espectro do 
Autista - TEA, desde histórico até a nova classificação. Aborda a Comunicação 
Alternativa como área da Tecnologia Assistiva para melhores intervenções 
pedagógicas do grupo de professores voluntários, sujeitos da pesquisa, que aplicarão 
em especial, o sistema SCALA  em seus planos didáticos, para o ensino inclusivo de 
autistas, alunos da Rede Municipal de Ensino – São Luís – MA.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Pessoas com TEA, SCALA, comunicação alternativa, formação de professores.  
 
ABSTRACT 
It is a qualitative action research on the socio-historical perspective of human 
development through resources and different languages of assistive technology for 
learning teacher / student in Education at a distance. We study the characterization 
and identification of people with the disorder Autistic Spectrum - TEA, from historical 
to the new classification. Addresses the Alternative Communication as an area of 
Assistive Technology for better pedagogical interventions of the group of volunteer 
teachers, research subjects, which apply in particular the SCALA system in their 
teaching plans for inclusive education of autistic students in the Municipal Education 
Network - Sao Luis – MA 
 
KEYWORDS 
People with ASD, SCALA, alternative communication, teacher training. 
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ABRAÇA e Instituto Autismo & Vida, é mãe de autista. bonotto.renata@gmail.com.  
3 Doutoranda em Informática na Educação pela UFRGS, Jornalista- UFMA, Profª SEDUC/UEMA/PDR, 
mãe de autista. keyleascom@gmail.com.  
4 Doutora em Informática na Educação pela UFRGS. Atualmente é professora da FACED/UFRGS e  
(PPGEDU/PGIE); liliana@cinted.ufrgs.br. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  

Entendendo-se a formação de educadores como um dos elementos 

centrais para melhor atender o ensino inclusivo de pessoas com Transtornos do 

Espectro do Autismo (TEA) através do uso de recursos tecnológicos de 

Comunicação Alternativa como Tecnologia Assistiva e da afetividade em 

ambientes digitais na modalidade da educação a distancia fundamenta-se este 

artigo dialogando inicialmente com base na Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) e do Decreto nº. 

6.571/2008, (BRASIL, 2008a), e mais recentemente na Lei 12.764/12 (Institui a 

Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 

Espectro Autista), que garante-lhes dentre outros direitos, o acesso à educação.  

É objetivo principal desta pesquisa investigar a influência da formação 

de professor em Comunicação Alternativa, na práxis docente para o 

desenvolvimento da pessoa com autismo incluído na rede pública de ensino, a 

partir da analise de aplicação do sistema de comunicação alternativa SCALA, 

como uso de recurso tecnológico auxiliando na mediação do professor no 

processo de aprendizagem. Tal mediação é permeada por processos afetivos, 

assim portanto a mediação do professor possui duas dimensões: uma afetiva e 

outra tecnológica. 

No que tange à participação da Comunicação Alternativa5 (CA) nesse 

trabalho, cabe ressaltar que TEA é considerado uma deficiência (BRASIL, 2012). 

Pode ser enquadrado nesse conceito se for avaliado através da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) e, 

também, através da Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (OMS, 2004).  

                                                           

5 Também designada por nomemclaturas como Comunicação Alternativa e Suplementar, Comunicação 
Aumentativa e Alternativa, Comunicação Alternativa  e Ampliada e Sistemas Alternativos e Facilitadores 
da Comunicação, objetiva “suplementar, complementar, aumentar ou dar alternativas para efetivar a 
comunicação de pessoas  com déficits nesse processo”; Por conseguinte, ocupa-se em encontrar soluções  
para promover a comunicação, oferecendo  suporte e envolvendo-se, muitas vezes, com a utilização 
conjunta de vários elementos que possibilitem  os modos de expressão de pessoas com paralisia cerebral 
(PC),  deficiência intelectual (DI), Transtornos do Espectro Autista, (TEA) dentre outros. (SOUZA &  
PASSERINO, 2013, p.101-102). 
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A partir da tríade de comprometimentos que se verifica em pessoas que 

estão no espectro do autismo, ou seja, a interação social, a comunicação e o 

padrões de comportamento e interesses restritos (WING; GOULD,1979), 

depreende-se que essas pessoas podem se beneficiar de recursos de 

acessibilidade por experimentarem restrições à participação ativa e plena na 

sociedade. Nesse sentido, para superar restrições e barreiras de comunicação 

(SASSAKI, 1997), constituem um público em potencial para a utilização de 

Tecnologia Assistiva (TA) e, em especial, da Comunicação Aumentativa e 

Alternativa (MIRENDA; IACONO, 2009; PRELOCK; McCAULEY, 2012).  

De 33 a 50% das crianças no espectro do autismo exibem dificuldades 

quanto ao  desenvolvimento da linguagem funcional e comunicativa, incluídos 

aqui aquelas que chegam a ser capazes de pronunciar palavras e construir 

sentenças, mas enfrentam dificuldades quanto aos aspectos semânticos, à 

compreensão dos significados e ao uso da linguagem no contexto social 

(WEGNER, 2012).  

Quando se trata de crianças com TEA que não usam a fala ou têm um 

repertório restrito e/ou pouco funcional, a Tecnologia Assistiva pode exercer 

um papel fundamental na viabilização de oportunidades de aprendizagem e 

desenvolvimento. Por si só, isso justifica a necessidade e urgência da utilização 

de Comunicação Alternativa com esse público, no entanto, paradoxalmente, 

essa é uma área ainda  cercada de mitos - em especial, aquele de que se a 

criança inicia o uso de CA não desenvolve a fala, ou seja, a concepção 

equivocada e já derrubada que o uso da CA impede a oralização (cf. 

SCHLOSSER; WENDT, 2008).  

A pesquisa aqui apresentada propõe inicialmente o estudo da 

caracterização e identificação dos portadores de TEA, para melhores 

intervenções pedagógicas do grupo de professores voluntários, sujeitos da 

pesquisa-ação que aplicarão a ludicidade, hipervídeos, música, e em especial, o 

sistema SCALA como comunicação alternativa em seus planos didáticos, a fim 

de consubstanciar toda a investigação da proposta de formação, ou  seja 

efetivar-se os testes da mesma. A última seção deste, apresenta considerações 
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finais sobre a fase em andamento da referida pesquisa bem como 

direcionamentos para os resultados esperados e trabalhos futuros. 

A Pesquisa-ação, já está sendo efetivada por um grupo de 10 (dez) 

Professores da área de educação Especial – atuantes nas salas de Recursos 

Multifuncionais da Secretaria Municipal de Educação em São Luís – MA - 

SEMED, com interação diária através do aplicativo Whats app – grupo 

“NEOEDUCADORES UFRGS/SEMED  sobre assuntos relativos a pesquisa, 

além de serem voluntários e autorizarem observações, registros de seus 

desempenhos didáticos no ensino inclusivo de autistas, e dar-nos acesso a 

instrumentos pedagógicos documentais do seus cotidianos em diferentes 

contextos escolares, também estão respondendo questionários dirigidos 

referente à esta investigação. Portanto, estes  estudos perpassam  pelos 

seguintes descritores de interesse de estudos: Comunicação Alternativa, mais 

especificamente a ação docente mediada pela Teoria Vygotskyana, viabilizando 

discussões sobre práticas pedagógicas inovadoras, incluindo o uso de novas 

tecnologias, em especial os  Sistemas de Comunicação Alternativa,  como 

constructo experimental para testes com os sujeitos envolvidos, além de 

elementos da afetividade6 e da psicopedagogia que aqui apresenta-se como 

intervenção, enquanto proposta para a formação deste professor em 

Comunicação Alternativa, versando através de cada um dos componentes 

curriculares a serem propostos em sala de aula a partir das vivências escolares e 

experiências educativas exitosas do grupo investigado em pesquisa-ação. 

Ressalta-se que se trabalha dialógica e dialeticamente com a teoria da 

prática docente, numa concepção inter e multidisciplinar de formação, 

enfocando principalmente a ampliação de possibilidades para um ensino 

                                                           

6: “ os sentimentos humanos (paixões) poderiam ser reunidos como os de alegria (aqueles que compõem a 
vida) e os de tristeza (aqueles que decompõem a vida, os que desestimulam a viver). As emoções não são 
apenas experiênciadas, mas também são objetos do pensamento do homem [FLA96]. Nesse sentido, a 
afetividade implica reconhecer que os seres humanos são afetados pelo que aprendem, pelo que 
experienciam e pelo que desejam [CEC98], [DEL97]. Essa visão é compartilhada pela Antropologia, 
Sociologia e Psicologia e, consequentemente, está presente hoje nas Ciências Cognitivas [ANL98]”, 
(BERCH, 2001, p.59). 
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inclusivo a partir da Tecnologia Assistiva7, zelando-se por aspectos da 

computação afetiva na mediação e interação do professor das salas de recursos 

multifuncionais com seus alunos autistas. Já foram observadas as diferentes 

dimensões das práticas em sala de aula constituídas por alunos diagnosticados 

com TEA, para a ampliação de possibilidades de uma proposta de formação em 

Tecnologia Assistiva, que ainda será constituída, como módulo inicial na área 

de Comunicação Alternativa e uso do Sistema Scala, em dispositivos móveis e 

na web, ou seja, na modalidade  à distancia, semipresenciais, com carga horária 

de 120h conforme recomenda a Rede Nacional de Formação Continuada de 

Professores. 

        Como desenvolver e analisar uma proposta de formação de 

professores com enfoque no uso de recursos tecnológicos e mediação afetiva da 

Comunicação Alternativa para o ensino inclusivo de pessoas com autismo? É a 

questão-problema que justifica-se muito claramente na contemporaneidade,  

sintetizando a problematização na citação abaixo: 

As mudanças acarretadas pela sociedade da informação foram 
muito rápidas, sendo que a maioria dos professores não 
conseguiu acompanhá-las. O uso do computador como meio 
educacional acontece juntamente com um questionamento da 
função da escola e do papel do professor. Numa sociedade que 
busca o ensino de qualidade para todos, é fundamental que, 
além do uso de novas tecnologias, o professor esteja preparado 
para receber, em suas classes regulares, alunos com deficiência. 
Porém, atualmente, estes alunos estão sendo aceitos na rede 
regular de ensino, sem que o professor tenha nenhuma 
formação na área de inclusão, além de não possuir a formação 
necessária para o uso da informática. No âmbito das tecnologias 
assistivas1 o computador pode ser um caderno eletrônico, 
desde que sejam utilizados hardwares e softwares adequados. 
(R. DE OLIVEIRA, L. COSTI E S. KIELING, 2012, p.1) 

 
  

                                                           

7 : Área multidisciplinar de conhecimento envolve estudos, produtos e pesquisas que visam promover a 
qualidade de vida e a inclusão social de pessoas com limitações funcionais permanentes ou temporárias, 
dentre estas as pessoas com deficiência e com TEA. (SANTAROSA et al, 2010). (...) É composta por 
recursos (produtos, programas e equipamentos) e serviços que abrangem o uso desses artefatos no 
desempenho de atividades que apresentariam restrições de realização, a partir da resolução de problemas 
funcionais apresentados pelos indivíduos nessa condição (BERCH, 2007; ALVES et al, 2006). 
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2. QUEM SÃO OS AUTISTAS OU PESSOAS COM TEA ?  
 

       O que caracteriza o autismo são aspectos observáveis que indicam 

déficits na comunicação e na interação social, além de comportamentos 

repetitivos e áreas restritas de interesse. Essas características estão presentes 

antes dos 3 anos de idade, e atingem 0,6% da população, sendo quatro vezes 

mais comuns em meninos do que em meninas, segundo a maioria dos Manuais 

de Diagnóstico: Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) e do Manual Diagnóstico e Estatístico de 

Transtornos Mentais (DSM), elaborados pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e pela Associação Americana de Psiquiatria (APA), Entretanto no 

espectro – (TEA), variam de acordo com o desenvolvimento cognitivo; assim, 

em um extremo tem-se os quadros de autismo associados à deficiência 

intelectual grave, sem o desenvolvimento da linguagem, com padrões 

repetitivos simples e bem marcados de comportamento e déficit importante na 

interação social, e no extremo oposto, quadros de autismo, chamados de 

Síndrome de Asperger, sem deficiência intelectual, sem atraso significativo na 

linguagem, com interação social peculiar e bizarra, e sem movimentos 

repetitivos tão evidentes, daí a utilização do termo: Espectro do Autismo, as 

variáveis das dificuldades em cada uma das áreas atingidas no autismo: 

comunicação/linguagem, interação social, capacidade intelectual, 

desenvolvimento de condutas repetitivas, e interesses restritos demasiadamente 

justifica a descrição deste sujeito no DSM – IV, (GRAÑANA, 2014, p.41).  

 
 
2.1 Breve histórico e nova classificação 
 
 

         A primeira descrição de um caso autista foi feita por Léo Kanner 

em 1943. E em 1944, por Hans Asperger. Já a noção de espectro do autismo foi 

descrita por Lorna Wing em 1988.  A Academia Americana de Psiquiatria, que 

já está trabalhando na versão final V do DSM que em mais de 80% dos casos 

dos portadores desta deficiência não existem diagnóstico, ou estes são 
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imprecisos. Abaixo, quadro que explicita melhor a  evolução terminológica da 

pessoa com autismo ou mais recentemente, pessoa com Transtorno do Espectro 

do Autismo – TEA. 

 
 

CID-10 DSM-IV-TR DSM-5 
Transtornos Invasivos do 

Desenvolvimento: 
- Autismo Infantil 
-  Autismo Atípico 
- Síndrome de Rett 
- Outro Transtorno 

Desintegrativo da Infância 
- Transtorno de 

Hiperatividade associado 
a retardo mental e 

movimentos 
estereotipados 

- Síndrome de Asperger 
- Outros Transtornos 

Invasivos do  
desenvolvimento 

- Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento Não 

Especificado 

Transtornos Globais 
do Desenvolvimento: 
- Transtorno Autista 
- Transtorno de Rett 

- Transtorno 
Desintegrativo da 

Infância 
- Transtorno de 

Asperger 
- Transtorno Global do 
Desenvolvimento Sem 

Outra Especificação 
-  Déficit de Atenção 

- Transtorno 
Disruptivo 

    -  Autismo verbal 
    - Autismo não-
verbal 
    - Autismo Ecolalia 

- Autismo Alto 
funcionamento 

- Transtorno do 
Espectro do Autismo 

(TEA) 
NÍVEL DE 

GRAVIDADE 
1 - requer apoio (leve) 

2 - requer apoio 
substancial (moderado) 
3 - requer apoio muito 

substancial (severo) 
 

ÁREAS DE 
DIFICULDADES: 

- Quociente Intelectual 
(1) 

- Interação Social (1) 
- Comunicação (1) 

- Conduta Repetitiva (2) 
- Sensibilidade (2) 

- Atividade Motora (2) 

Critérios de diagnóstico envolvem uma tríade: 
(1) Déficits na interação social, 
(2) Déficits na comunicação e 
(3) padrões de comportamentos e interesses 
restritos e repetitivos 

Critérios de diagnóstico 
envolvem uma díade: 

(1) Déficits na 
comunicação social e 
interação social e 
(2) padrões repetitivos e 
restritos de 
comportamento, 
interesses ou atividades 

Figura 1: Quadro Evolutivo do termo TEA nos manuais diagnósticos 
Fonte: a autora, Adaptado APA, GRANANÃ, BONOTTO, 2014. 
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GRAÑANA, (2014, p. 21 - 22) menciona modificações importantes 

relacionadas a classificação acima, já encontradas no DSM – V. 

Eliminou-se a terminologia deficiência ou retardo mental, 
decidindo-se pelo termo: Distúrbio ou Desordem do 
Desenvolvimento Intelectual – TDI. Tais modificações foram 
avaliadas como importantes, no campo da denominação  pois 
respectivamente ampliam os critérios sobre os níveis do 
quocientes intelectuais; Os itens Déficit de Atenção e 
Transtorno Disruptivo são inclusos nos Transtornos de 
Conduta; se reforça o termo Transtorno da Coordenação do 
Desenvolvimento  e extinguiu-se Transtorno Invasivo do 
Desenvolvimento e passa-se utilizar definitivamente 
Transtorno do Espectro do Autismo – TEA. (GRAÑANA, 2014, 
p.22) 

        
 É relevante destacar-se que em 2005, (PASSERINO, p.65 ) já 

diferenciava  a  Desordem do Desenvolvimento Específico da Deficiência 

Mental a partir de PEETERS, (1998): “ O desenvolvimento na Deficiência Mental 

é o mesmo que no indivíduo normal, só que ocorre de forma mais lenta, 

enquanto que nos transtornos de desenvolvimento podem existir um atraso, ou 

ausência do desenvolvimento em algumas áreas, e em outras continuam com 

desenvolvimento normal”. 

 O autismo atípico ou TEA não especificado avança em diagnósticos 

mais flexíveis, embora pontuais em seus níveis de desenvolvimento através de 

sinais e sintomas catalogados graficamente, por GRANANA, (2014, p.42) em 

seis áreas de dificuldades representadas na figura abaixo: 

 
Quociente intelectual (QI) 

                     Déficit severo                              Moderado                Alto Funcionamento 
Interação social 

                     Isolado                                          Passivo                 Sociável, mas estranho 
Comunicação 

                     Não verbal                                                                                              Verbal 
Comportamentos repetitivos 

                     Severos                                                                                                      Leves 
Regulação sensorial 

                      Hipossensibilidade                                                           Hipersensibilidade 
Atividade Motora 

                      Hipo                                                                                                             Hiper 
 

Figura 2: Iconografia de diferentes dimensões do TEA 
Fonte: GRANANA, 2014. (Tradução nossa) 
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Assim considera-se para avaliação e diagnóstico atualmente (2015) 

conforme Transtorno do Espectro do Autismo através do Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) – versão V, sujeitos com 

comprometimentos nas áreas acima citadas do seu desenvolvimento (quociente 

intelectual/CI, interação social, comunicação, condutas 

repetitivas/estereotipias, regulação sensorial/afetividade e atividades motoras) 

e três níveis: leve, moderado e severo. 

 MONTEIRO, (2015, p. 32 )  sintetiza que muitas são as teorias que 

tentam explicar ou compreender melhor o aluno portador da deficiência 

autismo e TEA, enquanto anormalidade do desenvolvimento humano ou 

síndrome, entretanto constata-se após estudos que tais teorias e sujeitos estão 

além de olhares quanto ao comprometimento afetivo, neurológico, cognitivo, 

psico-social destes. Pois, necessitam ainda de um olhar mais aprofundado, 

integral e específico a cada caso e pessoa.  Em síntese, pode-se citar as principais 

teorias:  organicistas (GARANTO, 1990), teorias psicanalíticas (KANNER, 1942; 

BOSA, 2000-2002), teorias psico-genéticas ou ambientais emocionais (TUSTIN, 

1975; GARANTO, 1990), teorias afetivas, (HOBSON, 1993; CUXART, 2000, 

SIGMAN & CAPPS, 2000), teoria da Mente, (BARON  & COHEN, 1989), teoria 

da Coerência Central (FRITH, 1989), teoria das Funções Executivas (OZONOFF 

& COLS, 1991), teorias neuro-psicológicas e de processamento de informações, 

(BOSA, 2000-2002); teoria do cérebro masculino extremo (BARON-COHEN, 

2002), índice de empatia/sistematização (BARON-COHEN, 2010), entre outras. 

Entretanto, MONTEIRO (2015, p.32) finaliza concordando com 

PASSERINO, (2005) quanto a  estas: 

 (...) Pesquisadores provenientes das diferentes áreas tentam dar 
uma explicação para a síndrome a partir dos pontos que 
consideram relevantes, de acordo com sua área de atuação. 
Somado a isto as teorias relacionadas com o desenvolvimento 
psicológico normal também diferem ao dar ênfase meta-
congnitivos, afetivos, sócio-cognitivos, cognitivos. (...) Não há 
uma teoria uniforme, embora todas tenham sido amplamente 
documentadas. (...) a origem múltipla e ainda desconhecida 
também colabora para essa fragmentação teórica (PASSERINO, 
2005, 97). 
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Um fator ainda mais relevante colocado por PASSERINO, em mesma 

obra é também comum aos nossos pensamentos, inclusive de HOBSON (1993), 

“o autismo enquanto síndrome deve ser entendido como um sistema que 

compreende o sujeito autista em relação com o outro”, e por isso nos obriga a 

nos tornamos “nós” deixando de ser indivíduos ou pesquisadores isolados. 

Assim, portanto considerando os aspectos sociais, afetivos e cognitivos do 

processo do desenvolvimento, justifica-se mais ainda a escolha da teoria 

interacionista, num viés sócio-histórico para melhor fundamentar nossa 

pesquisa.Enfim, resumidamente, a definição de autismo/TEA mais atual que 

comunga amplamente os estudos aqui apresentados encontra-se  no Manual de 

Saúde Mental DSM – 5, e fundiram-se chegando a seguinte concepção 

diagnóstica: 

É uma condição geral para um grupo de desordens complexas 
do desenvolvimento do cérebro, antes, durante ou logo após o 
nascimento, (CID 10 – F84); Esses distúrbios se caracterizam 
pela dificuldade na comunicação social e comportamentos 
repetitivos. Embora todas as pessoas com TEA partilhem essas 
dificuldades, o seu estado irá afetá-las com intensidades 
diferentes. Assim, essas diferenças podem existir desde o 
nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais sutis 
e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento. O 
TEA pode ser associado com deficiência intelectual, 
dificuldades de coordenação motora e de atenção e, às vezes, as 
pessoas com autismo têm problemas de saúde física, tais como 
sono e distúrbios gastrointestinais e podem apresentar outras 
condições como síndrome de déficit de atenção e 
hiperatividade, dislexia ou dispraxia. (Disponível 
em:http://autismoerealidade.org/informe-se/sobre-o-
autismo/o-que-e-autismo Acesso em: 09.fev.2015) 

 
Quando está em questão a escolarização de alunos com TEA, mais que 

classificações e critérios diagnósticos, o foco de atenção deve recair sobre as 

especificidades relativas aos processos que dizem respeito ao ensino-

aprendizagem desses alunos. Quanto a isso, têm sido de grande contribuição os 

achados e desenvolvimentos do campo da neurociência que têm provido uma 

gama crescente de informações sobre como o cérebro das pessoas com TEA 

processa informações, o que fornece pistas sobre as intervenções necessárias. 
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Considerando as necessidades de conhecimento que são importantes para os 

profissionais do campo da educação, sabe-se que, quanto aos processos cognitivos, 

observam-se diferenças importantes nos processos psicológicos elementares da 

atenção, memória e percepção, assim como na emoção, que se traduzem em pontos 

fortes ou área desafiadoras para a aprendizagem em pessoas com TEA (Cancino, 2010; 

Gómez; Terán, 2014). Essas áreas desafiadoras não significam em absoluto 

incapacidade, antes, indicam áreas em que uma pessoa com TEA pode vir a necessitar 

de maior ou menor apoio para aprender, desenvolver e viver de forma mais cada vez 

mais plena. 

 

3. DIALOGANDO COM PROFESSORES PRINCIPALMENTE A PARTIR 
DO SCALA 
 

A Comunicação Alternativa constitui uma área da Tecnologia Assistiva 

que visa a possibilitar às pessoas que possuem restrições quanto à expressão 

oral que se comuniquem, participem nos diversos contextos sociais de forma 

mais ativa e desenvolvam autonomia. Sua inserção e aplicabilidade podem ser 

constatadas nas áreas clínica e educacional (CHUN, 1997; RODRIGUES, 2011) 

bem como nos mais variados espaços sociais, da casa aos espaços públicos. No 

Brasil, essa área tem ganhado maior destaque a partir das políticas de inclusão 

social e escolar direcionadas às pessoas com deficiência. 

Segundo a ASHA, American Speech-Language-Hearing Association, a 

Comunicação Alternativa compreende "o uso integrado de componentes, 

incluindo, símbolos, recursos, estratégias e técnicas utilizados pelos indivíduos 

a fim de complementar a comunicação" (ASHA, 1991).  

A CA pode empregar códigos verbais ou não verbais veiculados por 

canais não orais (como por exemplo, gestos e linguagem de sinais, símbolos 

concretos ou pictórios, desenhos, escrita). Pode requerer suporte físico ou não 

(comunicação assistida ou não assistida) (MIRENDA; IACONO, 2009).  

A utilização de CA se dá a partir de processos de ensino específicos ou 

de sistemas de sentidos compartilhados de modo que venham a contribuir para 

a comunicação funcional ou espontânea ampliando a capacidade de 

compreensão e expressão das pessoas que a utilizam. Segundo Mirenda e 
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Iacono (2009), a maioria das pessoas utiliza uma combinação de técnicas de 

comunicação assistida ou não assistida conforme o contexto e o parceiro de 

comunicação e isso inclui as pessoas com TEA. 

BONOTTO (2014, p. 30) avalia: 

As dificuldades na comunicação são um dos marcos no TEA. 
Compreender o desenvolvimento da linguagem e da 
comunicação, bem como desenvolver formas de intervenção 
junto a pessoas com TEA, é uma necessidade de modo a 
favorecer possibilidades de inclusão e o exercício da cidadania. 
As oportunidades e possibilidades de desenvolvimento 
aumentam significativamente para aquelas que conseguem se 
comunicar, impactando em muitos casos, o desenvolvimento da 
linguagem verbal e, por conseguinte, sua participação social e 
desenvolvimento geral.  

   
Enquanto área da Tecnologia Assistiva, os recursos de Comunicação 

Alternativa podem ser divididos em recursos de alta e baixa tecnologia. São 

recursos de baixa tecnologia os objetos concretos, figuras, fotos, materiais 

confeccionados, pranchas de comunicação e letras, materiais impressos e 

tangíveis, etc. Os recursos de alta tecnologia envolvem o uso de equipamentos 

eletrônicos que possibilitam também a convergência de mídias (imagem e som), 

como, por exemplo, as pranchas de comunicação editáveis a partir de sistemas 

computacionais e aplicativos, bem como vocalizadores. Pode-se encontrar uma 

ampla revisão de recursos de baixa tecnologia para Comunicação Alternativa 

com aplicação educacional em Manzini e Deliberato (2006). Em Bez (2014), 

encontra-se uma revisão importante de aplicativos e Sistemas de Comunicação 

Alternativa (recursos de alta tecnologia). Dentre esses, destaca-se o SCALA, 

desenvolvido pelo Grupo TEIAS (Figura 3). 

 De acordo com Cafiero (2005), “A CAA é um tipo de tecnologia 

assistiva. É qualquer ferramenta, equipamento, palavra, símbolo ou gesto que 

compensa déficits de comunicação expressiva e receptiva" (op. cit., p. 4)8. Em 

sua definição, também ressalta o potencial da CAA para ajudar nos déficits de 

                                                           

8 "AAC is a type of assistive technology. It is any tool, device, word, symbol, or gesture that compensates 
for expressive and receptive communication deficits". (Texto original) 
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comunicação tanto no âmbito da expressão assim como no da compreensão da 

linguagem (Cafiero, 2015).  

Cafiero resume no seguinte quadro os motivos pelos quais autismo e 

CAA combinam tão bem na intervenção no TEA. 

Pessoas com TEA → CAA 
Aprendizes visuais → CAA usa pistas visuais 

Interesse em objetos inanimados → Ferramentas e equipamentos de CAA 
são inanimados 

Dificuldade em compreender 
pistas/sinais complexos 

→ O nível de complexidade pode ser 
controlado de modo que a CAA 
evolua com a criança 

Dificuldade com mudanças → CAA é estática e previsível 
Dificuldade com as complexidades 

da interação social 
→ CAA funciona como ponte e 

amortecedor entre parceiros de 
comunicação 

Dificuldade com planejamento 
motor 

→ CAA é motoramente mais fácil que a 
fala 

Ansiedade → Intervenções com CAA não exercem 
pressão ou estresse 

Comportamentos difíceis → A CAA oferece um meio instantâneo 
para comunicação, favorecendo o 
manejo de comportamentos difíceis 

Dificuldade com a memória → A CAA oferece um meio para a 
compreensão da linguagem que apoia-
se no reconhecimento em vez da 
memória 

Figura 3 - CAA e Autismo (Cafiero, 2015, p. 26 - tradução nossa) 
         
 

No âmbito da intervenção para pessoas com TEA utilizando CAA, 

destacam-se recursos e estratégias como: o uso de sinais manuais, gestos e 

sinais gráficos para comunicação funcional e espontânea; os vocalizadores ou 

equipamentos que emitem voz gravada ou sintetizada; a introdução de CAA 

em programas educacionais multidisciplinares; recursos tecnológicos em CAA 

para desenvolver interação social; o uso de suportes visuais para aumentar e 

melhorar a compreensão (ex.: rotinas visuais em desenhos e vídeos, histórias 

sociais, mapas de contingências, calendários, etc.) (Mirenda; Iacono, 2009; 

Cohen; Sloan, 2007). 

                   A CAA também tem ganho destaque na intervenção em 

comportamentos difíceis e restritivos, como estratégia visando à substituição de 

atos comunicativos não convencionais por outros mais convencionais. No 
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contexto escolar, estudos têm referido ainda às contribuições da CAA para a 

alfabetização e letramento, inclusão escolar e social e participação em sistemas 

de ensino inclusivos (Mirenda; Iacono, 2009; Cohen; Sloan, 2007; Cafiero, 2005). 

Cohen e Sloan (2007) destacam com muitos exemplos uma variada 

gama de suportes visuais voltados ao desenvolvimento da linguagem, 

habilidades sociais, habilidades de sequência (temporal), atenção, foco, 

memória, motivação que podem ser aplicados a situações de aprendizagem 

com contribuições para explorarmos os pontos fortes de estudantes com 

autismo. Em grande parte, essas estratégias visam a estabelecer as pontes para 

auxiliá-los em suas área de dificuldades e desafios consoante o seu perfil 

psiconeurológico (em especial quanto as áreas de atenção, memória, percepção 

e emoção).  

Entre as publicações nacionais, Nunes (2013) oferece uma descrição 

mais pormenorizadas sobre os sistemas de CAA e como podem contribuir para 

o processo de desenvolvimento da linguagem e da comunicação de pessoas 

com TEA assim como alguns exemplos de recursos de CAA com alta e baixa 

tecnologia.  Orrú (2012) apresenta seu estudo de caso com oito alunos com TEA 

e mostra que a utilização de símbolos gráficos favorece o desenvolvimento da 

linguagem assim como o desenvolvimento geral desses alunos, com impactos 

na qualidade de vida e das relações interpessoais. 

Tratando-se do SCALA pode-se caracterizar por um sistema que 

utilizado a partir da web ou em dispositivos móveis como tablets. Atualmente 

oferece dois módulos para uso: o Módulo Prancha e o Módulo História, para 

aplicações como pranchas de comunicação e contação de histórias. Além de um 

banco de mais de 4.000 imagens, permite a inserção de novas imagens e 

também de gravação de voz e som.  

Possivelmente, a utilização desses recursos ou suportes visuais podem 

ser igualmente úteis para a aprendizagem e a organização de muitos 

estudantes, mesmo que não tenham alguma deficiência. Contudo, para 

estudantes com TEA tornam-se cruciais já que cumprem a função de viabilizar e 

enriquecer as interações sociais, tornar o currículo acessível, fomentar a 
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autonomia, permitir que esses estudantes tenham voz e vez nas dinâmicas 

escolares dentro e fora da sala de aula e que possam se organizar e se 

autorregular emocionalmente. 

 

 
Figura 3 Página inicial do SCALA, Módulo Prancha 

Fonte: Tutorial - http://scala.ufrgs.br/Scalaweb/ 
  

BONOTTO (2014, p.33) explica:  
 
As aplicações de CA voltadas para pessoas com TEA que 
utilizam sistemas pictórios são particularmente interessantes, 
pois remontam à habilidade visual que se atribui a muitas 
pessoas com autismo. Temple Grandin9, pessoa com autismo 
nascida em 1949, doutora em Animal Science, publicou diversos 
livros, sendo um deles Thinking in Pictures10 (não disponível em 
português) onde apresenta uma inquietante asserção de 
abertura: "Eu penso através das imagens. Palavras são como 
uma segunda língua para mim11"  (GRANDIN, 2006). Desse 
modo, nos desafia a pensar no desenvolvimento da linguagem 
no autismo em associação à imagem sob a inquietação das 
descrições do desenvolvimento típico da linguagem como  em 
Vygotsky (2001) e da cognição lingüística em Tomasello (2003, 
2005).  

 
Ressalta-se que a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (Brasil, 2008) define as linhas gerais sobre o 

funcionamento dos sistemas de ensino consoante à perspectiva inclusiva e 

destaca a importância da acessibilidade e dos apoios aos estudantes para que 

possam participar de forma ampla e irrestrita nas práticas escolares. 

Igualmente, ao se comprometer com Convenção sobre os direitos das pessoas 

                                                           

9 http://www.templegrandin.com/ 
10 http://www.grandin.com/inc/visual.thinking.html 
11 "I think in pictures. Words are like a second language to me." 
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com deficiência, o Brasil assume o compromisso de assegurar (1) "adaptações 

razoáveis de acordo com as necessidades individuais", (2) "apoio necessário, no 

âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva 

educação", (3) facilitar a aprendizagem de "meios e formatos de comunicação 

aumentativa e alternativa"  (CDPD, artigo 24) entre outros compromissos. 

Depreende-se que a inclusão efetiva de estudantes com deficiência vincula-se à 

utilização de CAA no âmbito educacional e, é por si uma garantia legal.  

No caso do TEA, entende-se que dadas as dificuldades que as pessoas 

que estão no espectro do autismo vivenciam quanto à interação social, à 

comunicação e aos padrões de comportamento e interesses restritos, podem se 

beneficiar de recursos de acessibilidade por experimentarem restrições à 

participação ativa e plena na sociedade. Nesse sentido, para superar tais 

restrições e barreiras de comunicação (SASSAKI, 1997), constituem um público 

em potencial para a utilização de Tecnologia Assistiva e, em especial, da 

Comunicação Aumentativa e Alternativa. 

Diante da constatação da importância, da aplicabilidade e do 

imperativo quanto à utilização de CAA com e pelas pessoas com TEA, somos 

desafiados a pensar sobre as implicações decorrentes. Tais implicações suscitam 

questionamentos sobre as possibilidades com CAA que envolvam pessoas com 

autismo e seus parceiros de comunicação, seleção de recursos, estratégias e 

sistemas de CAA, a relação da tecnologia com a pessoa com TEA, a formação 

do professor e demais envolvidos com o estudante com TEA entre outros 

aspectos. 

 Temos observado um interesse crescente na área da CAA com a 

publicação de estudos diversos e também de ações do governo no âmbito da 

formação de professores na perspectiva da Educação Inclusiva através do 

Ministério de Educação e Cultura como o PROINESP (Sloczinski, 2005) e o 

Curso de Formação em Tecnologias Acessíveis. Esses cursos são importantes, 

no entanto, tratam a inclusão escolar de pessoas com deficiência de modo geral 

e não a partir das características dos estudantes que tenham alguma deficiência 
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em particular. Essa é uma lacuna na área de formação ainda por ser 

contemplada, em especial, em se tratando do TEA. 

No âmbito do Grupo de Pesquisa TEIAS (Tecnologia em Educação para 

Inclusão e Aprendizagem em Sociedade) e do Projeto SCALA (Sistema de 

Comunicação Alternativa para o Letramento de Pessoas com Autismo) temos 

desenvolvido estudos interdisciplinares envolvendo educação e tecnologia; 

Tecnologia Assistiva; Comunicação Alternativa; inclusão social, escolar e 

laboral.  

Dos estudos realizados por grupo, há interesse pela temática do 

autismo. Tendo como marco inicial a tese sobre os processos de interação social 

e mediação com pessoas com autismo em ambientes digitais de aprendizagem 

(Passerino, 2005), já foram investigados o seguintes temas pelo grupo: a 

expressão e a intencionalidade por meio de ações mediadoras com esse público 

(Bez, 2010), o uso de agentes inteligentes para detectar déficits de comunicação 

em ambientes digitais síncronos (Rabello, 2010), o emprego da Comunicação 

Aumentativa e Alternativa para o desenvolvimento da oralidade de pessoas 

com Autismo (Ávila, 2011),  a aprendizagem de gestos e a intencionalidade da 

comunicação mediada (Foscarini, 2013) e o desenvolvimento de aplicações de 

Comunicação Alternativa móvel e web voltados para os processos de inclusão 

(Bez, 2014). 

 São questões importantes e carecem de maiores estudos no âmbito da 

CAA e TEA:  

 - Qual é o estado de conhecimento na área de Comunicação Alternativa e 
TEA?  
 - Quais os recursos e quais os benefícios que podem ser obtidos de sua 
utilização com estudantes com TEA?  
 - Quais estratégias podem ser úteis na construção da linguagem e 
comunicação com pessoas com TEA?  
 - Como utilizar a CAA no contexto educacional visando as necessidades de 
desenvolvimento do estudante com TEA? 
 - Como preparar os professores - assim como outros envolvidos e interessados 
- para usar CAA efetivamente?  
 - Como ensinar a pessoa com TEA a utilizar sistemas de CAA?  
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Outra área promissora de estudos refere-se à dimensão afetiva da 

mediação no TEA, tema percebido como importante em outros estudos como, 

por exemplo, o de  Ávila (2011) e Passerino (2005). Ao apresentar os 

desdobramentos de sua pesquisa e perspectivas para novas investigações, 

Passerino destaca: 

A necessidade de apoio constante, por parte do mediador [com 
a pessoa com autismo], parece estar mais relacionado a 
problemas afetivos que cognitivos e acreditamos que este seja 
um campo de pesquisa promissor para trabalhos futuros... A 
relação afetiva com o mediador: confiança, empatia e aceitação, 
evidenciaram também importância, principalmente porque 
podem levar à construção da intersubjetividade em espaços 
mediados pela tecnologia (Passerino, 2005, p.300-301, grifo da 
autora).  

 
Entendendo-se a formação de educadores como um dos elementos 

centrais para efetivar a Educação Inclusiva de pessoas com TEA através do uso 

de recursos tecnológicos de Comunicação Alternativa como Tecnologia 

Assistiva e da afetividade. Há uma grande possibilidade de estudos nesse 

espaço também envolvendo a formação em ambientes digitais na modalidade a 

distância assim como investigar a influência da formação de professor em 

Comunicação Alternativa, investigar a práxis docente para o desenvolvimento 

do estudante com autismo incluído na escola, a partir da análise da aplicação de 

sistemas de comunicação alternativa, o uso de recursos tecnológicos auxiliando 

na mediação do professor no processo de aprendizagem. Tal mediação é 

permeada por processos afetivos, assim portanto a mediação do professor 

mediante à utilização de sistemas de CAA possui duas dimensões: uma afetiva 

e outra tecnológica. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Este artigo apresentou os primeiros diálogos sobre a investigação da 

influência da formação de professor em Comunicação Alternativa, na práxis 

docente para o desenvolvimento da pessoa com autismo incluída na rede 

pública de ensino, da cidade de São Luís no Maranhão, a partir da analise de 

aplicação do sistema de comunicação alternativa SCALA, como uso de recurso 
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tecnológico auxiliando na mediação do professor no processo de 

ensino/aprendizagem. Constatou-se a partir da Pesquisa-ação empregada que 

tal mediação  percorre processos afetivos, assim portanto a mediação do 

professor possui duas dimensões: uma afetiva e outra tecnológica. 

Estudou-se a caracterização e identificação dos autistas e pessoas com 

TEA TEA, desde seu histórico até a nova classificação no DSM – V e as devidas 

implicações da mesma para a formação de educadores para o ensino inclusivo 

destes sujeitos, bem como a Comunicação Alternativa como campo fértil da 

Tecnologia Assistiva para o Ensino Inclusivo de autistas, apresentando-se 

resumidamente o SCALA, como sistema prático da dimensão formação de 

educadores em EAD. 

Para melhores intervenções pedagógicas do grupo de professores 

voluntários, sujeitos da pesquisa-ação, no decorrer da investigação científica, 

estes aplicarão a ludicidade, hipervídeos, música, e futuramente em especial, o 

sistema SCALA como comunicação alternativa em seus planos didáticos, a fim 

de consubstanciar os testes para uma proposta de formação modular, em EAD 

na área de Comunicação Alternativa, o que constituirá os resultados finais desta 

pesquisa. 

Foram trinta e cinco, (35) professores atuantes da Sala de Recursos 

Multifuncionais com atendimento de alunos autistas participaram parcialmente 

através de Seminários de práticas inovadoras em contextos, inclusive na 8ª Feira 

do Livro Municipal, onde foram realizadas as primeiras observações, entretanto 

somente  05 (cinco) escolas e 10 (dez) professores foram visitados e aceitaram 

voluntariamente participar da pesquisa, (inclusive de grupo de estudos e 

dinamização das informações no aplicativo Whats app – grupo 

“NEOEDUCADORES UFRGS/SEMED”. Estes atuam com 15 alunos portadores 

do Transtorno do Espectro Autista (com laudo médico)  na Educação Especial 

da Rede Municipal de Ensino – SEMED – São Luís – MA, nas seguintes escolas: 

UEB Tancredo Neves, UEB  e Creche Pr. Estevão, UEB Rubem Goulart (anexo), 

UEB José da Silva Rosa, e UEB e Creche Recanto dos Pássaros, localizadas na 

zona urbana e rural de São Luís. 
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Este artigo portanto, manifestou os aspectos referentes à Comunicação 

Alternativa na educação de pessoas com autismo ressaltando sua importância 

na práxis docente para o desenvolvimento da pessoa com autismo incluída na 

rede regular de ensino. 

Entretanto, carecemos de maiores ações e estudos sobre as práticas e as 

experiências bem sucedidas com a aplicação de sistemas de comunicação 

alternativa, como uso de recursos tecnológico que venham a auxiliar na 

mediação do professor no processo de ensino/aprendizagem. A mediação  

percorre processos afetivos, assim portanto a mediação do professor possui 

duas dimensões: uma afetiva e outra tecnológica. Certamente, trate-se de um 

campo promissor e que tende a ser mais explorados nos anos por vir. Tomara 

que possamos observar com brevidade os frutos na vida de jovens a adultos 

com autismo, que passem participem mais efetivamente em nossa sociedade. 
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NOVAS POSSIBILIDADES DE “OLHAR”: A COMPREENSÃO 
DA ARTE CINEMATOGRÁFICA POR PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL ATRAVÉS DO RECURSO ASSISTIVO 
DE AUDIODESCRIÇÃO 

Ana Maria Lima Cruz12 
 
 
RESUMO 
O presente trabalho versa sobre a compreensão da arte cinematográfica por pessoas 
com deficiência visual através dos recursos assistivo da audiodescrição. Investiga 
também a importância da audiodescrição. Apresenta-se ainda, uma experiência 
realizada no Colégio de Aplicação da Ufma, onde buscou-se identificar a receptividade 
dos alunos junto ao recurso assistivo da audiodescrição. Ao final da experiência 
percebeu-se através do depoimento dos alunos, ficaram encantados com o uso da 
audiodescrição, visto que todos conseguiram descrever melhor vários detalhes do 
filme. 

 
PALAVRAS-CHAVE 
Arte Cinematográfica, Tecnologia Assistiva, Deficiência Visual. 

 
ABSTRACT 
This present paper focuses on the understanding of cinematografic art by people with 
visual disabilities through assistive resources audiodescription. Investigates also the 
importance of audiodescription. It also presents an experiment performed at the School 
of Application UFMA, where sought to identify the receptivity of students with the use 
of assistive audiodescription. At the end of the experiment was realized through the 
testimony of students, everyone was "thrilled" with the use of audiodescription, since 
everyone could better describe various details of the film. 
 
KEYWORDS 
Cinematografic Art, Assistive Technology, Visual Impaired. 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vive-se em um meio social cercado de imagens. Basta olharmos em 

volta para que nos defrontemos com propagandas, folhetos explicativos, 

letreiros de lojas, fotografias, outdoors, busdoors, cartazes de propagandas, etc, 

                                                           

12 Professora do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão. Mestre em 
Educação/UFMA. Doutoranda em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Email: anamarialima2205@gmail.com  
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enfim, uma infinidade de formas visuais; e o modo como produzimos sentidos 

e significados sobre esses objetos relacionam-se com nossas leituras de mundo. 

Como se pode observar, estamos imersos numa cultura imagética, 

plena de complexidades visuais, as quais interferem diretamente na maneira 

como nos relacionamos com o mundo, e com os outros seres humanos. Também 

é por meio das imagens, que se reconhece as diferenças, se alimenta as diversas 

crenças, bem como se constroem as várias concepções individuais e coletivas de 

se estar no mundo.  

Portanto, para discorrermos sobre a compreensão da arte 

cinematográfica por pessoas com deficiência visual através da audiodescrição, 

recorremos aos estudos de Lima (2011), Almeida (2013); Vilaronga (2010), 

Franco & Araújo (2011), Araújo (2010); Machado (2013); Kastrup et. al. (2012). 

Neste espaço, destaca-se a grande contribuição deste relato, visto que 

ele situa-se no contexto do uso da audiodescrição enquanto tecnologia assistiva 

no processo de inclusão social de pessoas com deficiência visual. Portanto, no 

exercício de problematização deste estudo, realizamos os seguintes 

questionamentos: Como inserir a pessoa com deficiência visual no cenário 

cinematográfico? Como trabalhar o cinema na formação educacional e sócio-

cultural da pessoa com deficiência visual? Qual a importância da 

audiodescrição processo de inclusão da pessoa com deficiência visual?.  

Desse modo, a partir dos questionamentos iniciais, discorreremos sobre 

o mundo das imagens e a importância do cinema como meio de socialização e 

inclusão social de pessoas com deficiência visual, destacaremos breves 

conceitos acerca da audiodescrição, e por fim apresentaremos a experiência da 

exibição de um filme .realizada no Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal do Maranhão, junto aos participantes da pesquisa: três alunos, uma 

estagiária, uma professora e um funcionário com deficiência visual. Essa 

experiência inicial, reflete os encaminhamentos futuros para inserção da 

audiodescrição no ambiente escolar. 
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2. O MUNDO DAS IMAGENS 
 

Como se sabe, é incontestável, o fato de ser o cinema um instrumento 

precioso e poderoso para ensinar, por exemplo, o respeito aos valores, crenças e 

visões de mundo que orientam as práticas dos diferentes grupos sociais que 

integram as sociedades. Para Vilaronga (2010) ir ao cinema, gostar de 

determinadas cinematografias, desenvolver os recursos necessários para 

apreciar os mais diferentes tipos de filmes, longe de ser apenas uma escolha de 

caráter exclusivamente pessoal, constitui uma prática social importante que 

atua na formação geral do deficiente visual. A autora acrescenta ainda que o 

cinema confere-nos a capacidade de ler e narrar o mundo apropriando-nos das 

diferentes formas de produção da cultura, expressando, criando, comunicando 

e transformando (VILARONGA, 2010, p. 15). 

De acordo com Lima (2011) o acesso à arte não pode ficar dissociado do 

processo de desenvolvimento e conscientização dos sujeitos cognoscentes, pois 

lhes traz informações que lhes ampliam o saber a cerca de sua própria 

identidade e inserção no mundo da história, ainda que enquanto história ela, a 

arte, vinha sendo excludente, fato contra qual os sujeitos com deficiência vêm 

agora lutar para transformar. 

O cinema é uma produção cultural que veicula histórias fictícias ou 

documentais e proporciona aprendizagens variadas sobre a diversidade 

humana. A utilização de filmes em ambiências de educação formal e não formal 

vem sendo cada vez mais estimulada, como forma de acesso à informação, 

conhecimento, cultura e lazer.  

A importância e a relação da linguagem e da arte na formação do 

sujeito crítico e participativo são claras e notórias, assim como de todas as 

outras áreas do conhecimento que não podem ser negadas às pessoas com 

deficiência visual. 

Ao tratar da relevância da Arte no cenário educacional, Lima (2011), 

destaca duas características principais: a) A arte como educação: neste aspecto a 

arte está presente na vida do homem desde o início da história da humanidade; 
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e, b) A Arte enquanto conhecimento: a arte comunga com as áreas científicas, 

técnicas e filosóficas quanto ao caráter de criação e inovação, ambas significam 

a representação das diversidades culturais que permeiam raças e povos.  

Expandindo as orientações de que na audiodescrição se deve atentar 

para o que descrever e o como descrever, Lima (2011), destaca em suas pesquisa 

um exemplo de descrição de imagem realizado por Ernani e Lívia Guedes. 

No exemplo abaixo, retirando da Revista Brasileira de Tradução 

Visual13, pode-se perceber a leveza da áudiodescrição, de sua clareza linguística 

e da acessibilidade que dá à arte da fotografia. 

 
Fotografia em preto e branco nas 
dimensões 15 cm x 21 cm e formato retrato, 
onde se vêem, em primeiro plano, duas 
figuras humanas - um homem e uma 
mulher - em um flagrante de carnaval. No 
segundo plano, mais ao longe, há pessoas 
desfocadas, em frente a uma construção de 
tijolos aparentes, com duas janelas. Vê-se, 
em parte, o lado esquerdo de uma mulher 
jovem, de rosto arredondado, de olhos 
escuros, a qual fita um ponto à esquerda 
além da foto. Ela usa chapéu de tonalidade 
clara e aba circular com laço de fita sobre a 
copa. A mulher tem a pele morena e traja 
uma fantasia carnavalesca com mangas 
volumosas, formadas em parte por tecido e 
em parte por lantejoulas circulares e 
brilhantes. Seus lábios, em um suave 
sorriso, deixam-lhe à mostra os dentes. Ela 
abraça um rapaz por trás, recostando-lhe a 

face direita no braço esquerdo, pouco abaixo do ombro. O homem é jovem, tem rosto 
alongado, cabelos curtos e crespos e a pele morena. Está com a face voltada para o 
rosto da mulher que o abraça. Os lábios do homem são grossos e estão levemente 
abertos. Ele traja uma camisa clara com desenhos de coqueiros no lado inferior 
esquerdo e usa um cordão escuro com pingente. Na mão direita, segura um pano à 
altura do abdômen.14 

                                                           

13 Descrição de Ernani Ribeiro e Lívia Guedes. Disponível em: 
<http://www.rbtv.associadosdainclusao.com.br/index.php/principal/issue/view/2>   
14 Descrição de Ernani Ribeiro e Lívia Guedes. Disponível em 
<http://www.rbtv.associadosdainclusao.com.br/index.php/principal/issue/view/2>   
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É importante citar, outro exemplo de audiodescrição de imagem, feita 

por Almeida et al. (2013) 15:  

 
Índio de cocar grande com penas amarelas e verdes, 
pintado de vermelho da testa até a altura do nariz, e daí 
até o queixo tingido  de preto, exceto o entorno da boca. 
O índio tem olhos pretos, pequenos e amendoados, o 
nariz afilado, boca grande e lábios grossos. 
 
 

 

3. O RECURSO ASSISTIVO DE AUDIODESCRIÇÃO 

 

De acordo com Kastrup (2012) quando aplicada a filmes, a 
audiodescrição consiste basicamente na descrição verbal das imagens visuais e 
ocorre nos intervalos entre as falas do narrador ou dos personagens em cena. 

Para Lima (2011), a audiodescrição: 
Trata-se da áudio-descrição, serviço de tecnologia assistiva que 
consiste na identificação e elocução de elementos visuais 
essenciais à compreensão e apreciação das imagens presentes 
nas obras teatrais, cinematográficas, televisivas, literárias, 
jornalísticas, científicas, artístico-culturais, entre outras, 
destinada principalmente às pessoas com deficiência visual, 
com dislexia, pessoas analfabetas, ou que não saibam o idioma 
em que um filme ou programa está sendo exibido. 

 

  Franco & Araújo (2011, p. 32) ao discutir questões terminológico-
conceituais no campo da tradução audiovisual, apresentam o seguinte conceito: 

Audiodescrição.(AD) é a tradução em palavras das impressões 
visuais de um objeto, seja ele um filme, uma obra de arte, uma 
peça de teatro, um espetáculo de dança ou um evento 
esportivo. O recurso tem o objetivo de tornar esses produtos 
acessíveis a pessoas com deficiência visual. A AD pode ser pré-
gravada ou ao vivo. A AD pré-gravada é geralmente usada em 
filmes, programas de TV e obras de arte, enquanto a AD ao 
vivo é acontece em eventos e no teatro. 

 

                                                           

15 Ilustração extraída de:  http://guiadicas.net/tribos-de-indios-no-brasil/ 
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De acordo com Lima (2011, p.02) 
A audiodescrição é um recurso de tecnologia assistiva que 
permite a inclusão de pessoas com deficiência visual junto ao 
público de produtos audiovisuais. O recurso consiste na 
tradução de imagens em palavras. É, portanto, também 
definido como um modo de tradução audiovisual 
intersemiótico, onde o signo visual é transposto para o signo 
verbal. Essa transposição caracteriza-se pela descrição objetiva 
de imagens que, paralelamente e em conjunto com as falas 
originais, permite a compreensão integral da narrativa 
audiovisual. Como o próprio nome diz, um conteúdo 
audiovisual é formado pelo som e pela imagem, que se 
completam. A audiodescrição vem então preencher uma lacuna 
para o público com deficiência visual. 

 

Para Bell Machado (2013, p. 02) 
A audiodescrição é considerada como uma forma artística de 
expressão, visto que a descrição pressupõe um olhar, que nada 
mais é do que uma lente subjetiva daquilo que chamamos de 
realidade.  Subjetiva porque existem muitas possibilidades de 
perceber-se o visível e de se sentir a esfera periférica da imagem 
para além de seu foco, uma vez que este, ao mesmo tempo em 
que define uma imagem, impede o vislumbre de outros 
entendimentos. 

 

De acordo com os estudos de Araújo (2010) a AD vai muito além da 

descrição de informações percebidas pela visão. Questões técnicas, linguísticas e 

fílmicas precisam ser observadas para que se possa levar a cabo a tarefa. As 

respostas a essas questões dependem muito do gênero do filme a ser 

audiodescrito e muitas delas não podem ser generalizadas. Na visão da autora, 

um audiodescritor competente precisa estar preparado para lidar com 

problemas, tais como: 1. Que informação priorizar?; 2. A sobreposição entre o 

áudio do filme e da AD é sempre não recomendável? 3. Como deve ser a 

narração? Semelhante a uma contação de histórias? Monocórdia ou com 

inflexões de voz? 4. Quais as características do texto da AD? Semelhante a um 

texto literário? Com descrições detalhadas dos personagens, do enredo e da 

ação? Ou deve somente privilegiar a ação? (ARAÚJO, 2010, p. 95) 
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Como se pode observar, a tarefa do audiodescritor é bastante 

complexa. Sua execução da Audiodescrição deve ser realizada por profissionais 

preparados para decidir que estratégia adotar na hora em que as dificuldades 

acima citadas aparecerem. 

 

4. A EXPERIÊNCIA NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO MARANHÃO 

 

Neste é importante resgatarmos os questionamentos iniciais, quer 

sejam: Como inserir o deficiente visual no cenário cinematográfico? Como 

trabalhar o cinema na formação educacional e sócio-cultural do deficiente 

visual? Qual a importância da audiodescrição processo de inclusão do 

deficiente visual? 

Para a realização dessa experiência, o ambiente de investigação foi o 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Maranhão COLUN/UFMA. 

É uma instituição da rede pública federal de ensino do município de São Luís-

Ma, que desenvolve atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, nos níveis de 

ensino: Fundamental, Médio e Técnico. Localiza-se no Campus Universitário do 

Bacanga S/N. Outra característica importante é a existência do Núcleo de 

Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – 

NAPNEE/COLUN na escola. O NAPNEE foi criado para instrumentalizar a 

instituição para receber alunos com necessidades educacionais especiais. Esse 

núcleo, além de oferecer suporte e articular os diversos segmentos da 

instituição, de forma a favorecer o processo de inclusão, promove a 

acessibilidade e adequação escolar, e oferece estudos e capacitações para 

aplicação de projetos na área de inclusão escolar. 

 
4.1 O filme exibido 

 
O filme exibido foi O PALHAÇO. É um filme de direção do ator e 

diretor brasileiro Selton Melo. A escolha do filme se deu por vários motivos, 

dentre os quais destacam-se: a) pela facilidade de aquisição (compra) do filme; 

b) por ser um filme de censura classificatória adequada para a faixa etária dos 
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participantes da pesquisa, pois previamente se sabia que deveria ser um filme 

que pudesse se enquadrar no contexto da pesquisa; c) e, principalmente por 

conter o recurso de Audiodescrição. 

 
4.2 Experiências audiovisuais dos sujeitos investigados 

 
Neste item, apresenta-se as principais experiências audiovisuais dos 

sujeitos investigados. O objetivo para esse momento foi identificar qual (ais) 

experiência (s) que os Deficientes Visuais tinham, para que se pudesse 

sistematizar os mecanismos e procedimentos de exibição de um filme contendo 

o recurso de audiodescrição, visto que essa seria a primeira vez que essa 

experiência aconteceria na escola. Portanto, os sujeitos foram questionados 

inicialmente sobre: a) se eles costumavam assistir a filmes e qual a frequência; b) 

Como era a experiência de assistir filme em suas residências; c) se eles já 

haviam assistido a algum filme no cinema; e, d) Se eles conheciam o recurso 

assistivo da audiodescrição. 

Quando questionados sobre a frequência com que eles assistem a 

filmes, todos foram unanimes em afirmar que já assistiram a filmes. Contudo, 

não é com muita frequência, por que eles dependem de alguém vidente que 

possa dar-lhes algumas informações necessárias para que eles possam melhor 

compreender o filme e nem sempre os familiares estão disponíveis. De modo 

geral os programas mais citados foram: jornal, novela e desenhos. 

Quanto à experiência de assistir a filmes em suas residências, todos 

foram unanimes em afirmar a necessidade de ter um parente por perto, para 

narrar parte do filme. Neste caso, os deficientes visuais geralmente contam com 

uma audiodescrição informal, feita por familiares ou amigos. 

Essa prática feita por familiares ou amigos é apontada por, Kastrup 

(2012), como uma descrição mais viva, permeada de emoção, que ocorre no 

improviso e no calor do acontecimento, já que o descritor também está 

diretamente interessado no filme. Decerto, tal descrição carece de um cuidado 

técnico e formal. Por outro lado, é feita por pessoas acostumadas ao convívio 

com deficientes visuais, o que as torna sensíveis ao que pode ser mais 
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necessário e interessante para a descrição. 

Quanto a assistir filmes no cinema, o DV do 5º Ano, foi o único a 

revelar que já foi ao cinema, enquanto que os demais entrevistados nunca foram 

ao cinema. 

Neste item a DV do Ensino Médio explica que “para ir ao cinema depende 

inclusive de alguém que possa leva-lá, por que é complicado chegar ao cinema sozinha, 

comprar ingresso já pensou (risos)”.  

Já o Funcionário Deficiente Visual do NAPNEE/COLUN (FDV), relatou 

que “a sua maior dificuldade é a falta mesmo da audiodescrição, ainda mais por que os 

filmes na sua maioria são legendados, isso quer dizer que mesmo que eu assista o filme 

com uma pessoa do lado descrevendo o filme não é legal, por que a pessoa vai estar 

preocupada em ler a legenda, isso dificulta a compreensão então o mais interessante era 

que tivesse o áudio mesmo”. 

O depoimento acima vai de encontro aos estudos de Motta (2011) 

quando afirma que a audiodescrição traz a formalidade para algo que era, 

anteriormente, feito informalmente, graças à sensibilidade e boa vontade de 

alguns. Isso acontece e acontecia quando as pessoas com deficiência visual, 

mais curiosas, começavam a fazer perguntas, tirar dúvidas, durante o filme, 

peças de teatro e outros tipos de espetáculo. Entretanto, nem todas as pessoas 

que os acompanham estão preparadas para prestar esse tipo de serviço, e, além 

disso, essas pessoas também querem assistir o filme ou espetáculo e, ter que dar 

informações adicionais, pode fazer com que as pessoas percam o fio da meada, 

deixando de entender determinados detalhes das cenas. 

Ao perguntar aos entrevistados sobre o conhecimento que eles tinham 

sobre audiodescrição, obteve-se as seguintes respostas:  

 “Eu já tinha ouvido falar no recurso de Audiodescrição na televisão, mas eu 

achava que era outra coisa. Na realidade eu achava que era imagem assistida como as 

pessoas normais assistem, porque eu né, eu só escuto” (DV do 5º Ano). 

“Pra mim era ouvi as pessoas falarem por um áudio, mas eu nunca assisti a um 

filme com audiodescrição” (DV do 7º Ano B) 

“Eu já conhecia, por que eu recebi um convite para participar da 7ª Mostra de 
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Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, no Teatro Municipal, e eu achei legal 

ouvir filmes com audiodescrição, por que numa cena a gente fica imaginando o que está 

acontecendo. A gente fica naquela imaginando, aí falando a gente já sabe ou imagina os 

detalhes da cena”. (DV Ensino Médio) 

Quanto a esse item a estagiária afirmou “Eu não conhecia a audiodescrição, 

achei muito interessante esse jeito de assistir os filmes (Estagiária) 

“A minha experiência é boa com audiodescrição, mas as vezes o excesso de 

informação atrapalha o entendimento do filme. Pois nem todos os filmes a 

audiodescrição ela é perfeita, eu já vi algumas falhas. Antigamente nas cenas de novela 

em que tinha um homem e uma mulher eu ficava curioso em saber o que estava 

acontecendo, eu deduzia que era um beijo que estava rolando entre o casal (risos). Então 

a pessoa cega fica curioso”. (Funcionário Deficiente Visual) 

Neste item a professora que fez parte da pesquisa respondeu: “Eu já 

tinha assistido um outro filme com audiodescrição. Posso dizer que esse recurso instiga 

a pessoa, mesmo que seja vidente, a dar atenção aos detalhes, pois alguns detalhes 

passam até despercebidos. E com a audiodescrição ela até força a pessoa a prestar mais 

atenção. Aqui nessa experiência eu tentei não olhar pra tela, pra tentar me aproximar do 

áudio do filme, mas eu senti muita dificuldade, talvez com o tempo eu consiga entender 

melhor. Concentrar pra saber o que está acontecendo”. (Professora)  

 

4.3 Descrevendo a experiência de assistir a um filme com Audiodescrição 
 

Conforme foi dito anteriormente, para exibição do filme O Palhaço, 

filme escolhido para essa experiência, foram tomados dois tipos de cuidados 

prévios:  

a) A adequação à faixa etária (adequação da censura classificatória 

dos filmes) e etapa de aprendizagem escolar (ciclos, séries, níveis). 

b) Adequação ao repertório e aos valores socioculturais mais amplos 

e a cultura audiovisual específica do grupo de alunos envolvidos na atividade. 

 

Esses cuidados iniciais foram de encontro ao depoimento dos 

entrevistados, visto que, todos externaram que o filme apresentou um bom 
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conteúdo, foi de fácil compreensão, e foi adequado as diferentes faixas etárias 

dos participantes da pesquisa. 

Todos conseguiram descrever os principais personagens, alguns 

detalhes do cenário do filme e em síntese teceram considerações sobre o enredo 

do filme, como se pode perceber nos depoimentos abaixo: 

Na visão dos entrevistados o filme apresentou uma história fácil de 

compreensão e eu entendi quase tudo do filme. (DV do 5º Ano).  

“Eu compreendi que os atores estavam em vários lugares, como estrada, loja de 

ferramentas, em um circo, e na casa de uma pessoa onde foram jantar, mas isso só foi 

possível por que havia a descrição dos lugares, por que sem a descrição eu não ia 

conseguir entender isso não. Então eu posso dizer que essa técnica apresentada pela 

professora fez a toda a diferença para eu poder entender melhor o lugar onde o filme 

acontece”. (DV do Ensino Médio) 

“O filme conta uma história um pouco triste, principalmente quando percebi 

que a Lola (uma personagem do filme), foi abandonada em uma estrada, e todos os seus 

amigos subiram no carro e foram embora, mas se não tivesse a audiodescrição essa cena 

eu não ia consegui entender, por que no momento em que eles entraram subiram no 

carro não tinha fala dos atores do filme, por isso eu só entendi por que foi descrita”. 

(Funcionário Deficiente Visual) 

“Foi diferente perceber outras coisas em um filme, ações dos persanagens, 

lugares, e outras coisa, eu, que nunca tinha percebido tantas coisa. Nesse filme eu 

percebi, que o Benjamim parecia querer desistir da sua família, eu percebi isso na cena 

em que ele foi procurar emprego, em uma loja de ferramentas”. (DV Ensino Médio) 

Nesse item específico, concorda-se com os estudos de Motta (2011), 

quando destaca que a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que 

amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em eventos culturais 

(peças de teatro, programas de TV, exposições, mostras, musicais, óperas, 

desfiles, espetáculos de dança), turísticos (passeios, visitas), esportivos (jogos, 

lutas, competições), acadêmicos (palestras, seminários, congressos, aulas, feiras 

de ciências, experimentos científicos, histórias) e outros, por meio de 

informação sonora. Transforma o visual em verbal, abrindo possibilidades 
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maiores de acesso à cultura e à informação, contribuindo para a inclusão 

cultural, social e escolar. Além das pessoas com deficiência visual, a 

audiodescrição amplia também o entendimento de pessoas com deficiência 

intelectual, idosos e disléxicos.  

Motta (2011) acrescenta ainda que: Com este recurso, é possível 

conhecer cenários, figurinos, expressões faciais, linguagem corporal, entrada e 

saída de personagens em cena, bem como outros tipos de ação e detalhes que 

serão importantes para que as pessoas com deficiência visual construam o seu 

entendimento e interpretem aquilo que assistem.  

A audiodescrição é, desta forma, um instrumento de inclusão cultural, 

que permite a participação plena de pessoas com deficiência visual em eventos 

culturais, turísticos, esportivos, pedagógicos e atividades sociais, contribuindo 

para desconstruir barreiras que, geralmente, mantêm as pessoas com deficiência 

afastadas e isoladas na sociedade.  

Quanto a experiência de ter assistido, pela primeira vez um filme com 

audiodescrição na escola, obteve-se os seguintes depoimentos: 

“Antes, algumas cenas de filme a gente só imaginava, agora podemos entender 

melhor. Achei bastante interessante por que assim nós podemos assistir filme sozinhos, 

sem ter que precisar das pessoas pra ficar falando o filme pra gente”. (DV do Ensino 

Médio) 

Aqui, defende-se a ideia, de que a audiodescrição apresenta-se como 

uma tecnologia de inclusão que pode propiciar aos deficientes visuais o acesso 

aos conteúdos culturais de forma independente. Outro ponto que se defende 

nessa pesquisa é que um ambiente educacional inclusivo propicia as condições 

necessárias para que todos os aprendizes possam compartilhar do mesmo 

espaço ao mesmo tempo e colaborar uns com os outros na construção do 

conhecimento coletivo. (NUNES et al., 2011) 

A estagiária, que é vidente, apresentou o seguinte depoimento: “Ah! eu 

achei incrível, assim por que tem coisas no filme que a gente não percebe, a gente olha e 

demora a perceber algumas coisas, mas com a Audiodescrição realmente a gente entende 

o filme, é independente de ter visão ou não. E outra coisa que é interessante é que a 
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audiodescrição não atrapalha o filme. E tem uma apresentação de riqueza de detalhes 

incrível”. (Estagiária).  

A estagiária, encantada com a sua participação, na experiência 

desenvolvida na escola postou o seguinte depoimento em uma rede social: 

“Simplesmente foi incrível a experiência de assistir um filme audiodescrito, é fantástico 

a riqueza de detalhes que passam despercebidos, e que vão muito além da visão, espero 

que a audiodescrição alcance o lugar a que de destaque na nossa sociedade”. 

(Estagiária). 

Já o funcionário deficiente visual e atual coordenador do 

NAPNEE/COLUN, realizou as seguintes considerações: “Na realidade eu já havia 

tido a experiência de assistir filme com audiodescrição, mas a experiência que eu tive não 

foi muito boa, já esse de hoje eu gostei. Por exemplo, na cena do filme em que ator 

principal, o Benjamin, entra na loja, eu entendi toda a cena, por que a narração deu 

detalhes do lugar e das informações que quem não enxerga jamais poderia saber, nesse 

caso se fosse um filme sem audiodescrição, simplesmente ele ia entrar falar com o 

balconista, mas nós não iríamos entender muita coisa. Então a audiodescrição vem dar 

riqueza de detalhes ao filme. Eu já assisti alguns filmes, mas sem essa riqueza de 

detalhes a gente não consegue compreender o filme. Eu quero citar também o exemplo do 

futebol no rádio, por que eu sou usuário do rádio. No rádio o locutor diz: vamos dar 

detalhe ao lance. Nesse caso o repórter de campo vai dar detalhe da jogada, e com isso 

nós passamos a compreender melhor o jogo. Então no filme nós estamos precisando disso 

também. A gente não percebe os detalhes de um filme sem a audiodescrição” 

(Funcionário Deficiente Visual) 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Após a vivência dessa experiência, percebeu-se que a audiodescrição 

surge como uma tecnologia assistiva que busca suprir a lacuna deixada pela 

comunicação visual, para aqueles que dela não conseguem tirar proveito, esse 

fato foi descrito pelos sujeitos investigados em vários momentos em que 

comentavam suas experiências. 
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No atual estado da arte dos meios de comunicação, não há dúvidas de 

que a ausência da audiodescrição cria uma situação de desconforto para as 

pessoas que não detêm da visão. Neste sentido, pode-se afirmar que inúmeros 

são os momentos e situações em que a ausência de um detalhamento do que 

está acontecendo, prejudica o entendimento dos deficientes visuais. Seja na 

televisão, teatro, cinema, nos jogos narrados no rádio, a audiodescrição é 

fundamental para a participação efetiva das pessoas com deficiência na 

interação com a sociedade. 

Como se sabe a comunicação é uma necessidade básica do ser humano. 

Se se considerar que a audiodescrição é um recurso que, dada a evolução das 

tecnologias, torna-se imprescindível, é impossível imaginar a vida diária sem 

ele. Essa afirmativa vai de encontro o que disse um dos entrevistados: Essa 

experiência mudou tudo pra mim, por que agora dá pra entender melhor um filme. (DV 

do 7º Ano). 

Outro elemento de análise que merece destaque foi o fato de que tanto 

os deficientes visuais, quanto as pessoas que são videntes e que participaram da 

experiência, acharam bastante positivo e pertinente o uso da audiodescrição 

enquanto recursos assistivo capaz de inserir o deficiente visual nas mais 

diversas formas culturais.  

Um dado que merece ser revisto é o fato de que os entrevistados não 

costumam ir a cinema, nesse aspecto recorremos a Vilaronga (2010) que destaca 

que arte cinematográfica, assim como o teatro e outros produtos audiovisuais, 

contribuem, direta e significativamente, para a formação de indivíduos.  

Compreende-se, pois que, o hábito de frequentar teatro, salas de cinema 

ou simplesmente assistir a filmes pode despertar nas pessoas o pensar em si, no 

outro e no mundo. Frequentar espetáculos de qualquer gênero é uma prática 

social tão importante, do ponto de vista da formação educacional e cultural das 

pessoas, quanto a leitura de obras literárias, filosóficas, sociológicas e tantas 

mais. 
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ESGOTAMENTO SANITÁRIO: UMA TECNOLOGIA 
ALTERNATIVA PARA MORADORES DE AMBIENTES 

PERIFÉRICOS 

Alessandro Costa da Silva16  
Carlos Di Stefano Sousa17  

 

 

RESUMO 
Neste artigo é avaliada a implantação de dez abrigos ecológicos (AE) em comunidades 
situadas na Região de Planejamento do Baixo Munim, conhecida por sua rica paisagem 
hídrica e biodiversidade. Essa tecnologia social dos AE (câmara, mictório e pia) é 
exitosa no tratamento dos dejetos humanos porque foi construída de forma 
participativa, não usa água, evita a contaminação de mananciais e após compostado os 
dejetos podem ser usados na agricultura. A partir dos pressupostos de baixo impacto 
ambiental e melhoria das condições de esgotamento sanitário, o AE se apresenta como 
alternativa adequada para a promoção de saúde e melhoria da qualidade de vida 
dessas populações.  
 
PALAVRAS-CHAVE 
Saneamento básico. Baixo Munim. Promoção de saúde. 
 
 
ABSTRACT 
In this article we evaluate the implementation of ten ecological sheters (ES) in 
communites of the Baixo Munim Planning Region, in Maranhão (Brazil), known for its 
rich water landscape and biodiversity. This social technology of ES (chamber, urinal 
and sink) is successful in the treatment of human waste because it was built in a 
participatory way, do not use water, prevents contamination of water sources and after 
composted the waste can be used in agriculture. From the assumptions of low 
environmental impact and improvement of basic sanitation condictions, the ES a 
suitable alternative in order to promote health in the communities. Regarding the use 
of technology, we realize strong limitation to the extent that the bathrooms are not 
being used as often as it would. We can infer that such reality is linked to little spread 
of information on the subject. 
 
KEYWORDS 
Basic Sanitation. Dry bathroom. Baixo Munim.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

O acesso aos serviços de saneamento básico é condição essencial para a 

qualidade de vida sadia, pois a saúde das populações depende, em grande 

parte, das condições de saneamento básico em que estão inseridas. A 

Organização Mundial da Saúde aponta que 1,7 bilhão de pessoas, que vivem 

em ambientes rurais e urbanos periféricos, estão mais vulneráveis à incidência 

de doenças relacionadas à precariedade das condições de saneamento básico, 

como a cólera e ascaridíase, que as populações residentes em áreas com 

melhores estruturas e serviços de saneamento (OMS, 2010). 

Apesar da relação existente entre saúde e saneamento ser conhecida, 

somente em 2007 o Brasil aprovou a Lei Federal 11.445, que instituiu a Política 

Nacional do Saneamento Básico (BRASIL, 2007). A referida lei estabelece que os 

projetos de saneamento básico devem contribuir para a melhoria da qualidade 

de vida da população alvo, priorizar a expansão dos serviços para a aquelas de 

baixa renda, e proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental 

para as tradicionais (indígenas, rurais, etc.) com soluções compatíveis com suas 

características socio-econômico-culturais. 

Cabe lembrar que a relação de investimento em saneamento é de 

aproximadamente 1:4 reais; ou seja, a cada R$1,00 investido no setor, teremos 

cerca de R$ 4,00 economizados com gastos em saúde (PLANSAB, 2013). Uma 

relação relevante quando se analisa, no contexto de causa e efeito, o caso de 

países como o Brasil. De acordo com Andregheto e Wargaftig (2010), cerca de 20 

mil brasileiros morrem por doenças de veiculação hídrica, sendo a diarréia, 

responsável por mais da metade dos gastos públicos com saúde. E esses 

números aumentam significativamente quando se estudam as populações de 

comunidades periféricas situadas na região Norte e Nordeste. Corroborados 

pelo agravamento da falta de serviços públicos de saúde, sejam estes no âmbito 

da infra-estrutura ou de recursos humanos. 

Pesquisadores como Amorim (2015) relatam que mesmo com o 

programa Mais Médicos, implantado recentemente pelo governo federal; o 
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Maranhão é quem apresenta a menor proporção de médicos (de apenas 0,68 

para mil habitantes); o ideal, segundo o Ministério da Saúde, seria de 

2,5/milHab. Para instituições internacionais como a OMS, o número mínimo 

desses profissionais seria de um médico para cada mil habitante.  

Com objetivo de apresentar soluções alternativas para minimizar a 

precariedade dos serviços de saneamento básico, entre os anos de 2010 e 2012 o 

projeto Tecnologias alternativas para o tratamento de dejetos humanos na Região do 

Baixo Munim-MA implantou dez unidades de AE em comunidades situadas na 

zona rural dos municípios de Axixá, Icatu, Cachoeira Grande, Morros e 

Presidente Juscelino. Desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de 

pesquisadores da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), com 

financiamento do edital CNPq.CT-Agro 027/09, o projeto visou à promoção de 

saúde e melhoria da qualidade de vida das populações locais dessa região 

(SILVA et al., 2013). 

Da experiência suscitada surgiu a problemática em torno da efetividade 

e da eficiência dos abrigos ecológico (AE) enquanto tecnologias sociais para a 

minimização das precárias condições de saneamento básico em comunidades 

situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo Munim-MA. Dessa 

forma, o objetivo deste artigo é socializar as etapas de construção e a 

viabilidade técnica, econômica e social da implantação dos AE nessas 

comunidades, visando a promoção da saúde. 

  

2. SAÚDE E SANEAMENTO 

 

A preocupação com as questões sanitárias e a sua influência sobre a 

saúde humana remontam ao contexto da Primeira Revolução Industrial no 

Século XVIII, que impulsionou o crescimento das cidades e a precarização das 

condições higiênicas da população. Contudo, somente a partir de meados do 

Século XIX essa perspectiva adquiriu maior importância no meio científico. 

George et al. (1993) destacam que coube à enfermeira italiana Florence 
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Nightingale, em 1844, a elaboração de uma teoria que relacionasse as 

influências do ambiente sobre a saúde das comunidades. 

Segundo Heller (1998), apesar da relevância dessa tendência, é 

equivocado substituir a perspectiva sobre o saneamento pela perspectiva 

ambiental mais ampla sob o risco de incorrer em determinismos ambientais. 

Mostra-se necessário reconhecer as questões vinculadas ao saneamento como 

de fundamental importância nos trabalhos relacionados à saúde ambiental, 

demonstrando seu papel, sua pertinência, e sua aplicabilidade de forma a 

identificar os fatores de riscos à saúde de determinada sociedade. 

No âmbito dessas abordagens, Heller (1998) e Mendonça e Motta (2007) 

também assinalam que foram as questões relacionadas ao saneamento que 

propiciaram o desenvolvimento teórico das determinantes ambientais de saúde. 

Originário dos estudos elaborados pela Organização Mundial da Saúde e 

publicado em 1986 na Carta de Ottawa, o conceito de promoção de saúde 

representa “O processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria 

de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 

controle deste processo (OMS, 2002, p. 19)”. 

Souza e Freitas (2009) entendem que a promoção de saúde definida pela 

OMS é uma estratégia de mediação entre os indivíduos e seu ambiente e 

combina as responsabilidades individuais com as coletivas. Destacam também 

que há três estratégias fundamentais para a promoção de saúde: a mobilização, 

a mediação e a capacitação das comunidades para o desenvolvimento das 

atividades propostas. A mobilização e a capacitação são estratégias que 

permitem a participação das comunidades alvo, enquanto a mediação 

representa a responsabilidade das diversas instituições e atores no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Ao analisar o papel preventivo das políticas relacionadas à promoção 

de saúde, Heller (1998) ressaltam a importância do saneamento básico que é um 

conjunto de medidas infraestruturais voltadas para a prevenção de doenças. É 

uma intervenção multidimensional sobre o ambiente e compreende os serviços 

e estruturas que abrangem as redes coletoras e sistemas de tratamento de 
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esgotos sanitários e águas pluviais, as redes de abastecimento de água potável, 

e os sistemas de coleta, tratamento, e disposição de resíduos sólidos. 

No Brasil, as bases legais para o desenvolvimento de políticas voltadas 

para a promoção de saúde e do saneamento básico estão na própria 

Constituição Federal de 1988. As principais referências são o artigo 23, que 

estabelece a competência dos poderes públicos de cuidar da saúde, proteger o 

meio ambiente e promover os serviços de saneamento básico; o artigo 196, que 

define a saúde como direito de todos; e o artigo 225, que garante o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado (BRASIL, 1988). 

Paralelamente, a Lei Federal 11.445/2007 (Política Federal de 

Saneamento Básico) estabelece que o desenvolvimento dos serviços de 

saneamento básico deve observar os princípios da universalização do acesso; a 

integralidade; a disponibilidade; a adoção de métodos, técnicas e processos 

adequados a cada localidade; a eficiência e sustentabilidade econômica; e a 

utilização de tecnologias apropriadas. Também devem priorizar e incentivar 

alternativas que visem à melhoria da qualidade de vida, das condições 

ambientais e de saúde pública, e a garantia de projetos adequados para o 

atendimento das populações rurais e tradicionais com soluções compatíveis 

com as características econômicas e culturais de cada localidade. Além disso, 

deve-se tomar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento (BRASIL, 

2007). 

Diante desses princípios é que se percebem as diferenciações espaciais 

relacionadas à abrangência dos serviços de saneamento básico no Brasil. Os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que no país 

55,45% dos domicílios têm acesso à rede geral coletora de esgotos, e 24,46% 

dispõem da fossa rudimentar. No Maranhão, 11,65% e 45,14% dos domicílios 

são atendidos por redes gerais coletoras de esgotos e por fossas rudimentares 

respectivamente. Também na zona rural do Estado, 0,38% dos domicílios possui 

acesso às redes gerais de esgotos (IBGE, 2010). 

Deve-se ter claro, então, que a problemática em torno da inadequação 

dos serviços de saneamento básico está vinculada às estruturas 
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socioeconômicas, contribuindo para que a parcela mais significativa da 

população que não tem acesso a tais benefícios seja aquela que dispõe de menor 

poder aquisitivo, e que reside nas periferias das cidades e na zona rural. 

 

3. GENERALIDADES  

 

Este trabalho de pesquisa faz parte de um conjunto de ações que estão 

sendo desenvolvidas no Brasil (desde 2008) para a inserção social de 

comunidades rurais e ribeirinhas ao novo paradigma instaurado: a conservação 

e utilização racional dos mananciais. O projeto está, também, inserido no 

contexto da saúde coletiva rural, onde o déficit para a coleta e tratamento de 

esgoto chega a 96%, e metade dos domicílios, inclusive aqueles urbanos 

periféricos, ainda não possuem sanitários (FUNASA, 2012).  

No Maranhão, a rede geral coletora de esgotos abrange apenas 11% dos 

domicílios, enquanto a fossa negra é utilizada em 45%, o restante são buracos 

escavados no chão feitos sem nenhum controle (IBGE, 2014). Embora o estado 

seja rico (quantidade e qualidade) em bacias hidrográficas, algumas já tiveram 

seu volume diminuído devido, principalmente, ao assoreamento; e sua 

qualidade comprometida, devido ao uso inadequado de seus mananciais 

(NUGEO, 2003). As moradias sobre as águas (palafitas) corroboram, pois que os 

dejetos humanos sejam lançados in natura, diretamente nos rios. 

A bacia hidrográfica do rio Munin, por contornar os chamados 

“grandes lençóis”, deve ser conservada por causa de sua beleza paisagística. 

Muito embora, boa parte das águas de seu baixo curso já estejam contaminadas 

por coliformes fecais, proveniente da disposição inadequada de dejetos na 

beirada do rio; além de receber a contribuição de toda a bacia (SILVA et al. 

2010). O tratamento dos esgotos sanitários bem como a sua adequada 

disposição, além de evitar a eutrofização das águas (acarretando exaustão do O2 

dissolvido e diminuindo a transparência das águas), evita a contaminação, por 

microrganismos patógenos, favorecendo a saúde coletiva na comunidade. 

Pesquisadores como Sousa et al. (2014), assinalam que é necessário, para um 
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esgotamento sanitário alternativo, a implantação de banheiros secos (BS); 

sobretudo em comunidades excluídas de políticas públicas, como aquelas rurais 

e ribeirinhas.  

Para Martinetti et al. (2009) a adoção do BS diminui o uso das fossas 

rudimentares pelos moradores, melhorando os parâmetros (físico, químico e 

biológico) das águas e, posteriormente aumentando a produtividade das 

colheitas; usando os dejetos, compostados, na fertilização do solo. Cabe 

enfatizar que essas tecnologias alternativas (BS) só serão efetivas, na medida em 

que sua difusão: inserir os moradores no processo, criar novos valores sociais, e 

incentivar o potencial da própria comunidade em mitigar seus problemas 

(PAES et al., 2014).  

É sabido que os métodos usados para esgotamento sanitário 

convencionais, por serem caros e necessitarem de extensas tubulações, excluem 

boa parte das comunidades tradicionais: indígenas, rurais, quilombolas, 

ribeirinhas, dentre outras (RECESA, 2009). Mas, mesmo sendo consideradas 

como periferia da periferia, e como meros vestígios do passado; essas 

comunidades são organizadas, capazes de aprender mutuamente; sabem usar o 

espaço de forma coletiva, tendo uma relação intrínseca com a terra 

(NASCIMENTO, 2013). E, estão intimamente ligadas à questões de identidade, 

valorizando suas tradições e entendendo o uso de seu território, enquanto 

espaço de produção e modo de vida; gerando vínculos de solidariedade ativa 

entre seus membros. 

 

4. METODOLOGIA 

 

A escolha da região do baixo Munin foi devido sua riqueza hídrica, já a 

escolha dos cinco municípios (Axixá, Cachoeira Grande, Icatu, Morros e 

Presidente Juscelino) foi baseada na relação de identidade com o rio (por isso 

não foi incluída Rosário e Bacabeira) e nos dados sobre a abrangência da rede 

geral coletora de esgoto domiciliar que, nesses municípios é uma das mais 
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baixas do estado, variando de apenas 0,1% em Cachoeira Grande até 1,1% em 

Morros (IBGE, 2014).  

Como os recursos financeiros do CNPq (Edital CT-Agro027) eram 

suficientes para construir apenas dez abrigos; fez-se, portanto, a escolha das dez 

comunidades a serem contempladas. Para isso, priorizaram-se aquelas que 

tiveram mais empatia e interesse pelo projeto, durante o processo de 

mobilização e capacitação. E, cujos moradores participaram das reuniões de 

formação de um possível “Pró-Comitê” da bacia hidrográfica do Rio Munim 

(SILVA et al, 2009).  

As comunidades escolhidas foram: “Belém” e “Boa Vista”, no 

município de Axixá; “Pindobal” e “Casca Grossa”, no município de Cachoeira 

Grande; “Centro do Meio” e “Jacareí dos Pretos”, no município de Icatu; “Bom 

Gosto”, “Santa Cecília” e “Santa Helena”, no município de Morros; e “São João 

dos Costas”, no município de Presidente Juscelino. Como pode ser visto pela 

Figura 1, embora a comunidade Santa Cecília esteja distante da sede (Morros) se 

relacionar diretamente com as comunidades dessa bacia, devido a proximidade 

com a estrada. 
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 Figura 1. Localização geográfica das dez comunidades contempladas. 
 

As dez comunidades selecionadas têm na agricultura de subsistência e 

na pesca suas principais atividades econômicas. Boa parte dos moradores 

consomem água de poços ou diretamente dos rios, sendo que a maioria não 

realiza qualquer tipo de desinfecção. No que tange aos dejetos humanos, existe 

um predomínio de buracos escavados indiscriminadamente no chão; 

sumidouros não impermeabilizados com pequena profundidade, o que acaba 

contaminando o solo e as águas, proliferando doenças. Além de acidentes com 

crianças e idosos. 

Para apresentação e implantação dos abrigos foram realizadas reuniões 

que ocorreram em espaços coletivos com participação daqueles moradores que 

tiveram empatia pelo projeto, conforme metodologia proposta por Verdejo 

(2010). Conforme sugerido por Martinetti et al. (2009), os depoimentos dos 

participantes foram obtidos, durante a capacitação, que em conversas informais 

relataram as suas percepções sobre o BS. Embora a escolha do local para 

implantação dos abrigos seja de natureza técnica, foi discutido o que seria 
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melhor para a comunidade: um local adequado, de fácil acesso, com 

privacidade e que evitasse vandalismo. 

O projeto pautou-se em uma metodologia de trabalho coletiva, 

seguindo as diretrizes propostas por Chambers (1994). Antes da construção dos 

banheiros, foi realizado um levantamento prévio sobre a situação sanitária dos 

municípios e comunidades selecionadas. Esse levantamento consistiu tanto de 

coletas indiretas, por meio da obtenção de dados do Sistema IBGE de 

Recuperação Automática (SIDRA), quanto diretas, por meio de visitas a campo. 

As atividades de construção dos abrigos foram inseridas em um 

contexto de desenvolvimento local, enfatizando as realidades socioeconômicas 

e ambientais de cada localidade. Com isso possibilitou-se a participação social, 

permitindo aos moradores assumir-se como sujeitos de seu próprio 

desenvolvimento que, conforme Dagnino (2009), é condição indispensável para 

a transformação da realidade em que vive uma comunidade. 

O trabalho de campo nessas comunidades consistiu na realização de 

diagnósticos socioambientais e no processo de capacitação dos moradores para 

a implantação da tecnologia. Optou-se pelo modelo de Diagnósticos Rápidos 

Participativos (DRP’s) proposto por Chambers (1994a e 1994b) e Verdejo (2010), 

e aplicou-se questionários junto aos chefes de família para quantificar aspectos 

relacionados aos serviços de saneamento básico. Além desses instrumentos, as 

observações in loco favorecidas pela convivência possibilitaram o 

reconhecimento das necessidades comunitárias. 

Para a implantação da tecnologia partiu-se da constatação que as 

comunidades possuíam potencialidades humanas e materiais que foram 

mobilizadas para as capacitações e oficinas que ocorreram aos finais de semana 

(sábados). Os participantes foram ensinados como se constrói o Bason, modelo 

de banheiro seco adotado para o projeto, e escolheram os locais adequados para 

a sua implantação. Os banheiros estão localizados em espaços coletivos 

próximos a igrejas, escolas e associações de moradores. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
5.1. Construção das câmaras 
 

Para a construção das câmaras de compostagem (banheiro seco), foi 

necessário, primeiramente, fabricar os moldes das placas, feitas de madeira, que 

formarão a câmara, conforme a Figura 2A. Para que as placas se encaixassem e 

formassem a câmara foi necessário uma exatidão na metragem (Fig. 2B), e assim 

obter os moldes de acordo com as especificações (Fig. 2C), evitando 

imperfeições. 

 

 
Figura 02.  Confecção dos moldes de madeira. A. madeiras cortadas para construção 
dos moldes; B. medição exata dos moldes; C. moldes prontos para uso.  
 

Durante a confecção das placas foi dada atenção para o nivelamento das peças 

e do piso, e evitando exposição ao sol, que poderia causar rachaduras nas placas. 

Visando isso, toda a areia utilizada foi peneirada; cortada a tela do tamanho do molde; 

passando óleo lubrificante nos gabaritos para a placa não colar, e encaixe dos arames, 

que servirão de sustentação e união das placas durante a montagem. 

As placas de plastocimento, com tamanhos e formas diferentes, foram unidas 

para montar a câmara de compostagem. Como pode ser visto pela Figura 4, para a 

montagem é necessário: 02 placas A; 01 placa B; 02 placas C; 01 placa D; 01 placa E; 01 

placa F; e 01 placa G. Lembrando que a peça B é um quadrado que possui uma 

abertura no centro para que seja incluído o assento sanitário; na peça C deve ser 

inserida na abertura para um tubo de 0,5 polegada, que possibilitará o movimento da 

manivela (aerar as fezes); a peça D possui duas aberturas: uma abertura circular que 

servirá como encaixe para o tubo de ventilação; e outra retangular para a passagem da 

A B C 
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manivela e a ligação entre as duas placas; a peça F possui uma abertura retângular para 

retirada do composto do interior da câmara, que depois deve ser protegido contra 

chuvas e insetos. 

 

 
  Figura 3. Esquema das placas usadas como modelo; as medidas estão apresentadas 
em centímetros. Fonte: Adaptado de Lengen (2008). 
 

Como visto foi colocado por dentro da câmara um vergalhão soldado 

de 1,45m que forma uma manivela, para misturar o composto (Figura 4B). 

Sendo posicionada de forma a atravessar a placa D por meio da abertura 

retangular, formando angulação entre as duas extremidades das placas C. A 

função da manivela é promover o arraste do material orgânico para a secção 

posterior da câmara, bem como colaborar para o reviramento e aeração dos 

dejetos orgânicos no sistema. 

A massa para fabricar as placas deve ser feita misturando-se uma parte 

de cimento com três partes de areia, adicionando água aos poucos; para não 

atrapalhar o derramamento nos moldes. Para a montagem das câmaras de 

compostagem (Figura 4A) devem-se seguir as posições corretas das placas. Com 

as placas curadas e secas, são fixadas amarrando-as com arames das quinas. Em 

seguida, aplica-se a argamassa nas juntas, vedando a câmara. Nesse ponto, é 

muito importante a instalação correta da manivela, a qual deve ser instalada 

antes do fechamento do sanitário. 
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Figura 4. Placas montando a câmara (A) e Manivela (B), Fonte: Lengen (2008). 
 

Durante a montagem deve-se fazer a instalação de um tubo de PVC 

(100mm) que servirão como exaustor. O tubo encaixa na abertura circular da 

placa D, devendo ser pintado de preto e coberto na sua extremidade com o 

chapéu de zinco e a tela de mosquiteiro para evitar a entrada de água, insetos e 

vetores na câmara de compostagem. Visando facilitar a Figura 5 apresenta a 

confecção das placas (A) seu chumbamento (B) e o sanitário (C). 

 

 
Figura 5. Confecção das placas (A); Chumbamento das placas (B); e Câmara com 
assento sanitário (C). Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
 

5.2. Construção dos abrigos 

 

A construção dos abrigos demandou uma área superficial de 1,9600m2, 

sendo 1,40m de largura e 1,40m de comprimento, e utilização de materiais 

empregados na construção civil. Na figura 6 são apresentados a planta baixa e o 

corte dos abrigos.  
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Figura 6. Planta baixa (A) e corte dos abrigos (B). Fonte: Alencar (2009). 
 
 

 
Figura 7. Fotos apresentando a pia, a bombona, a fossa para urina e o mictório. 
 

Como visto, os moradores, junto com a equipe do projeto, escolheram 

os locais mais prováveis para a implantação dos abrigos. A escolha priorizou a 

segurança patrimonial e ambiental e, áreas próximas a escolas, igrejas e 

associações de moradores; mas com certa privacidade.  
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Ressalta-se que a construção de um mictório foi uma solicitação das 

mulheres que argumentaram ser constrangedor urinar em locais inadequados 

(no mato). Para disposição da urina foram construídas pequenas fossas com 

dimensões 0,50x0,70m de largura e 0,40m de profundidade. Na figura 7 é 

apresentada a pia plástica (para lavagem das mãos), a bombona plástica (para 

armazenamento de água, externa), a fossa para urina, e o mictório de cimento. 

Após a construção dos abrigos, foi feita uma pequena decoração 

padrão, para que os banheiros apresentassem melhor conforto estético aos 

usuários. Essa iniciativa ensejou em uma pequena elevação dos custos para 

construção, mas devido aos pedidos dos moradores, a solicitação foi acatada. 

Os custos médios decorrentes para a decoração dos abrigos são apresentados na 

tabela 1. 

Para melhor informação e orientação das comunidades, foram 

adicionadas, no interior dos abrigos, placas informativas e um suporte contendo 

cartilhas (figura 8C). Esse material didático foi distribuído aos participantes da 

oficina, e contém além de ilustrações de uso e manutenção do banheiro, para 

evitar que os sanitários sejam utilizados de forma incorreta, informações sobre 

como retirar e incorporar o composto no solo (SILVA e FRANÇA, 2009).  

As cores foram escolhidas de forma que atraíssem a atenção das 

comunidades, uma vez que as localidades apresentam grande quantidade de 

área verde, o que poderia impossibilitar a visualização dos abrigos. O azul foi 

pintado na parte inferior e nas portas para que a sujeira causada pela areia, 

proveniente do período chuvoso, não seja muito visível. O amarelo é uma cor 

que reflete bem a luz, conferindo ao ambiente e às pessoas a sensação de 

tranquilidade, o que é conveniente para os abrigos ecológicos. 
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Figura 8. Fotos das Placas informativas (A); Pia (B); Estante-suporte com as  
cartilhas (C); Casinha com iluminação externa (D). 

5.3. Viabilidades dos abrigos 
 

No que tange a viabilidade econômica, não foram considerados os 

custos decorrentes da mão-de-obra necessária para construção, visto que foi um 

processo coletivo, participativo e interativo. Na tabela 1 apresentado o custo 

médio decorrente para construção dos abrigos nas comunidades. 

 
 
Tabela 1. Custo médio para construção dos abrigos (custo por unidade). 

câmara de compostagem 
Materiais utilizados Valor (R$) 

01 saco de cimento 25,00 
08 latas de areia 25,00 
01 tubo de PVC DN 100mm 15,50 
01 chapa metálica 15,00 
01 L de tinta preta 20,00 
5m Lona plástica 25,00 
01 assento sanitário 18,00 
0,5 Kg de arame recozido 8,00 
01 joelho de PVC 100mm 10,00 
01 manivela de ferro 20,00 
10 m de tela plástica tipo 
mosqueteiro 

30,00 

TOTAL R$ 211,50 
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Casinha 
Materiais utilizados Valor (R$) 

350 tijolos 122,50 
6 sacos de cimento 150,00 
1,5 carrada de pedra  120,00 
1,5 m3 de areia 64,50 
2 barras de ferro 40,00 
5 Kg de ferro 50,00 
4 tábuas para forma 32,00 
2ripões de 4m 15,00 
5 caibros 45,00 
4 telhas brasillit 45,00 
1 porta 155,00 
1 conjunto de caixa para porta 70,00 
6L de pedra brita 16,00 
1 Kg de prego 6,00 
1 conjunto de dobradiça 10,00 
1 fechadura 20,00 
1 pia 18,00 
2m de eletroduto 5,00 
1 torneira 8,00 
15m de fio 22,50 
1 interruptor duplo 10,00 
10 isoladores de duas fases 20,00 
1 assento sanitário 18,00 
1 cano para pia 40cm 20,00 
1 cano para água 20cm 10,00 
1 joelho para cano 3,00 
2 luvas para cano 8,00 
1 bacia plástica 3,00 
1 adaptador 3,00 
1 bombona de 20L 15,00 
2 suportes de parede 20,00 
1 tubo de cola para cano 5,00 
1 porta papel 20,00 
2 lâmpadas 9,00 
TOTAL R$ 1.175,50 

DECORAÇÃO 
Materiais utilizados Valor (R$) 

1 balde para serragem ou folha seca 5,00 
1 luminária externa 15,00 
4 placas informativas 30,00 
1 suporte para cartilha 15,00 
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1 lata de tinta 145,00 
TOTAL R$ 210,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
 

Conforme observado (Tabela 1), o custo médio total para construção de 

cada abrigo foi de R$ 1.597,00. Lembrando que esse valor pode variar de acordo 

com o local onde os materiais são comprados, bem como nos custos do frete. 

Conforme assinala Alencar (2009), em projetos na área da construção civil, 

deve-se sempre calcular os custos necessários utilizando valores para mais e 

não para menos, para possibilitar a margem de segurança necessária e evitar a 

falta de recursos materiais e financeiros. 

A partir das visitas a campo e da realização dos Diagnósticos Rápidos 

Participativos (DRP’s) constatou-se que as comunidades desenvolvem a 

agricultura, a pesca e o extrativismo vegetal como principais atividades de 

subsistência, nas quais utilizam técnicas tradicionais que são características das 

comunidades situadas zona rural do Maranhão.  

Os serviços de saneamento básico também se mostraram pouco 

satisfatórios. Para a coleta e disposição dos esgotos sanitários predominam as 

fossas rudimentares, enquanto o abastecimento e o armazenamento de água são 

realizados por meio de poços e rios, e tanques construídos em alvenaria. Na 

maioria das residências não é realizado qualquer tipo de desinfecção da água 

para o consumo direto, o que contribui para a ocorrência de doenças de 

veiculação hídrica entre os moradores. Na tabela 2 são apresentadas as 

condições de saneamento básico das comunidades. 

 
  



62 

 

 
 
 

C
ad

ernos M
aria A

ragão d
e T

ecn
ologias S

ociais  1 

Tabela 2. Condições de saneamento básico das comunidades. 

Comunidades 

Coleta de esgotos 
Abastecimento de 

água 
Armazenamento de água 

Fossa 
rudimentar 

Fossa 
séptica 

Outra Poço Rio Outra Tanque 
Caixa 
d’águ

a 
Outra 

Belém 70% 28% 2% 77% 23%  92% 7% 1% 

Boa Vista 80% 18% 2% 12% 88%  93% 6% 1% 

Pindobal 87% 10% 3% 75% 25%  95% 3% 2% 

Casca Grossa 90% 6% 4% 90% 10%  96% 3% 1% 

Jacareí dos Pretos 95% 3% 2% 20% 80%  98% 1% 1% 

Centro do Meio 74% 25% 1% 80%  20% 94% 5% 1% 

Bom Gosto 97% 2% 1% 72% 28%  96% 3% 1% 

Santa Cecília 94% 4% 2% 35% 65%  97% 2% 1% 

Santa Helena 84% 15% 1% 30% 70%  91% 8% 1% 

São João do 
Costas 

86% 10% 4% 67% 33%  95% 2% 3% 

 
 

A realidade apresentada na tabela 2 pode ser explicada a partir dos 

dados apresentados no gráfico 1 que mostra a limitada abrangência da coleta de 

esgotos nos municípios da Região de Planejamento do Baixo Munim. Em outra 

perspectiva, pode-se afirmar que os dados apresentados na tabela 2 são parte de 

um contexto mais amplo. De acordo com o Instituto Maranhense de Estudos 

Socioeconômicos e Cartográficos - IMESC (2010), cerca de 70% da população 

rural maranhense não possuem acesso aos serviços de coleta dos esgotos 

sanitários e vivem apenas com fossas sépticas. 

Após análise das características socioeconômicas e das condições de 

saneamento básico das comunidades, partiu-se para a implantação dos 

banheiros secos. Em decorrência de problemas técnicos (falta de local 

adequado) e estrutural (limitações dos estabelecimentos comerciais locais), as 

placas de plastocimento que compõem a câmara de compostagem dos Bason’s 

foram confeccionadas na cidade de São Luís-MA. Na tabela 3 são apresentados 

os materiais utilizados para a confecção das placas dos Bason’s. 
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Tabela 3. Materiais utilizados para a confecção das placas dos Bason’s (por unidade). 

Ord. Materiais Especificações Quantidade 

01 Peças de madeira Paparaúba  
02 Chapa de madeirite – (1,10 x 2,20 m) Dimensões: 1,10 x 2,20 m  
03 Pregos   
04 Cimento   
05 Areia   
06 Tela plástica mosquiteiro Largura: 1,5 m 10 m 
07 Arame recozido 18 0,5 kg 
08 Tubo de PVC para esgoto DN 100 mm 01 
09 Joelho de PVC para esgoto  DN 100 mm 01 
10 Barra de aço  DN 10 mm (3/8”) 01 
11 Tampa de assento sanitário  01 
12 Chapa metálica DN 0,20 m 01 
13 Lata de tinta  Esmalte sintético - cor preta 01 

Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
 

Os materiais podem apresentar (como esperado) variações de valores 

conforme o local de compra, e nas comunidades são mais elevados devido às 

dificuldades de acesso e transporte. Por essa razão, optou-se pela compra dos 

materiais em centros comerciais localizados em São Luís-MA. Com essa 

iniciativa, conseguiu-se padronizar a confecção das placas e diminuir os custos 

decorrentes. 

Na execução do projeto não foram considerados os custos decorrentes 

da mão-de-obra, pois se partiu do pressuposto que as comunidades possuíam 

recursos humanos que foram mobilizados para a implantação da tecnologia. 

Para cada banheiro foram despendidos os seguintes valores: Bason (câmara de 

compostagem) – R$ 211,50; abrigo – R$ 1.175,50; decoração dos abrigos – R$ 

210,00. O custo total para construção de cada unidade foi R$ 1.597,00 passível 

de variações de acordo com o local de compra dos materiais. Conforme Alencar 

(2009), utilizou-se como parâmetros os maiores valores para possibilitar a 

margem de segurança necessária e evitar a falta de recursos. 

O processo de implantação dos banheiros considerou também a 

dificuldade de acesso às comunidades, o regime pluviométrico da região 

(evitou-se trabalhar no período chuvoso), e o tempo disponível pelos 
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moradores para acompanhar as atividades. Na tabela 4 é apresentado o 

quantitativo de participantes no processo de implantação dos Bason’s. 

 
Tabela 4. Quantitativo de participantes na implantação dos Bason’s. 

Comunidades 
Total de participantes 

Capacitação Oficinas 

Belém 20 08 
Boa Vista 22 10 
Casca Grossa 18 07 
Pindobal 23 09 
Centro do Meio 19 06 
Jacareí dos Pretos 24 10 
Bom Gosto 20 09 
Santa Cecília 21 06 
Santa Helena 17 07 
São João dos Costas 19 06 

 

Os resultados apresentados na tabela 4 mostram que houve pequena 

participação social no processo de capacitação e, em menor escala, na realização 

das oficinas. Chambers (1994a e 1994b) e Verdejo (2010) destacam que o 

desenvolvimento de atividades na zona rural pode enfrentar diversas 

dificuldades, dentre as quais a participação social é o mais significativo em 

razão do tempo disponível pelas comunidades. 

Na mesma perspectiva, Dagnino (2004 e 2009) assinala que os processos 

de difusão das tecnologias sociais e transferência tecnológica ainda enfrentam 

um grande desafio relacionado à aceitação das comunidades para as quais são 

propostas. Tal acontece porque na maioria dos casos essas tecnologias e a sua 

utilização são planejadas fora das comunidades para as quais são pensadas, 

causando estranhamento e resistência ao se chocarem com fatores culturais. 

Pelos resultados alcançados, o projeto mostrou as viabilidades técnica, 

econômica e social para implantação do banheiro seco como alternativa para o 

tratamento de dejetos humanos na zona rural da Região de Planejamento do 

Baixo Munim. Porém, menos de 15% dos moradores em cada comunidade 

utilizam os banheiros.  
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Essa situação permite tecer um conjunto de reflexões que condizem 

com os paradoxos, potencialidades e limites da sociedade moderna. Remete 

inicialmente ao convívio entre modernidade e tradicionalidade, uma vez que 

apesar da sociedade contemporânea fundamentar-se nos pressupostos da 

modernização, que inclui o desenvolvimento sustentável e a higienização, 

convive com o que, a partir dessas pautas, poderia se designar de atrasado, que 

em uma leitura menos pejorativa também se relaciona à tradicionalidade. 

Considerando que o tema de fundo para as ações do projeto relaciona-

se a noções delicadas como é a questão dos cuidados com o corpo, da higiene 

pessoal, dos hábitos íntimos, como é o ato de "ir ao banheiro", pode-se dizer que 

a sua problematização incorre em tocar na intimidade das relações das pessoas, 

nos hábitos, e nos costumes. Remete a noções incorporadas e estruturantes das 

pessoas (SOLER, 2010; BOURDIEU, 2003) e, portanto, sua modificação não se 

dá igualmente de forma rápida. 

Também a simples comparação entre a ambiência dos tipos de 

banheiros trabalhados – o tradicional (fossa rústica, na qual o usuário faz suas 

necessidades de cócoras sobre um assoalho de madeira) e o banheiro concebido 

pelo projeto (banheiro seco no qual o usuário faz suas necessidades sentado em 

um vaso) - as lógicas, as estéticas e as concepções veiculadas permitem, de 

forma perceptiva, dimensionar esta diferença e, por conseguinte, as 

dificuldades encontradas pelo projeto para implantação dos banheiros secos nas 

comunidades situadas na zona rural da Região de Planejamento do Baixo 

Munim. 

 

5.4. Demográficos e saneamento 

 

Neste tópico será apresentado algumas considerações sobre a área de 

estudo desta pesquisa, visando facilitar o entendimento sobre a relevância do 

projeto.  

A Região de Planejamento do Baixo Munim, constituída pelos 

municípios de Axixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Presidente 
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Juscelino e Rosário, concentra 128.823 habitantes que correspondem aos 2% da 

população absoluta do Maranhão (IMESC, 2012). Como foi dito anteriormente 

pelo fato dos municípios de Rosário e Bacabeira terem identidade com o rio 

Iapecurú, não foram contemplados com o projeto. 

De acordo com dados do IBGE (2010), parcela significativa da 

população dos municípios localiza-se na zona rural. Exceção é feita ao 

município de Rosário que concentra parcela expressiva de sua população na 

zona urbana em razão da maior dinamicidade econômica. Na tabela 1 é 

apresentada a distribuição populacional entre as zonas urbana e rural dos 

municípios do Baixo Munim. 

 
Tabela 5. Distribuição populacional dos municípios inserido na região do Baixo 
Munim. 

Municípios 
População 
total 
(hab.) 

Pop. 
urbana 
(hab.) 

Pop. 
rural 
(hab.) 

Área 
territorial 
(km2) 

Densidade 
demográfic
a 
(hab./km2

) 

Axixá 11.407 4.703 6.704 203,2 56,15 
Bacabeira 14.925 3.324 11601 615,6 24,25  
Cachoeira Grande 8.446 3.792 4.654 705,6 11,97 
Icatu 25.145 7.816 17.329 1448,8 17,36 
Morros 17.783 6.720 11.063 1715,1 10,37 
Presidente Juscelino 11.541 4.120 7.421 354,7 32,54 
Rosário 39.576 23.252 16.324 685,0 57,77  

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIDRA/IBGE (2010). 
 

Apesar do tamanho populacional e de sua desigual distribuição entre as 

zonas rural (58,29%) e urbana (41,71%), os serviços de saneamento básico na 

Região de Planejamento do Baixo Munim não estão adequados à demanda. O 

acesso à rede geral coletora de esgotos ultrapassa pouco mais de 2% dos 

domicílios no município de Rosário. Em Morros 1,09% dos domicílios tem 

acesso à rede geral coletora de esgotos, e em Cachoeira Grande o acesso a esse 

serviço alcança apenas 0,06% dos domicílios recenseados (IBGE, 2010). No 

gráfico 1 são apresentados as formas e os percentuais de acesso domiciliar aos 

serviços de coleta de esgotos nos municípios da Região do Baixo Munim. 
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Gráfico 1. Baixo Munim: coleta de esgotos e percentuais de acesso domiciliar. Fonte: 
Elaborado a partir de dados do SIDRA/IBGE (2010). 
 

Os dados apresentados no gráfico 1 mostram que, em geral, a utilização 

de rios e lagos como destinos dos esgotos sanitários apresenta percentuais 

menores que as demais formas de disposição dos efluentes. Ainda assim, esses 

percentuais são maiores em relação ao acesso à rede geral coletora de esgotos, 

exceto para os municípios de Bacabeira, Morros, Presidente Juscelino e Rosário. 

O gráfico 1 também evidencia que o uso da fossa rudimentar é acentuado, 

alcançando 54,54% e 53,15% dos domicílios nos municípios de Rosário e Morros 

respectivamente. Paralelamente, esses dados vêm acompanhados do percentual 

de domicílios sem acesso a qualquer tipo de coleta de esgotos em quase todos 

os municípios que compõem a região. 

Com base nos dados apresentados na tabela 1 e no gráfico 1, percebe-se 

que há um descompasso entre a demanda populacional e a abrangência dos 

serviços de coleta de esgotos prestados pelos poderes públicos locais. 

Andregheto e Wargaftig (2010) assinala que a deficiência dos investimentos e 

projetos no setor face ao elevado crescimento demográfico no país tem 

contribuído para a manutenção dessa realidade, ocasionando acentuada 

demora para a universalização do acesso a esse serviço no Brasil, a qual está 

Axixá Bacabeira Cach.

Grande

Icatu Morros Pres.

Juscelino

Rosário

Rede geral de esgoto 0,59% 0,68% 0,06% 0,43% 1,09% 0,24% 2,01%

Fossa séptica 32,93% 30,54% 2,49% 4,40% 2,20% 18,80% 5,50%

Fossa rudimentar 24,68% 25,29% 34,75% 31,11% 53,15% 15,91% 54,54%

Vala 4,09% 14,55% 14,52% 24,93% 4,27% 6,55% 22,50%

Rio, lago ou mar 1,85% 0,08% 0,11% 1,59% 0,08% 0,04% 1,25%

Outro tipo 17,29% 15,61% 4,80% 29,78% 17,02% 18,88% 9,55%

Não tinham 18,59% 13,23% 43,28% 7,76% 22,19% 39,57% 4,65%
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prevista, segundo estimativas da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária 

e Ambiental – ABES, para o ano de 2034. 

 

5.5 Considerações sobre o ambiente 

 

A realidade local da região conhecida como “baixo Munim” pode ser 

caracterizada por uma beleza cênica envolvente, não só por sua proximidade 

com a natureza e recursos naturais, mas pela maneira como a comunidade 

ainda se relaciona com o seu ambiente. Claro que em alguns casos teremos que 

rever essa relação, como no caso das pubeiras, que usam o Tipití para fabricação 

da puba dentro dos rioas, e das lavadeiras, que ainda usam os córregos e rios 

para lavar roupas depreciando; ambas as situações, depreciam a qualidade da  

água.  

Sobre a beleza cênica da região pode-se exemplificar pelo rico 

manancial hídrico, com presença de água transparentes e, portanto atrativas ao 

banho, não só pela sua qualidade, balneabilidade recreativa, mas pela 

temperatura adequada, média de 30ºC; e pela cobertura vegetal, digamos: 

exuberante e viçosa, explicado pelo fato de serem ribeirinhas (presença de água 

e matéria orgânica); e de alta diversidade, explicado pela presença de ambientes 

úmidos e secos. Por isso encontra-se desde plantas aquáticas, plantas de terra 

firme, plantas de ambiente lamosos até plantas psamíticas, adequadas a 

ambientes secos, como nas areias que se estendem por toda a região.  

Embora exista uma diversidade vegetal, percebe-se claramente a 

presença marcante de palmeiras de juçara, como cotidianamente os moradores 

chamam. Aqui uma ressalva: na verdade são palmeiras de Açai (Euterpes 

Oleraceua), até existe presença de algumas Juçaras (Euterpes) na região, mas a 

predominância é do Açai, comprovado pela camada oleosa e cerosa do fruto e 

pelo fato de nascerem na forma de touceiras. Lembrando que a palmeira Juçara 

é encontrada frequentemente na Mata Atlântica.  

Outra beleza cênica reside na diversidade da fauna aquática, 

preferencialmente de espécies da avifauna, sem falar no ambiente psicoso dos 
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córregos, rios e riachos, com abundância (ainda) de peixes; mesmo com o 

avanço da psicultura na região. Claro que concomitantemente temos a 

felicidade de ainda encontrarmos diferente tipos de animais andógenos (que só 

existem naquele ambiente), desde espécies da micro, macro e mastofauna.  

No que tange a questão social, infelizmente a região ainda carece de 

muita atenção de políticas públicas, mesmo tendo a benção divina de terem um 

ambiente rico em produtos naturais, como as frutas nativas, agricultura e pesca, 

produtos artesanais, vistações turísticas, dentre outros. A ação de diferentes 

ações públicas ou privadas que incorre em impactos as comunidade (como 

propostas de empreendimentos petrolíferos), uma rusticidade dos modos de 

vida e pelos depoimentos com os moradores locais, apesar da proximidade com 

os centros urbanos, como São Luiz, a dificuldade de acesso aos serviços básicos, 

sobretudo, relacionados a saúde. 

Seria interessante voltar aquela comparação entre a ambiência (antiga) 

dos banheiros no qual o usuário faz suas necessidades de cócoras sobre um 

assoalho de madeira (Figura 9); e o banheiro concebido pelo projeto, no qual o 

usuário faz suas necessidades sentado em um vaso; as lógicas, as estéticas e as 

concepções veiculadas permitem, dimensionar esta diferença. Pois as 

populações trabalhadas praticamente desconheciam os abrigos ecológicos ou 

banheiros secos, como forma alternativa para o tratamento de dejetos humanos. 

 

  
Figura 9. Fotos visualizando exemplos de banheiros usados em algumas comunidades 
 

Esta pesquisa toca nas dificuldades clássicas dos fomentos 

contemporâneos: os projetos são elaborados a partir de leitura técnica e as ações 

são propostas, nos permitindo  problematizar tanto os limites de um 
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relativismo cultural, quando colocamos em pauta os hábitos locais, quanto as 

questões ambientais e de saúde; relacionadas a estes hábitos. 

A solução para tal questão, remete também ao próprio limite do 

formato dessas ações contemporâneas pautadas por programas, com tempo e 

recurso delimitado. A problemática levantada incorre na necessidade de uma 

ação continuada, em que a partir da construção destes abrigos (AE), se 

propiciassem atividades que permitissem a continuidade da problematização 

da questão de saúde e ambiental. 

Por fim, considerando que o tema de fundo para as ações deste projeto 

também se relacionam com uma situação de possíveis constrangimentos, que é 

o ato de fazer côcô, deve-se ter cautela. Pois são aquelas noções delicadas, como é 

a questão dos cuidados com o corpo, da higiene pessoal, dos hábitos íntimos 

(FOUCAULT, 2009), como o é o ato de "ir ao banheiro".  

Pode-se dizer que a sua problematização incorre em tocar na intimidade 

das relações das pessoas, nos hábitos, e nos costumes. Remete a noções 

incorporadas e estruturantes das pessoas (BOURDIEU, 2003) e portanto, sua 

modificação, não se dá igualmente de forma rápida. Como pensar que através 

de um único projeto, mesmo bem executado, possa-se a conceber que as pessoas 

mudariam hábitos que as acompanham desde seu nascimento. 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Apesar das considerações do parágrafo anterior, os resultados aqui 

apresentados indicam que os moradores das comunidades aceitaram e se 

identificaram com o projeto. E que, os dez abrigos ecológicos (banheiros secos) 

construídos de forma participativa, foram consideradas pelos próprios 

moradores como ferramentas adequada para evitar a contaminação de seus 

mananciais e na promoção da saúde comunitária. 

A implantação dos abrigos foi acompanhada de ações educativas e por 

um processo participativo. O projeto também propiciou uma interação 

aproximada entre executores e população local, pautada não somente pela 
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relação formal prevista pelo projeto, no seu processo, foram geradas relações de 

reciprocidade a afetividade. Pontos esses difíceis de serem mensurados ou 

dimensionados como resultado de um projeto, mas que pode-se ressaltar como 

um subproduto importante para uma sociedade que ser quer menos 

assimétrica, ou seja, contribuem para um gradativo encurtamento das 

distâncias sociais entre um estudante ou pesquisador universitário e as pessoas 

da comunidade. 

A partir de uma leitura técnica e acadêmica, o abrigo ecológico (AE) 

mostrou-se como alternativa adequada para as comunidades contempladas, 

pelos seus pressupostos de baixo impacto ambiental e melhoria das condições 

de saneamento básico da população local (coleta e disposição dos esgotos 

domésticos). Porém, o desenvolvimento do projeto permitiu constatar também 

que o valor final de R$ 1.597,00 mostrou-se pouco satisfatório para a realidade 

trabalhada. 

Os resultados alcançados afirmam também a viabilidade social para a 

implantação da tecnologia, desde que sejam considerados aspectos como o 

conhecimento das comunidades em relação aos abrigos, o interesse das 

comunidades em participar das capacitações e oficinas, e a sua participação 

efetiva no processo.  

Por fim, recomenda-se que sejam feitas, após um ano, visitas as 

comunidades para monitorar o volume de material compostado. Caso a câmara 

esteja cheia o material deverá ser então incorporado ao solo visando a melhoria 

da fertilidade. Conforme já foi socializado e registrado no material didático, 

distribuído para os participantes, na forma de cartilhas. 
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PROFESSORES KRIKATI: OMBRO A OMBRO 
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RESUMO 
O relato de experiência conta a trajetória das formações continuada e específica dos 
Professores Indígenas Krikati, realizadas no período de 2007 a 2014, na Aldeia São José, 
município de Montes Altos - MA, por intermédio do apoio pedagógico da Faculdade 
de Educação Santa Terezinha-FEST. A Constituição Federal do Brasil de 1988 
representou um marco à normatização dos direitos dos índios, entre outros, de uma 
educação específica, diferenciada, bilíngue e intercultural. No entanto, continua sendo 
a formação de professor o maior entrave para a concretização de uma educação escolar 
indígena. Nesse sentido, as formações têm como objetivo contribuir com a formação 
pedagógica dos professores indígenas Krikati. Os encontros são quinzenais na própria 
aldeia. Nesse percurso, buscou-se compreender como se dá o processo de educar na 
visão indígena, assim como os saberes e conhecimentos tradicionais. Os Krikati 
manifestam os seus saberes utilizando-se de elementos de sua cultura, assim os mesmo 
foram utilizados, na formação continuada, nos estudos sobre planejamento, 
metodologia e avaliação. A formação específica, na língua escrita materna, se justificou 
pela falta de domínio de dezenove professores indígenas Krikati. As metodologias 
utilizadas foram: temas geradores, pesquisa de campo, fotografias, desenhos e 
produções textuais.  Conclui-se, a partir do desenvolvimento das formações, que a 
escola específica e diferenciada não pode ser vista como uma utopia ou sonho, mas 
uma certeza, resultado de luta, na qual se busca o respeito às diversidades 
etnoculturais e à dignidade do ser humano. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Formação Específica e Continuada. Educação Indígena e 
Escolar. Língua materna. 
 

                                                           

18 Mestranda em Ensino pela UNIVATES Especialista em Educação Especial, graduada em Pedagogia e 
Professora da FEST. 
19 Mestranda em Ensino pela UNIVATES. Especialista em Educação Infantil e nas Séries Iniciais do Ensino 
Fundamental, Licenciada em Letras e Professora da FEST. 
20Doutoranda em História pela UNISINOS. Professora da Universidade Estadual do Maranhão/ Centro de 
Estudos Superiores de Imperatriz. 
21 Mestre em Ciências da Educação, especialista em Gestão de Instituições de Ensino Superior, especialista 
em Comercio Exterior, com ênfase em micro e pequenas empresas, graduado em Ciências Econômicas e 
vice diretor  da FEST. 
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Professora da UFMA. 



77 

 

 
 
 

C
ad

ernos M
aria A

ragão d
e T

ecn
ologias S

ociais  1 

RESUMEN 
El informe de la experiencia cuenta la historia de la formación continua y específica de 
maestros indígenas Krikati, realizada 2007-2014, en la Villa São José, municipio de 
Montes Altos - MA, a través del apoyo de la Faculdade de Educacão Santa Terezinha - 
FEST. La Constitución Federal de 1988 fue un hito para la normalización de los 
derechos indígenas, entre otros, una educación específica, diferenciada, bilingüe e 
intercultural. Sin embargo, sigue siendo el maestro entrenando el mayor obstáculo 
para el logro de una educación escolar indígena. En este sentido, las formaciones están 
destinadas a contribuir a la formación pedagógica de los maestros indígenas Krikati. 
Las reuniones son cada dos semanas en el pueblo en sí. En el camino, trató de entender 
cómo es el proceso de educación de la visión indígena, así como el conocimiento y el 
conocimiento tradicional. El Krikati manifesta sus conocimientos utilizando elementos 
de su cultura, aun así han utilizado en la educación continua, estudios sobre la 
planificación, metodología y evaluación. Formación específica en nativo de la lengua 
escrita, se justifica por la falta de dominio de diecinueve maestros indígenas Krikati. 
Las metodologías utilizadas fueron: la generación de los temas, la investigación, 
fotografías, dibujos y producción textual. Se puede concluir a partir del desarrollo de 
las formaciones, la escuela específica y diferenciada no puede ser visto como una 
utopía o un sueño, sino una certeza, resultado de la lucha en la que se busca el respeto 
a la diversidad etnocultural y la dignidad de la humano. 
 
PALABRAS CLAVE 
Formación específica y continua. La educación indígena y la escuela. Lengua materna. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A educação escolar23 dos povos indígenas, no Brasil, tem o marco 

constitucional nos anos 1980. A conquista do direito a uma educação 

diferenciada, tendo como protagonista do processo os professores indígenas, 

preconizada tanto na Constituição Federal de 1988, quanto na Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação de 1996, ainda, não se pode considerar uma prioridade nas 

políticas públicas educacionais. A partir da ausência dessas políticas e de uma 

atenção as questões indígenas pelo Estado, algumas iniciativas – dos povos 

indígenas – surgem como possibilidades em fortalecer uma educação que 

atenda aos seus interesses.  Como exemplo, citamos a realidade dos professores 

indígenas Krikati24, os quais através de seus representantes buscaram apoio 

junto a Faculdade de Educação Santa Terezinha (FEST) para desenvolver uma 

proposta de formação continuada. 
                                                           

23 Aqui nos referimos a educação numa concepção específica e diferenciada 
24 Krikati, faz parte do povo Timbira, vive na Terra Indígena Krikati, situada no oeste do Maranhão, nos 
municípios de Montes Altos, Sitio Novo, Lajeado Novo e Amarante do Maranhão. 
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O projeto se estendeu de 2007 a 2010, intitulado de: “Formação 

Continuada dos Professores Krikati”, cujo objetivo foi contribuir com as 

práticas pedagógicas dos professores em questão. Para o desenvolvimento da 

proposta, a FEST formou uma equipe, cuja primeira ação foi promover a 

discussão junto à comunidade para compreender a concepção de formação que 

desejariam para sua comunidade.  Nas ações seguintes, estruturamos o projeto 

definindo a metodologia, conteúdos e/ou temáticas, avaliação, cronograma, 

recursos e a forma de registrar os resultados durante todo processo. 

Muitos desafios foram se apresentando no decorrer da implementação 

do projeto: da parte da equipe de professores não indígenas a superficialidade 

em relação à cultura específica e a falta de domínio da oralidade materna 

Krikati. Do outro lado, por parte dos professores indígenas, a dificuldade em 

compreender os conteúdos específicos da didática. Outro aspecto que se 

destacou como maior entrave foi a transposição das práticas dos não indígenas 

no fazer pedagógico dos professores sendo, estas, assimiladas, principalmente, 

por alguns pais Krikati.  

Além dos desafios mencionados, no desenvolvimento do projeto os 

professores indígenas sentiram novas necessidades: o domínio da língua escrita 

materna tanto para produzir os materiais didáticos específicos quanto para 

alfabetizar seus alunos no processo bilíngue.  A partir dessa necessidade, surgiu 

um novo projeto: “Alfabetização na Língua Escrita Materna dos Professores 

Indígenas Krikati”, iniciado em 2010. Assim, apresenta-se neste relato de 

experiências toda a trajetória das formações desenvolvidas. Contudo, as 

relações de confiança, cumplicidade, respeito, ternura e aprendizagens – ombro 

a ombro construídas e imensuráveis – não foram possíveis serem transcritas. 

 

2. OS RASTROS DA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA  
 

 Acreditamos que para o fortalecimento da educação escolar 

indígena a formação, seja específica e/ou continuada, deva acontecer na própria 

aldeia. Pois, só assim, a integração da comunidade é valorizada, os idosos 

participam nas decisões, a reflexão da importância da cultura é aflorada, os 
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recursos naturais e pedagógicos são utilizados e a coletividade prevalece sobre 

o individualismo. 

Ao contrário, quando se dá na cidade, surgem várias situações 

conflituosas que vão desde a separação familiar até a adaptação ambiental. 

Estas provocam problemas emocionais e físicos que afetam a concentração e, 

consequentemente, a aprendizagem. 

Essas argumentações são, também, compartilhadas pela comunidade 

escolar Krikati. Assim, na ausência do Estado em ofertar a formação específica 

na própria comunidade, surgiu à iniciativa em buscar, por intermédio de suas 

lideranças – Lourenço Milhomem Krikati e Silvia Cristina Puxcuyj Krikati – a 

contribuição da FEST para elaboração de um projeto de formação para seus 

professores. 

O Projeto de formação foi elaborado junto à comunidade da Aldeia São 

José, localizada no município de Montes Altos-MA. Assim, a partir da 

participação da comunidade na elaboração e após consenso, em comum acordo, 

firmou-se o convênio entre a Faculdade de Educação Santa Terezinha (FEST) e a 

Associação de Pais e Mestres Indígena Krikati. 

 
2.1 Educar na visão Krikati: analisando conceitos 
 

Educar na visão dos professores indígenas Krikati vai além da educação 

escolar, pois esta não está limitada a um espaço específico e nem ao núcleo 

familiar. Acontece no cotidiano e é responsabilidade de todos para o 

fortalecimento dos saberes e conhecimentos culturais. Para Pedro E’croc Krikati 

“educar vem de pai para filho na convivência de um povo. É muito importante 

você reconhecer sua origem, a cultura, a língua, para não perde a sua 

identidade”. Complementarmente, Wagner C. Krikati afirma que o ancião é 

base sólida da educação indígena, pois a partir deles é repassado o legado dos 

seus antepassados. Que neste processo, não se tem apenas um professor, pois 

todos que acumularam conhecimentos têm o que ensinar a geração mais nova. 

Contudo, Silvia Cristina Puxcuyj Krikati afirma que na educação escolar 
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é impossível um professor indígena não trabalhar sua imagem, 
postura. Educar uma criança é seguir, é dar rumo a uma vida. 
Educar é preservar a cultura viva, manter ela. Preservar é por 
em prática o que foi colhido junto com a nossa comunidade. 
Educar não é só escrever e ler e sim ter conhecimento em geral. 
Como valorizar o seu passado e tentar manter viva a cultura 
sabendo da globalização chegando à aldeia? 

 
Observa-se através dos depoimentos que a educação indígena é livre, 

prazerosa e se dá através da imitação, neste aspecto, o idoso é reconhecido na 

transmissão de valores às novas gerações através da oralidade. Neste sentido, 

educar é viver o prático, o empírico buscando suprir suas necessidades 

imediatas. A educação escolar, por sua vez, é sistematizada e os objetivos estão 

atrelados às atividades, ao espaço e ao tempo. Porém, esta organização não é 

pensada pelo indígena, mas para o indígena como afirma Silvia Cristina 

Puxcuyj Krikati “é impossível um professor indígena não trabalhar sua 

imagem, postura”. Assim, se percebe que 

a escola entrou na comunidade indígena como um corpo 
estranho, que ninguém conhecia. Quem a estava colocando 
sabia o que queria, mas os índios não sabiam, hoje os índios 
ainda não sabem para que serve a escola. É esse o problema. A 
escola entra na comunidade e se apossa dela, tornando-se dona 
da comunidade, e não a comunidade dona da escola. 
(HENRIQUES et al.,2007, p. 10) 

 
Percebe-se, nesse sentido, que a função social da escola não indígena foi 

transportada para as comunidades indígenas e que esta não corresponde aos 

anseios específicos, embora seja reconhecida como um instrumento necessário 

para autonomia e autodeterminação. Isto não significa dizer que não existam 

conflitos entre a especificidade da educação indígena e os parâmetros da 

educação do não indígena. 

 
2.2 Ora de pensar e registrar a prática: O que e como fazer? 

 
O ato de planejar é uma necessidade, pois planejamos as coisas mais 

simples “coisas mínimas do dia a dia, como tomar um banho ou dar um 

telefonema, estão presentes atos de planejamento” (VASCONCELOS, 2002, 
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p.15). Porém, o planejamento compreendido dessa forma, não se dá de forma 

racional, ao contrário, parte da necessidade imediata, diferentemente do 

planejamento escolar que defende ponto de vista, faz escolhas, toma decisões 

em relação ao que ensinar, por que ensinar, para quem ensinar e qual a 

importância dos conhecimentos. 

Nas comunidades tradicionais, como as indígenas, se vive do presente e 

também do passado, mas nunca do futuro. Assim, o ato de planejar, muitas 

vezes não tem sentido, pois o cotidiano é vivido e dificilmente planejado. O que 

justifica que muitas vezes o professor indígena veja o planejamento escolar 

como um obstáculo, não como algo prático. E quando são pressionados a 

planejar inquietam-se por não ver a necessidade e, também, de não saber 

sistematizar suas atividades pedagógicas, como é percebido na fala da 

professora Katiana Crỹcre da S. Krikati ao afirmar que “muitas vezes, depois 

que termino a aula fico pensando que poderia ter levado um arco e flecha pra 

falar aos meus alunos pequenos sobre o que é uma reta. Sei que seria 

importante, mas não sei muito bem como fazer”. 

Compreendendo a necessidade apresentada pela professora e demais 

professores de como sistematizar as atividades pedagógicas, desenvolvemos 

durante a formação um estudo sobre os níveis de planejamento, partindo dos 

saberes vivenciados como: organização de roçado, festas, brincadeiras, etc. A 

partir dos conhecimentos prévios apresentados foi possível utilizar textos sobre 

planejamento subsidiado por autores como: Menegolla (2003) e Vasconcelos 

(2002). 

Contudo, sabedores de que é na prática que manifestam seus saberes, 

utilizamos de um contexto da festa do “Gavião”, para que percebessem as 

etapas de um planejamento. Neste aspecto, questionamos os professores em 

relação a primeira ação que fariam quando pensaram em realizar a festa. As 

respostas foram relacionadas à necessidade em reunir os homens no pátio e 

discutir a vontade e a condição de cada família para realização da festa. E ainda, 

decidir através de calendário quando seria a realização da mesma, quem 

colocaria as roças, quais os alimentos que seriam adquiridos na cidade, quem se 
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responsabilizaria pelas indumentárias e quem seriam os convidados, entre 

outras decisões. Todos os procedimentos metodológicos citados foram 

anotados, desse modo, tornou-se possível que os professores percebessem todas 

as etapas do planejamento. 

O segundo passo foi promover que abstraíssem gradativamente os 

componentes de um plano de aula: conteúdo, objetivos e procedimentos 

metodológicos.  A partir desse exercício percebeu-se a importância do registro 

escrito para organização das atividades cotidianas escolares. Como afirma 

Pedro E’croc Krikati: o “planejamento é importante porque coloco meus 

pensamentos escritos”. E, ainda, “A minha visão voltou-se para realidade da 

minha comunidade” (Renato Gavião). 

Ao término do projeto percebemos haver uma maior preocupação com 

a sistematização das atividades a serem desenvolvidas em sala de aula. Embora 

não tenha havido a cobrança do significado das palavras como objetivo, 

metodologia, avaliação, percebeu-se que os professores relembraram dos 

conteúdos já vistos em disciplinas no curso do Magistério.  

 

2.3 Avaliação como diálogo e não como punição 
 

A avaliação escolar, compreendida como elemento do planejamento, tem 

como objetivo mediar à prática educativa por meio de um fazer pedagógico 

voltado ao tipo de homem e sociedade que se quer formar. Nesse sentido, a 

avaliação em contexto indígena, deve ser compreendida a partir de forma mais 

ampla. Para tanto, buscamos dentro de acontecimentos culturais elementos para 

análise. 

 Na cultura indígena Krikati a avaliação é feita por aquele que acumulou 

conhecimento no decorrer dos anos: idosos, caciques, pajés e lideranças. Esta 

vem atrelada a critérios como: habilidade, superação e esforço físico. Para 

exemplificar esses critérios mencionamos o exemplo da corrida de revezamento 

de tora – próprio da cultura Timbira na qual a tora é passada de ombro a ombro 
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aos membros de um mesmo partido25. Nesse ritual é perceptível a presença da 

competição, embora não seja seu principal objetivo. A premiação também existe 

para quem chega primeiro, e se manifesta através de aclamação, risos e 

comentários na língua materna. Mas as vitórias não são acumulativas, pois cada 

corrida é única. 

Ao nosso olhar a punição também existe, embora não tenha a mesma 

conotação para os indígenas. Em uma corrida de tora presenciamos ao final, um 

idoso aguardando os corredores. Aos que chegaram por último, recebiam 

chicotadas de um galho fino de uma palmeira dado nas costas. Ao buscarmos o 

significado daquele procedimento, compreendemos que as chicotadas tinham 

para os indígenas corredores caráter de incentivo, para que numa próxima 

corrida houvesse um melhor desempenho. No dia a dia não apreciamos 

nenhum castigo relacionado ao não desempenho, mas diálogos, ou seja, quando 

alguma criança ou jovem não executava um trabalho com precisão ou faziam 

algo que os adultos ou idosos não aprovavam ocorriam conversas ao invés de 

punições. 

Embora, na cultura Krikati a avaliação seja inerente a toda e qualquer 

atividade, no processo escolar é incorporada aos princípios classificatórios da 

avaliação escolar do não indígena. Ou seja, utiliza-se de atividades e de 

conceitos pré-estabelecidos, estereotipados e classificatórios.  

Na formação, nos momentos de discussões em relação ao como avaliar, o 

que nos chamou a atenção foi o conflito vivido pelos professores indígenas 

Krikati. Estes, ao mesmo tempo em que trabalham os métodos avaliativos do 

não indígena, se questionam quanto ao processo avaliativo que se dá de forma 

espontânea na sua cultura. Partindo destas constatações, nos remetemos ao que 

diz Baniwa26 (1998) ao se referir que a escola só será indígena quando for 

pensada e gerida por eles próprios. 

Foi percebido, também, ao tratar do tema avaliação, várias comparações 

como a do indígena Wagner Crowahrẽh Krikati quando este se utilizou de um 

                                                           

25 “Harỹ’cati ji e Cyj cati ji = “De cima e de  baixo” 
26 Gersem dos Santos Luciano é indigena do povo Baniwa. 
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exemplo para entender o que é avaliação, assim em uma atividade coletiva de 

roça foi entregue para alguns jovens sementes para plantar. O idoso que os 

acompanha no plantio nada explicou. Passando alguns dias o idoso convidou 

os jovens para visitar a roça para ver se as sementes já tinham nascido. Viram, 

então, que em alguns buracos não nasceu. Contudo, em alguns buracos  

nasceram várias sementes  uma sobre a outra. A partir disso o idoso chamou a 

atenção questionando se quando os jovens acompanhavam os seus pais no 

serviço de roçado não tinham percebido a quantidade de semente que se jogava 

em cada buraco. Utilizando-se dessa constatação explicou o modo de plantar, 

cuidar e colher. 

O exemplo foi contado utilizando a língua materna, aqui utilizou- se não 

a tradução, mas a aproximação em língua portuguesa.  Partindo desse exemplo, 

os professores perceberam que o idoso fez, ao visitar a roça e o plantio, uma 

avaliação, concluindo que os conhecimentos indígenas sobre plantio não 

estavam sendo passado às novas gerações. 

Remetendo-os ao processo avaliativo aproveitamos esse exemplo para 

avaliar a formação, pois durante o processo percebeu-se algumas situações que 

deveriam ser avaliadas.  

Embora com respeito a nossa cultura, às vezes nós (professores) 
deixamos de vir aos encontros por outros motivos que não é 
atividades relacionadas a cultura. Por um lado nós (professores) 
nos sentimos tristes pela ausência dos outros, por outro lado, 
contentes porque estamos aqui. Eu também tenho falhado isso 
me entristece a mim mesmo. E nós estamos aqui pra continuar. 
Como educador temos que ser exemplo pra nossos alunos 
(WAGNER CROWAHRẼH KRIKATI). 
 
Certamente que nesse momento é a oportunidade que eu 
esperava pra colocar meus argumentos, colocar as dúvidas. No 
meu entendimento e sentimento não tenho pontos negativos, 
mas, o calendário deve continuar acontecendo os encontros. 
Vocês têm muito interesse e vontade de nos ajudar. Por isso, 
quero dizer que nós não somos fracos, mas temos que reunir e 
conversar sobre os imprevistos (carro que atola no inverno). 
Esse projeto serve pra nós mesmos. Queremos que vocês 
mostrem outros caminhos também. Outras estratégias. Nunca 
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perdi nenhum encontro, pois quero ser alguém no futuro. Nós 
queremos que nós professores indígenas temos que colocar o pé 
na parede pra continuar, porque até agora não aconteceu o que 
ta acontecendo com a produção do livro (RENATO GAVIÃO). 
 
As vezes fico muito triste pelas nossas falhas como professor. 
Vocês vêm de longe e nós não valorizamos. Tenho muitas 
dificuldades com a língua portuguesa e vocês ajudam a gente a 
entender, estão abrindo nossa mente. Andando pelo Brasil vejo 
os outros povos indígenas apresentando suas produções e nós 
não conseguimos ainda. Enquanto a gente viver, não pode ficar 
parada. É muito bom a formação continuada. Agradeço a FEST 
que ta ajudando o professor a melhorar, a dá uma aula de 
qualidade. Às vezes vocês falam palavras que eu não entendo 
ainda. Agradeço pela vontade e paciência de vocês (FLOR DE 
LIS CA’HIXYH DA S. KRIKATI). 

 
Através dos depoimentos, percebemos que os professores indígenas 

Krikati compreenderam a importância de uma avaliação realizada, enquanto 

processo de crescimento e aperfeiçoamento. 

  
2.4 Seminário: culminância dos primeiros passos 
 

O projeto de Formação Continuada dos Professores Indígenas Krikati 

teve sua culminância em dezembro de 2010, através de um seminário temático 

organizado pelos próprios professores com a temática: “Abordagens dos 

processos de ensino e de aprendizagem a partir da concepção indígena Krikati”. 

O seminário foi realizado na Aldeia São José e contou com a comunidade local e 

das Aldeias: Raiz e Recanto dos Cocais. Além de convidados: Unidade Regional 

de Educação de Imperatriz - UREI (órgão do governo do Estado do Maranhão) 

e da Fundação Nacional do Indio - FUNAI.  Na ocasião, os professores 

apresentaram as abordagens baseados nos textos da Mizukami (1986), 

resignificando a escola indígena ideal a partir da real.  

Passados três anos em formação, foi na culminância que tivemos a 

confirmação da dimensão do trabalho desenvolvido, pois, toda a comunidade 

foi envolvida no seminário demonstrando o fortalecimento de sua cultura 
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presente nas comidas típicas, indumentárias, corrida de tora, pinturas, 

participação dos cantores, dos idosos e das crianças, entre outros. 

Em toda a formação percebemos os anseios do povo Krikati, 

representados pelos seus professores, de que a escola específica e diferenciada 

não pode ser vista como um utopia ou sonho visionário, mas uma certeza, 

sendo resultado de uma luta, na qual, se busca o respeito às diversidades 

etnoculturais e da pessoa humana. 

 
3 OUTROS CAMINHOS... AINDA PERCORRIDOS... 
 

Tem mreh me! É com esta saudação, na 
língua materna indígena, que somos 
recebidos pela maioria dos professores 
indígenas Krikati nos encontros de 
Alfabetização que acontecem na Aldeia 
São José, quinzenalmente. 

 
Os últimos sete anos (2007 a 2014) têm sido marcados por encontros, 

interações, integrações e aprendizagens na relação estabelecida entre os 

professores indígenas Krikati e um grupo de professores27 da Faculdade de 

Educação Santa Terezinha - FEST. Esses encontros se deram por interesses 

mútuos. Para os primeiros, a oportunidade em dar continuidade a sua formação 

e assim, atender as perspectivas de sua comunidade, visto que o Estado do 

Maranhão não apresentava – e ainda não apresenta – para estes e demais povos 

indígenas do Maranhão, uma política que venha atender suas necessidades em 

relação à formação inicial e continuada. Para o último, possibilidades em 

vivenciar o processo da interculturalidade e o compromisso com a causa 

indígena. 

No processo de desenvolvimento do projeto de formação continuada 

(2007 a 2010), um problema foi se revelando e se tornando inquietação: a falta 

de domínio da língua materna escrita pelos professores indígenas Krikati. 

                                                           

27 Os professores os quais nos referimos são: Aparecida de Lara Lopes Dias; Ana Claudia de Sousa Alves; 
Ilma Maria de Oliveira silva; Kleber Alberto Lopes de Sousa e Rita Maria Gonçalves de Oliveira, 
coordenadores do Projeto Formação Continuada dos Professores Indígenas Krikati (2007 a 2010) e do 
Projeto Alfabetização na Língua Materna Escrita dos Professores Indígenas Krikati (2010 a 2013). 
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Embora no cotidiano do povo Krikati todos falem a língua materna, o 

aprendizado da língua escrita materna dos alunos acontecia depois que estes, 

na sua maioria, já dominarem a linguagem oral e escrita da língua portuguesa, 

especificamente, a partir do 5ª ano do Ensino Fundamental.  

A descontinuidade linguística sempre foi atribuída ao fato de que dos 

vinte e dois professores indígenas Krikati apenas três dominavam a língua 

escrita materna. Daí a necessidade de um projeto, no qual, os que dominavam 

os signos alfabetizassem seus pares.  Para Cavalcanti (2005) o individuo é 

alfabetizado apenas uma vez, nesse caso os professores Krikati foram 

alfabetizados na língua portuguesa. No entanto, o projeto intitulado “Cohme 

pajarcwa ny ẽh’hucpoh poh”28 foi nomeado pelos próprio professores como: 

Alfabetização na Língua Escrita Materna dos Professores Indígenas Krikati, 

porque para muitos iniciaria pelas primeiras letras do alfabeto.  

O Projeto surgiu, então, da necessidade encontrada pelos próprios 

professores indígenas. Necessidades essas que foram revelando-se, a princípio, 

pela falta do domínio da língua escrita materna e depois pelo desejo de 

alfabetizar as crianças no processo bilíngue. Mas foi na ausência de material 

didático escrito na língua materna que se iniciou a reflexão sobre os riscos que 

corria o legado cultural dos seus antepassados, pois assim como na maioria das 

comunidades tradicionais, a educação indígena do povo Krikati tem como ação 

educativa o conhecimento passado dos idosos para os jovens, através da 

oralidade, no entanto, os idosos, considerados de “biblioteca viva”, estão 

morrendo e levando consigo o conhecimento cultural. 

Além do que, a língua considerada pelos Krikati como “estrangeira” ou 

“segunda língua” é a única que estava sendo utilizada nos processos de ensino 

e de aprendizagem na escola, assim como, nos cursos de formação dos 

professores seja inicial e/ou continuada ofertada pelo Estado. Para Scandiuzzi 

(2009) aquele que foi alfabetizado, lê, escreve e produz textos na segunda 

língua, com o tempo tende a esquecer da língua materna. Assim para 

Monserrat, (1994) nos cursos de formação específica, o professor indígena tem 

                                                           

28 “Aprendemos a palavra em nossa própria língua”. 
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que ter acesso às metodologias e procedimentos que contextualizem uma sala 

de alfabetização, especificamente indígena, para que este venha a ser em 

primeiro lugar um alfabetizador de sua própria língua. Até mesmo porque se 

acredita que a construção de uma escola indígena passa, necessariamente, pelos 

processos próprios de ensino. 

Em relação, à alfabetização na língua escrita, Vygotsky (1989) afirma 

que o ensino da escrita e da leitura se faz necessário à criança, no entanto, para 

que este tenha êxito, deve fazer sentido e, principalmente, contemplar o 

contexto cultural de cada individuo.  

    Assim, no desenvolvimento da formação específica foi proposto 

que as primeiras produções seriam na língua Jê. Como metodologia foi 

escolhida: formação de dois grandes grupos, temas geradores, desenhos livres 

para contemplar os temas geradores, pesquisa junto à comunidade, produções 

textuais, elaboração de atividades relacionadas às disciplinas curriculares e a 

correção coletiva. 

 A estratégia de formação de dois grupos foi justificada pelos três 

professores mediadores após avaliar o que cada um conhecia sobre a língua 

materna escrita. Assim, no primeiro grupo ficaram os que conheciam o alfabeto 

Krikati e algumas palavras comuns. No outro, os que não tinham nenhum 

conhecimento em relação ao alfabeto.  

 O primeiro tema gerador foi a medicina tradicional Krikati. Para este 

foi utilizado à pesquisa junto aos idosos e os pajés responsáveis pelo 

conhecimento de ervas e tratamentos para os males do corpo e do espírito. 

Assim, procurou-se identificar os principais ingredientes de uma receita 

fotografando-os e compondo um texto que contemplasse o modo de preparar e 

a sua utilização.  Em cada grupo, de acordo com as possibilidades de 

aprendizagens. 

 Os encontros foram coordenados por uma equipe de professores da 

Faculdade de Educação Santa Terezinha - FEST, que anteriormente, 

acompanhara pedagogicamente a formação continuada. Assim, foram 

trabalhadas metodologias que contemplaram vários temas geradores. Todo o 
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percurso desenvolvido foi contemplado na elaboração e na publicação do 

primeiro livro escrito coletivamente pelos professores Krikati, cujo título: 

“Alfabetização na Língua Escrita Materna a partir das Práticas Pedagógicas dos 

Professores Indígenas Krikati” publicado em 2013. 

 Os professores, principalmente, os alfabetizadores despertaram a partir 

do livro sobre a importância em elaborar os recursos didáticos que facilitem e 

deem significância aos processos de ensino e de aprendizagem. Desta forma, 

também elaboraram a cartilha: “Alfabetização na língua materna Jê: textos e 

contextos Krikati”, o qual se encontra em fase de correção para a publicação. 

  Ainda em curso, a proposta da formação para 2015, é o registro da 

História e a Memória do povo Krikati. Para tanto, se fez a escolha da 

metodologia na qual contempla, principalmente, a fotografia. A estratégia que 

vem sendo utilizada é: pesquisar imagens de individuo e/ou acontecimento 

coletivo, levantar através de pesquisa junto à comunidade de elementos 

informativos como: nome, partido, pintura corporal, função, cargo, entre outros, 

para, então, elaborar textos, primeiro na língua materna e depois na língua 

portuguesa. Acredita-se que dessa forma, os professores comecem se posicionar 

como protagonistas de sua própria história. 

 Portanto, considera-se que tanto a formação continuada como a 

formação específica – aprendizagem da língua escrita materna – vem nos 

permitindo contribuir com a formação pedagógica dos professores Krikati.  

Especificamente a formação em curso, possibilitou avaliarmos que 

continua sendo um grande desafio pensar com a comunidade escolar indígena 

propostas de alfabetização que possam de fato contemplar o bilinguismo. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sempre que fazemos leituras, seja de artigos, livros e de resultados de 

pesquisas nos deparamos com uma infinidade de citações e autores que tratam 

da temática educação escolar e formação de professores indígenas. Muitos, 

ditos fundamentais para que o trabalho seja aceito como científico, justificando 
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a importância da fundamentação teórica e o respeito a quem já se pôs a 

pesquisar sobre a temática. 

Embora, concordássemos com toda exigência da ciência para a 

produção científica, em momento algum nos furtamos em pesquisar, dialogar, 

estudar e analisar os trabalhos já realizados junto aos outros e, de modo 

especial, ao povo Krikati. No entanto, para o registro dessas experiências não 

achamos necessário citar no corpo do relatório todos os autores que 

contribuíram para o nosso conhecimento, porém os mencionamos nas 

referências. 

Entendemos ser relevante, neste relato, dar ênfase a experiência e aquilo 

que vivemos como momento único e irrepetível. No entanto, não podemos 

negar que foram muitas as incertezas, interrogações e questionamentos. Elas 

ainda estão presentes, mas, temos a certeza de que as experiências 

oportunizaram-nos a refletir sobre os significados e os desafios promovidos por 

uma educação específica, na qual, não existe apenas um professor titulado e que 

os “lugares” de aprendizagem são diversos, assim como são os conteúdos 

aprendidos. Contudo, isso só foi possível, devido as oportunidades que tivemos 

em participar, nas aldeias, de momentos relevantes como luto e seus rituais, 

festas em diversas situações e significâncias, casamentos, nascimentos, entre 

muitos outros eventos.  

Nesses oito anos, inúmeras foram as noites vivenciadas na aldeia, nas 

quais, percebíamos constantes movimentos dos jovens que se encontravam para 

conversar, namorar, brincar, algo que não se via, de forma tão intensa, durante 

o dia. Vivenciamos também, nas madrugadas, as cantorias dos idosos ao redor 

das fogueiras, as conversas informais dos jovens sobre suas expectativas de 

vida, o que pensam da escola e da cultura para as novas gerações. Esses 

momentos, portanto, proporcionaram e continuam proporcionando, à equipe 

coordenadora, novas aprendizagens, possibilidades de diálogo e respeito à 

diversidade cultural tão rica de significados. 
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POR QUE EDUCAÇÃO DO CAMPO PARA O CAMPO?: um 
estudo sobre a Escola Frei Caneca, Assentamento Vila Pindaré, 

Buriticupu- MA 
Flavio Pereira de Oliveira29 

 
 

 
RESUMO 
O presente trabalho toma como tema o estudo acerca dos princípios e concepções que 
orientam a prática educacional na Unidade Integrada Frei Caneca, escola localizada na 
zona rural do município de Buriticupu. Neste, discutiu-se a presença dos paradigmas 
antagônicos da Educação Rural e Educação do campo. Utilizou-se a perspectiva 
dialética. Dessa forma, espera-se que tais dados possam ampliar a problematização das 
contradições no que tange a mediação do Estado e as permanências históricas da 
negação da oferta da educação para crianças e jovens da zona rural. Concluímos que a 
Unidade Integrada Frei Caneca, mesmo ensaiando alguns passos no que tange a 
Educação do Campo, ainda não materializa a Educação do Campo, pois, ainda impera 
no fazer pedagógico os princípios da educação ruralizada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação Rural; Educação do Campo, Escola do Campo. 

 
ABSTRACT 
This paper takes as its theme the study of the principles and concepts that guide 
educational practice in Frei Mug Integrated Unit, school located in the rural 
municipality of Buriticupu. In this, he discussed the presence of antagonistic 
paradigms of Rural Education and Education field. We used the dialectical perspective. 
Thus, it is expected that such data can enlarge the questioning of the contradictions 
regarding the mediation of the state and the historical continuities of denial of 
educational provision for children and young people from the countryside. We 
conclude that the Integrated Unit Frei Mug, even rehearsing steps with respect to the 
Rural Education, has not materialized the Rural Education therefore still prevails in 
pedagogical practice the principles of ruralizada education. 
 
KEYWORDS 
Rural education; Rural Education, Field School 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é resultado de minha pesquisa monográfica do 

curso de licenciatura em Pedagogia da Terra junto a Universidade Federal do 

Maranhão que tomou como tema gerador o estudo acerca dos princípios e 

concepções que orientam a prática educacional na Unidade Integrada Frei 

                                                           

29 O autor é militante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É formado em Pedagogia da 
Terra pela UFMA, pós graduando em Educação do Campo – IFMA/Maracanã e, atualmente, assessora a 
secretaria municipal de educação de Buriticupu. E-mail: flaviopereira007@ig.com.br. 
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Caneca, escola localizada na zona rural do município de Buriticupu. Em outras 

palavras, questiona-se, a partir das concepções dos sujeitos da escola e da 

comunidade sobre a tríade CAMPO-POLÍTICAS PÚBLICAS-EDUCAÇÃO, qual 

o projeto político de educação evidencia-se no contexto desta escola localizada 

no campo? Nesse sentido, parte-se da problematização de uma realidade sócio-

política-educacional que tem como pano de fundo embates ideológicos entre 

dois projetos societais, a saber: a Educação Rural e a Educação do Campo.  

A Unidade Integrada Frei Caneca está localizada no PA (projeto de 

Assentamento) do (ITERMA – Instituto de Terras do Maranhão), às margens do 

Rio Pindaré e da Estrada de Ferro Carajás. Conta com uma população de 

aproximadamente 8 (oito) mil habitantes vivendo de forma marginalizada no 

que tange a fragmentação das políticas públicas de educação de qualidade, 

saúde, moradia, assistência técnica, entre outras. 

Compreende-se que a ausência do Estado na não garantia dessas 

políticas publicas sociais tem contribuindo, de forma significativamente, para a 

precarização da vida naquela comunidade e, por sua vez, acabou, entre outros, 

por forçar o êxodo rural, principalmente, da juventude para a cidade e, até 

mesmo, para outros estados em busca de melhores condições de sobrevivência.  

Parte-se do entendimento dialético que esta realidade material possui 

relações diretas (e indiretas) com o espaço da escola. Assim, acredita-se que a 

educação desenvolvida e/ou ofertada na Escola Frei Caneca, expostas por meio 

das concepções ideológicas e práticas pedagógicas construídas pelos docentes, 

inter-relaciona-se com esta conjuntura sócio-política. 

Toma-se neste estudo a categoria Educação Rural relacionada às 

históricas concepções ruralistas ou ruralizadoras de formação do sujeito do 

campo. É deste ponto que partem os questionamentos acerca do caráter e 

intencionalidade da prática docente ensejada na Unidade Integrada Frei 

Caneca, uma escola localizada no campo maranhense, que tem apresentado 

contradições e distanciamentos no que tange a construção de uma cultura 

escolar e política alinhada às demandas dos sujeitos do campo deste espaço. Tal 
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problematização ajuda a pensar sobre qual tem sido a função social da 

educação no contexto de vida, cultura e produção do camponês. 

Opta-se pela leitura dialética da realidade, onde se defende a 

necessidade de ultrapassar as fronteiras da aparência das coisas e objetos que, 

por vezes, se apresenta, no espaço da pseudoconcreticidade, como sendo fruto 

do acaso e de ordem, puramente, natural. Nesse sentido, a problematização do 

projeto politico-ideológico que embasa o fazer pedagógico na escola do campo, 

produzida intencionalmente e, por vezes, institucionalmente, ocupa 

centralidade no processo de desvelamento da realidade pesquisada.  

Para a coleta de dados, foram aplicados questionários junto a5 (cinco) 

docentes e 2 (dois) gestores da Educação do Campo da SEMED/ Buriticupu 

(MA).Para fundamentar os estudos sobre educação ruralizada Coutinho e 

Nascimento (2009). No tocante ao debate em tornos dos paradigmas em disputa 

no âmbito da Educação no e do campo, fora utilizado Caldart (2008, 2009).  

Acerca da categoria campesinato Fernandes (2008).E no que concerne a 

estrutura agrária capitalista Rodrigues (2012). Dessa forma, espera-se que tais 

dados possam ampliar a problematização das contradições no que tange a 

mediação do Estado e as permanências históricas da negação da oferta da 

educação para crianças e jovens da zona rural. 

 
CAMPO, EDUCAÇÃO E ESTADO: considerações acerca da história da 
política educacional 
 
 

O campo, enquanto território localizado geograficamente num tempo e 

num espaço, tem sido cenário de disputas de projetos antagônicos de sociedade 

e de desenvolvimento econômico. De um lado está o agrobusiness que embasa o 

projeto conservador capitalista, e de outro os camponeses com suas formas de 

pensar e viver o campo, enquanto espaço de produção e reprodução da vida. E 

estes últimos o pensam na perspectiva de se demarcar território político-

identitário e, esse processo, não se dá de forma harmônica justamente porque a 

proposta do projeto societário dos camponeses confronta-se com os princípios 

do projeto de “desenvolvimento” do capital. Sobre isso Fernandes (2008, p. 39), 
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afirma que “[...] o campesinato e o agronegócio produzem territórios distintos, 

de modo que temos dois campos: o campo camponês e o campo do 

agronegócio.” 

 

No sentido de conceituar a categoria campesinato, Fernandes (2008) 

considera que “O campesinato é uma classe que, além das relações sociais em 

que está envolvido, tem o trunfo, do território. A cada ocupação de terra, 

ampliam-se as possibilidades de luta contra o modo capitalista de produção”. 

Neste embate, localizam-se de forma antagônica os detentores do poder 

econômico da elite agrária, que tem avançado rumo à modernização de seus 

empreendimentos agrícolas desde a década de 1960. Quanto à essa questão, 

Silva considera que: 

[...] a partir dos anos de 1960, com as mudanças induzidas pela 
industrialização, a base técnica da agricultura foi alterada 
decisivamente, com a incorporação de um pacote tecnológico 
combinando uso de máquinas, irrigação, fertilizantes e 
defensivos químicos, além de assistência técnica e suporte 
financeiro público, visando alcançar elevados padrões de 
produtividade. Em termos gerais, essa é a chamada 
modernização da agricultura brasileira (SILVA, 2012, s/d). 

 
Um outro dado se deu no cenário político da desigualdade da 

representação política. Nesse sentido, estatisticamente é possível visualizar que 

o Estado tem garantido com mais rigor e amplitude as demandas do 

agronegócio em detrimento dos direitos das populações camponesas. Esse 

processo se materializou dentro de vários espaços políticos, dentre eles, o 

espaço legislativo e executivo, pela via da pressão de grupos conservadores 

organizados como a chamada Bancada Ruralista. Através desta, defendem-se os 

interesses hegemônicos com objetivos de financiar os empreendimentos 

agrícolas de monocultura da elite agrária, bem como proteger da construção 

e/ou aplicação de leis que atinjam os interesses destes grupos. 

Mas, de que Estado está se referindo ao se considerar as distorções e 

correlações de forças desiguais em torno da dimensão política e jurídica da 

questão agrária? Compreende-se que, em meio a essa arena política, o Estado é 
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constituído e disputado pelas forças antagônicas que fazem emergir interesses 

em detrimento de seus projetos de sociedade. Neste sentido, Antônio Gramsci, 

filósofo marxista italiano, propôs, já no século XX, uma ampliação da leitura 

crítico-dialética em torno da definição do caráter do Estado. Com isso, construiu 

uma concepção ampliada que partiu da reflexão dos conceitos de Sociedade 

Política e Sociedade Civil, como elementos de um mesmo corpo que interagem 

e se interconectam dialeticamente. 

Com base na correlação de forças dessas esferas é possível fazer 

manutenção, conservação ou alteração de interesses dominantes divergentes. 

Como pode-se observar a representatividade da sociedade política tem em seu 

arcabouço ou aparato o conjunto das organizações jurídico-administrativa com 

acentuada coerção e repressão. Já a representatividade da sociedade civil reside 

no trato privado da ideologia como sendo a ferramenta estratégica de 

dominação do Estado e, portanto, de superação das desigualdades sociais. Há, 

portanto, uma disputa em torno dos projetos societais e o Estado está inserido 

nesse quadro de luta de classes.  

A luta dos camponeses pela garantia do acesso aos direitos políticos e 

sociais frente aos interesses da camada dominante é, extremamente, desigual e 

quase que inalcançável, pois, a instituição político-administrativa, que deveria 

resguardar os direitos e interesses da sociedade, o faz na medida da hegemonia 

burguesia. Nessa perspectiva, e considerando a concepção de Estado ampliado 

em Gramsci, as conquistas da classe trabalhadora só se tornam possíveis no 

campo real da luta de classes. É notório que o Estado no contexto capitalista 

assume uma condição de mediador a serviço da conservação da hegemonia da 

classe burguesa. Desta forma, a garantia de políticas sociais emergem 

dependendo do jogo político em torno da pressão e correlação das forças no 

embate de classe. Segundo Cavalcanti (2012), 

  
[...] O Estado faz a mediação entre as demandas sociais da 
classe trabalhadora e os interesses do capital. Assim, não são 
todas as demandas da sociedade, nem as demandas em sua 
totalidade, que se transformam em políticas públicas. Estas 
passam por um longo e complexo processo de “filtragem” no 
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interior das instituições do Estado, que envolve os poderes 
legislativo, executivo e judiciário e todas as suas instituições nas 
diferentes esferas de Estado (CAVALCANTI, 2012, p. 17)  
 

Por isso, as lutas travadas pelos camponeses pela afirmação de seus 

territórios é também e, ao mesmo tempo, uma luta pela tomada do poder de 

Estado em prol dos trabalhadores. Assim, o projeto de desenvolvimento 

econômico defendido pela burguesia agrária, tem o Estado como uma mediação 

fundamental que dá sustentação aos seus empreendimentos, ao passo que o 

entendimento do Estado, do ponto de vista dos camponeses, limita-se numa 

outra compreensão, qual seja: o Estado como sendo uma instituição promotora 

de direitos, por meio de políticas sociais públicas. 

O agronegócio tem mantido formas de controle político, econômico e 

midiático com forte mediação do Estado para continuar mantendo o processo 

de dominação territorial no contexto do campo e reprodução da estrutura 

agrária capitalista. Nessa linha de análise sustenta Rodrigues (2012 b, p. 21) que: 

 
O paradigma de desenvolvimento hegemônico no campo tem 
como base estrutural a grande propriedade, monocultura, 
capitalista e exploradora de recursos naturais e de força de 
trabalho humana. Esse modelo não tem apenas impacto local, 
mas tem reflexos a nível regional e nacional. Os impactos são 
físicos, econômicos e sócio- culturais, sobre uma parcela do 
ambiente natural e, também, sobre uma diversidade de grupos 
sociais que subsistem direta ou indiretamente de recursos 
naturais que são perdidos ou apropriados privadamente com a 
expansão desse modelo. 
 

É importante considerar que é esse o modelo de projeto que está sendo 

forjado hegemonicamente no território do campo pela elite agrária sob o 

discurso ideológico de desenvolvimento e progresso, sobre o qual o Estado 

media a legitimação. 

O modelo de desenvolvimento apregoado pelo projeto de sociedade da 

camada dominante para o meio rural é um modelo violento e excludente. Trata-

se de modernizar o campo numa perspectiva de se promover uma “limpeza 

demográfica” retirando, dessa forma, as “interferências”, ou seja, os camponês 

para poderem implementar seus projetos de desenvolvimento econômico 
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pautado no agronegócio. Para tanto, utiliza-se de um discurso de inclusão, 

desenvolvimento e progresso, porém essa inclusão excludente², esse 

desenvolvimento e progresso baseado nessa dualidade estrutural não são para os 

camponeses. No discurso utilizado pela hegemonia dominante agrária em 

nenhum momento se fala em desenvolvimento social para os que vivem, ou 

melhor, sobrevivemno/do campo. 

A violência do capital expressa-se, também, através da tentativa de 

enfraquecimento da luta coletiva pela Reforma Agrária através do 

condicionamento dos camponeses às políticas assistencialistas fragmentadas e 

setorializadas. Esse movimento mediatizado pelo Estado utiliza-se de políticas 

específicas de contenção de lutas dos movimentos sociais camponeses. Galeano 

(2012) endossa que “os expulsos da terra vegetam nos subúrbios das grandes 

cidades, tentando consumir o que antes produziam. O êxodo rural é a agrária 

reforma; a reforma agrária ao contrário”. Essa é uma questão que tem sido pauta 

das discussões do movimento camponês na contemporaneidade. 

O projeto de expansão do agrobusiness ou agricultura de mercado está 

ligado à chamada “contra reforma agrária”, expresso através da expulsão dos 

assentados de suas terras retirando, dessa forma, as “interferências” ao seu 

projeto, e isto, como já discutido, tem sido cada vez mais fortalecido pelas 

políticas governamentais de incentivo para o desenvolvimento e modernização 

do campo Rodrigues (2012). Tal política de modernização tem implicado na 

desumanização e na expropriação das condições dignas de existência. 

Para a maioria da população, a modernização da agricultura, 
em particular, e a penetração do capitalismo no campo, de um 
modo geral, representa a cruel realidade da expropriação, da 
expulsão e do abandono, num processo análogo a outro 
momento da história do país, quando os negros foram 
“libertados” e deixados a perambular por ruas e estradas, uma 
vez que antes já se havia cuidado de lhes impedir o acesso à 
terra para produzirem seu sustento, com a lei de terras de 1850 
(SILVA, 2012, p 11). 

 
Esse projeto de desenvolvimento econômico no campo como se pode 

perceber visa, cada vez mais, a consolidação do sistema capitalista 

materializado na propriedade privada e no controle financeiro de produtos e 
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serviços produzidos pelos seus empreendimentos. Como resultado dessa 

investida pode-se afirmar que o empobrecimento e desigualdade social no 

campo são o resultado desse processo violento, de expropriação e expulsão dos 

camponeses de seus territórios em detrimento do progresso e do 

desenvolvimento apregoado pelo discurso dominante.  

Neste sentido, considerando a modernização da agricultura de 

mercado, o campo/rural é tido como lugar de atraso sendo preciso, pois, 

repensar o campo na lógica da produtividade em larga escala e em tempo 

recorde. À luz disso, Fernandes (2008, p. 47) considera que o: 

Agronegócio é, portanto, o novo nome do modelo de 
desenvolvimento econômico desse conjunto de sistemas que 
contem, inclusive, a agropecuária capitalista. Esse modelo não é 
novo, sua origem está no sistema plantation, em que grandes 
propriedades são utilizadas na produção para exportação. 
Desde os princípios do capitalismo em suas diferentes fases, 
esse modelo passou por modificações, ampliações e adaptações, 
intensificando a exploração da terra e do homem.  

            
 Portanto, impera no campo sob a ótica do desenvolvimento capitalista 

que a agricultura camponesa é sinônimo de atraso e atrofia social, pois, não 

consegue produzir para atender as demandas do mercado, uma vez que pela na 

lógica do “desenvolvimento capitalista” essa constitui sua razão de ser, valendo 

dizer numa relação de exploração dos recursos na natureza bem como da força 

de trabalho humano. Portanto, as idéias preconceituosas são produzidas a 

partir de uma materialidade. Nestes termos, soma-se aí a discussão sobre o 

constructo histórico e político da categoria agronegócio: 

O conceito de agronegócio é também uma construção 
ideológica para tentar mudar a imagem latifundista da 
agricultura capitalista. O latifúndio carrega em si a imagem da 
exploração, do trabalho escravo, da extrema concentração de 
terras, do coronelismo, do clientelismo, da subserviência, do 
atraso político e econômico (FERNANDES, 2008, p. 47). 

 
Evidencia-se que esse modelo de desenvolvimento tem na sua gênese a 

concentração e a exploração como ferramenta de auto sustentação e reprodução 

de seus projetos de ataques aos camponeses, que tem se intensificado 

gradativamente. Portanto, “A cada ano, o agronegócio se territorializa com 
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maior rapidez e desterritorializa a agricultura camponesa” (FERNANDES, 2008, 

p. 50). 

Na contramão do campo-mercadoria, há a defesa do campo-vida. Este 

último parte do entendimento de que o campo é um território de existência 

material e cultural camponesa. Nesse aspecto, é importante observar Fernandes 

(2008, p. 59) que ao discorrer sobre reforma agrária salienta que: “O 

desenvolvimento territorial e a reforma agrária devem estar contidos no 

conjunto de interesses dos diferentes tipos de camponeses e, no que se refere à 

reforma agrária, pensar os projetos de assentamentos como territórios.” 

A diversidade dos elementos que compõem a paisagem do 
território camponês é caracterizada pela grande presença de 
pessoas no território, porque é nesse e desse espaço que 
constroem suas existências, produzindo alimentos. Homens, 
mulheres, jovens, meninos e meninas, moradias, produções de 
mercadorias, culturas e infra- estrutura social, entre outros, são 
os componentes da paisagem dos territórios camponeses. 
Portanto, a educação possui sentido completamente distintos 
para o agronegócio e para os camponeses (FERNANDES, 2008, 
p. 41). 

 
Notadamente, o cenário da agricultura camponesa é bem diferenciado 

da agricultura de mercado, pois nesta onde existem as maquinas na agricultura 

de subsistência existem pessoas homens, mulheres, crianças constituindo a base 

produtiva de caráter familiar. Os territórios do campesinato e do agronegócio 

estão, assim, embasados com projetos de vida e educação divergentes, 

construídos historicamente sobre bases políticas. 

Com objetivos de atender aos imperativos dominantes é engendrada e 

implementada a chamada “educação rural” no Brasil. Sobre o projeto político e 

ideológico que fundamenta a educação ruralizada, Caldart (2008, p. 78) define 

que “A chamada “educação rural” já foi isso: uma visão pragmática e 

instrumentalizadora da educação, colocada a serviço das demandas de um 

determinado modelo de desenvolvimento de campo”. Coutinho & Nascimento 

(2009, p. 35) sobre a categoria “rural’ afirmam que: 

A ideia de rural é entendida como categoria ligada ao conceito 
de produção que concebe o homem do campo como individuo 
a ser adaptado e mantido naquele meio, a fim de evitar a 
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migração para as cidades e explorar a mão-de-obra favorecendo 
a maximização da produtividade no meio rural. 
 

A educação rural no Brasil, do período Colonial à República 

experimentou várias fases de auto-reprodução e manutenção de um imaginário 

social rural que lhe conferiu uma identidade estereotipada. 

A educação de feição ruralizada imprimiu uma compreensão de 

educação como mercadoria, aluno como cliente e escola como fábrica quando se 

baseava na formação residual e/ou voltada para à mera capacitação técnica 

visando atender as demandas e interesses do mercado. Esse modelo 

educacional na sua constituição histórica, pode-se afirmar que foi pensada para 

o campo, ora foi no sentido de produzir a engrenagem de sustentação do 

desenvolvimento econômico no campo, ora para conter o avanço do chamado 

êxodo rural. E desta forma, forja-se uma ideologia que sustenta o rural como 

sinônimo de atraso econômico, sendo essa visão gradativamente fortalecida e 

ampliada às escolas rurais no processo de modernização urbano-industrial. 

No Brasil, bem como em demais países da América Latina a educação 

rural, para além de ser relegada a pouca importância política vai sofrer 

influência internacional de controle dos Estados Unidos da América. Como 

encaminhamentos da terceira conferência interamericana de agricultura de 1945 

realizada em Caracas os países teriam que elaborarem seus planos agrários. 

Evidencia-se claramente que o território camponês juntamente com seus 

sujeitos estariam reféns de uma política de desenvolvimento econômico 

pautado na exploração dos recursos naturais e da mão-de-obra, uma vez que o 

campo apresentava grandes possibilidades de se implementar os 

empreendimentos da política agroexportadora. 

Cavalcanti (2012), assevera que o descaso histórico da educação rural 

está, diretamente, vinculado ao trato privado da educação, onde as escolas no 

meio rural sempre estiveram sob o domínio do latifúndio e mandatários do 

meio rural; de onde se formatam as intenções políticas da educação pensada 

para o meio rural, ou seja, uma educação controlada e forjada para o processo 

da perpetuação da submissão. Pode-se afirmar então que submissão e 
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dependência são sinônimos do modelo educacional desenvolvido no meio rural 

e, que essa educação, atendia a uma função social: submeter a educação às 

demandas e necessidades da industrialização. A autora ainda sustenta que: 

[...] A educação brasileira se desenvolveu de forma alheia à 
realidade rural e agrícola do Brasil. A educação do meio rural 
foi silenciada por mais de quatro séculos e quando aparece no 
ordenamento jurídico brasileiro vincula a uma concepção 
salvacionista ou compensatória da educação, voltada aos interesses 
da elite e não como um instrumento de emancipação dos 
camponeses. (CAVALCANTI, 2011, p. 11-12) 

 

Pode-se afirmar que a educação, principalmente, a educação rural 

nasceu atrelada às necessidades do capital por força do sistema dominante, 

pode-se averiguar que a origem da negação de direitos está na base de 

estruturação da sociedade. Evidencia-se que essa estrutura social é responsável 

pelas expressões da questão social do campo, uma vez que as forças político-

ideológicas convergem para a implantação de um projeto que pensa, na 

educação rural como ferramenta ideológica para que, com base nela, possa 

projetar no camponês uma identidade que lhe confira um sentido de individuo 

consumidor, uma vez que o capitalismo não visualiza sujeitos e sim indivíduos. 

Desta forma, a educação rural serviu como sustentáculo de implementação do 

projeto das elites agrárias, pois produziu, em larga escala, capital humano para 

atender suas demandas. 

 
 

PARA ALÉM DA EDUCAÇÃO RURAL: construindo a educação do Campo 
 
 

O Estado, em suas várias fases históricas contemporâneas – Estado 

Liberal, Estado Intervencionista e Estado Neoliberal, – posicionou-se de forma a 

garantir, por meio de seu aparato de governo, as condições necessárias para que 

o projeto de dominação no meio rural fosse implantado. Considera-se que 

mesmo diante desse contexto, altamente desigual, os camponeses, por meio de 

suas lutas, conseguiram avançar na discussão e no debate político acerca de um 

outro projeto de sociedade e, por tanto, de educação. 



104 

 

 
 
 

C
ad

ernos M
aria A

ragão d
e T

ecn
ologias S

ociais  1 

No contexto histórico do Brasil, a educação aos povos do campo é 

mencionada a partir da Constituição Federal de 1988, que reconhece a 

população camponesa e suas formas especificas de produção e vivência de 

valores, princípios, culturas e saberes que o homem do campo, ao longo de sua 

existência, tem reproduzido como condição de subsistência e afirmação de sua 

própria identidade política. Até a referida Carta Magna, a educação para o povo 

camponês, foi pensada no sentido do não reconhecimento do homem do campo 

como sujeito de direitos. Discorrendo sobre essa temática Cavalcanti salientara 

que 

[...] A educação brasileira se desenvolveu de forma alheia a 
realidade rural e agrícola do Brasil. Assim, a educação do meio 
rural foi silenciada por mais de quatro séculos e quando 
aparece no ordenamento jurídico brasileiro se vincula a uma 
concepção salvacionista ou compensatória  da educação, 
voltada aos interesses da elite e não como um instrumento de 
emancipação dos camponeses (CAVALCANTI, 2011 p.11-12) 
 

O descaso histórico, segundo esta, articula-se diretamente ao trato 

privado da educação, onde as escolas no meio rural sempre estiveram sob o 

domínio do latifundiário e mandatários do meio rural. 

O grande desafio em tornar esse direito constitucional uma realidade 

reside no embate e na luta político por parte do sujeitos do campo, pois o 

campo é um território em disputas, pois, se de um lado está o projeto de 

desenvolvimento econômico da agricultura de mercado tenta ganhar cada vez 

mais espaço no território camponês, por outro, está o projeto de 

desenvolvimento social da agricultura camponesa, ambos os projetos estão 

sendo disputados na arena política, por meio da  correlação de forças, desses 

sujeitos. 

Como apontam os dados expostos abaixo nos Gráficos 1 e 2, pode-se 

observar que o total de matrículas entre as zonas urbana e rural diferencia-se no 

atendimento do ensino fundamental, principalmente a respeito do abismo entre 

os anos iniciais e finais. Isto quer dizer que o “funil” que há no processo de 

progressão entre uma etapa e outra se amplia vertiginosamente na zona rural. 

Isto fica claro, principalmente, quando se sabe que nas comunidades rurais são 
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mais presentes as salas multisseriadas que atendem em sua maioria os anos 

iniciais, o que força, em sua maioria, o abandono da escolarização ou a 

migração para as sedes dos municípios em busca da continuidade.  

 
 
Gráfico 1: Total de matrículas no Brasil por níveis de ensino na zona urbana, 
em 2013 
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Gráfico 2: Total de matrículas no Brasil por níveis de ensino na zona rural, 
em 2013. 

 
 

Sobre as turmas multisseriadas é possível observar que é uma 

modalidade que pretende atender à escola do campo de acordo com uma 

realidade demográfica e/ou geográfica específica, porém não deve ser utilizada 

como medida única para a oferta de vagas tomando como base a lógica da 

relação custo-benefício que, via de regra, tendência o planejamento das 

prefeituras e governos estaduais. 

 Outra questão que deve ser analisada sobre a realidade contraditória 

da multisseriação no Brasil refere-se à falta de capacitação dos professores 

designados para esse tipo de atendimento, além da inadequação da 

infraestrutura e procedimentos pedagógicos que possibilitem a oferta 

educacional de qualidade nessa forma organizativa. Sobre isso Molina, Oliveira 

& Montenegro (2009) destacam que o problema está na precariedade das 

condições de trabalho dos professores: eles costumam estar sozinhos, sem nenhum 

apoio, sem material didático e sem formação continuada.  

As escolas multisseriadas foram historicamente secundarizadas no 

âmbito da educação pública destinada ao meio rural brasileiro, condicionadas 

ao uso das sobras dos recursos pedagógicos e infra-estrutura das escolas 
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públicas da cidade. O que é bom e novo fica na escola urbana, o que não tem 

mais utilidade é enviado para a zona rural. Situação semelhante acontece com 

os docentes e gestores que, em geral, só aceitam trabalhar no campo quando 

lhes falta oportunidade na cidade. Em geral, são trabalhadores contratados 

temporariamente implicando na alta rotatividade e descontinuidade dos 

projetos.  

A partir da leitura dos Gráficos 1 e 2 é possível analisar, ainda, a 

precariedade no atendimento da Educação Infantil, além do Ensino Médio no 

campo. Tal realidade denota que o percurso da educação básica no campo de 

“ponta a ponta” expõe a fragilidade no atendimento das determinações das 

orientações sobre oferta e qualidade para as escolas do campo presentes em 

documentos como as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica das escolas do 

Campo n.º: 36/2001, nas Resoluções 01 e 02. 

Segundo Molina, Oliveira & Montenegro (2009), o atraso escolar é uma 

das grandes causas da evasão, refletindo no baixo nível de escolaridade da 

população brasileira. A distorção idade-série também é um indicador presente 

no campo e que alimenta o numero de matrículas na Educação de Jovens e 

Adultos no campo, sobretudo por camponeses que retornam tardiamente às 

salas de aula. 

Segundo os dados da Pnad 2007, o número médio de anos de 
estudos da população de 15 anos ou mais ainda não atingiu a 
escolaridade obrigatória. O perfil de escolaridade da população 
do meio rural ainda se identifica com o analfabetismo 
funcional, com uma escolaridade equivalente aos anos iniciais 
do ensino fundamental (4,5 anos de estudos), o que 
corresponde, aproximadamente, à metade da escolaridade 
média da população urbana (MOLINA, OLIVEIRA & 
MONTENEGRO, 2009, p. 13) 

 
Apesar das mudanças observadas, ainda é possível visualizar um 

panorama semelhante em muitos municípios brasileiros. Para Silva (2007), O 

desenho que se apresenta é de que (a classe-escola) multisseriada, assim como 

toda a educação do campo e o próprio campo como território, têm sido 

relegados a segundo plano, sendo essa modalidade oferecida nas regiões mais 

empobrecidas, com baixa densidade demográfica.  
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Tal análise materializa-se no panorama da realidade das salas 

multisseriadas, como atestam alguns dados abaixo do Censo de 2010. Em 

relação à quantidade de estabelecimentos de ensino multisseriado, aponta-se 

com grande destaque os estados da Bahia, Pará e Maranhão os maiores 

números estão consecutivamente concentrados. Nestes estados, a oferta de 

educação básica, especificamente de séries iniciais do ensino fundamental, se 

dá, predominantemente, por meio de escolas multisseriadas. Há uma grande 

concentração das escolas multisseriadas na região Nordeste do país, onde, em 

2010, de acordo com o Inep, encontravam-se 53,45% destas.  

Nas regiões Norte e Nordeste, onde estão 77,58% das escolas 

multisseriadas brasileiras, o ensino é promovido predominantemente por 

professores formados em ensino médio. Nas demais regiões, este atendimento 

já é realizado, em sua maior parte, por professores com ensino superior 

completo, com destaque à região, sul, que apresenta o índice mais alto do país - 

68,17% - de professores graduados. 

Quanto à representatividade do atendimento estabelecido por estas 

escolas e professores, observam-se, mais uma vez, maiores números de 

matrícula nos estados Bahia, Pará e Maranhão. Sobre este último Estado da 

federação, é possível verificar de acordo com os Gráficos 3 e 4, que as 

matrículas, tanto na zona urbana quanto rural, concentram-se, em sua maioria, 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Há um desnível em relação ao 

indicador dos anos finais, fato que denota a perda de estudantes para a evasão, 

retenção e distorção idade-série. Tal realidade se agrava com os índices 

socioeducacionais alarmantes do Maranhão, questão que dificulta sobremaneira 

a permanência da população pobre da zona urbana e rural nos bancos escolares.  
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Gráfico 3: Total de matrículas no Maranhão por níveis de ensino na zona 
urbana, em 2013. 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 4: Total de matrículas no Maranhão por níveis de ensino na zona 
rural, em 2013. 
 

 
 

A pouca abrangência da Educação Infantil, bem como o diminuto 

atendimento do Ensino Médio são pontos conhecidos sobre a realidade da 
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escola do campo do Maranhão. Em toda a educação básica a garantia de uma 

atendimento específico e qualitativo às crianças e jovens com deficiências no 

campo maranhense é uma realidade classificada como quase inexistente, como 

os indicadores do Gráfico 2 apontam. 

Esses dados ajudam a compor um parâmetro geral em relação ao 

distanciamento que se apresenta e se materializa entre campo e cidade no Brasil 

e, sobretudo, no Maranhão. Constata-se que o atendimento educacional no 

meio rural conforme quantitativo de matrículas, não dialoga com o princípio da 

universalização do ensino conforme preconiza o ordenamento jurídico 

educacional. Esses dados evidenciam claramente que o oferta educacional para 

os povos do meio rural ainda se dá, via de regra, no campo do privilégio e não 

na condição do direito em sua universalidade. 

É importante validar que são os movimentos sociais do campo, a partir 

da segunda metade do século XX, e todo contexto político adverso que se 

instaura, que constroem coletivamente a luta organizada em busca de outro 

projeto educativo e societal que atendesse às demandas sociais e culturais dos 

camponeses. Surge, assim, a partir da década de 1990, o paradigma da 

Educação do Campo gestado no seio das lutas dos movimentos sociais. 

Como pontos históricos do processo de construção do paradigma da 

Educação do Campo incluem-se a 1ª Conferencia Nacional Por uma Educação 

Básica do Campo em 1998. Outro passo importante neste processo é a elaboração 

das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica na Escola do Campo (Parecer n° 

36/2001 e Resolução n° 11/2002 do CNE) que aponta para a construção de um 

projeto de Educação dos e para os sujeitos, de acordo com os anseios dos 

movimentos sociais, que penetram na agenda governamental. Avalia-se que no 

período de entre o fim da década de 1990 e a primeira década de 2000 

aconteceram fatos políticos importantes para a espacialização da Educação do 

Campo. 

Um fato importante fora o surgimento do Programa Nacional de 

Educação em Áreas de Reforma Agrária (PRONERA). Como resultado das lutas 

dos movimentos sociais do campo e com o objetivo de democratizar o acesso da 
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educação superior aos povos do campo foi criado o PRONERA com uma 

proposta metodológica diferenciada de educação para as especificidades dos 

camponeses trazendo a pedagogia da alternância como forma de diálogo com 

realidade dos camponeses, de forma a não perderem o vínculo com seu 

território. 

Como os sujeitos do campo entendem a terra como o território de sua 

existência, a educação para estes não pode ser confundida com uma proposta 

pedagogia desvinculada das dimensões político- ideológicas da base estrutural 

da sociedade que a constitui. A política educacional defendida pelos 

trabalhadores do campo, necessariamente, precisa ter como matriz as 

condicionantes das expressões da questão social do campo que lhes são 

específicas e reúnem peculiaridades multifacetadas da complexidade da 

totalidade do território camponês. 

 
 

A UI Frei Caneca no município Buriticupu (MA): rompendo as cercas da 
“educação ruralizada”? 
 

Buriticupu está localizado na região do Vale do Pindaré, berço da 

concentração fundiária e especulação de terras devolutas do Estado, 

principalmente, na conjuntura político das décadas de 1970, 1980 e 1990. Vale 

ressaltar que essa investida da elite agrária com a especulação fundiária teve no 

Estado seu principal aliado e defensor de seus interesses, inclusive utilizando 

de sua força repressiva e coercitiva contra quem ousasse ir de encontro ou até 

mesmo questionar sobre suas ações. 

A Unidade Integrada Frei Caneca está situada e envolvida nesse cenário 

social, envolvida porque todos os dias adentram os portões da escola 

estudantes que são, na verdade, a síntese das expressões sociais dessa 

comunidade. A escola, assim, recebe os sujeitos que vivem em meio a 

contradição e negação jurídica e política da dignidade de habitar em seu 

território. Recebe-os com condições materiais igualmente contraditórias. 
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Infraestruturalmente, a escola conta com a seguinte composição: 12 

Salas de aulas com ventiladores de paredes; uma diretoria; uma sala de 

professores sem as estruturas mínimas; dois banheiros sem descargas e sem 

água nas torneiras; uma cozinha equipada com fogão industrial, geladeira, 

freezer e utensílios; um bebedouro grande; um refeitório improvisado sem 

mesas e sem cadeiras para as refeições; uma quadra poliesportiva em boas 

condições de uso.  

No que tange a oferta educacional a unidade escolar atende aos 

seguintes níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental (anos iniciais); Ensino 

Fundamental (anos finais) e Educação de Jovens e Adultos (1ª e 2ª fase).  

O corpo de servidores da escola, para atender a uma demanda de 1000 

alunos, entre docentes e pessoal de apoio é composto de: 25 professores dos 

quais 4 são efetivos e os demais contratados; 3 Vigilantes/Agentes de portaria, 

dentre esses 1 é efetivo e os outros 2 são contratados; 6 A.O.S.D – Agente 

Operacional de Serviços Diversos, dentre esses 2 são efetivos e 4 são 

contratados; 4 Agentes Pedagógicos, nomeados na condição de cargo de 

confiança da gestão municipal; 1 Diretor (a) e Vice Diretor (a), nomeados na 

condição de cargo de confiança da gestão municipal.  

Dentro das normas da inspeção escolar a referida instituição é 

regulamentada e autorizada a funcionar pelos órgãos de normatização, dentre 

eles: o Sistema Municipal de Educação (SME) e o Conselho Municipal de 

Educação (CME) A mesma possui Conselho Escolar, unidade executora que a 

torna apta a receber e gerenciar programas do FNDE/ MEC. Dentre os projeto 

educacionais do Governo federal a escola executa: o PDDE (Programa Dinheiro 

Direto na Escola), PDDE Interativo, Mais Educação, Escola Aberta, Escola 

Acessível, PROINFO (Programa de Tecnologia Educacional).  

Em relação à Estrutura Organizacional Pedagógica a escola conta com: 

Projeto Político Pedagógico; Regimento Interno; calendário escolar e currículo 

formatado pela Secretaria de Educação; Acompanhamento Pedagógico por 

parte da Coordenação da Educação do Campo – SEMED. 
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As concepções de campo formuladas pelos docentes pesquisados 

denotam uma pluralidade de ideias que, ora avançam em direção à definições 

mais complexas sobre o campo, ora regridem para conceitos reduzidos ou 

arcaicos do imaginário social que foi constituído no processo histórico da 

educação ruralizada. Questionado sobre o que é o campo, os docentes 

afirmaram os seguintes pontos, a saber: 1. O Campo é um lugar constituído de 

pequenos sítios, chácaras e fazendas onde as pessoas, por meio de plantações e 

criações de animais, produzem sua própria alimentação. É também conhecido 

como zona rural; 2. O Campo é caracterizado por comunidades, normalmente, 

localizadas longe da zona urbana e que tem uma educação inferiorizada por 

uma atenção dispensada, por parte da gestão pública, onde muitos dos direitos 

não chegam nas escolas; 3. O Campo é um lugar de baixa densidade 

demográfica e de uma cultura subdesenvolvida. Considera que o mesmo por 

possuir características específicas e que, por conta disso, precisa ter uma 

educação diferenciada daquela ofertada na zona urbana e conforme as 

orientação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo. Versa que a concepção de Campo extrapola a noção de espaço 

geográfico, “compreendendo as necessidades culturais, os direitos sociais e a 

formação integral desses indivíduos” (DOCENTE I). 

Outros sujeitos que mostraram uma certa ampliação de perspectivas 

foram os gestores da SEMED/ Buriticupu (MA), que conceituaram o campo 

como um território em disputas onde seus sujeitos, por meio de suas lutas 

políticas, defendem um projeto de sociedade e de campo para o meio rural. 

Além disso, consideraram como um espaço de produção de culturas e 

identidades próprias onde seus sujeitos mantem uma relação de pertencimento 

a este espaço. Além disso, definiram o campo como lugar de produção de 

conhecimento.  

Qual a importância em se pensar a concepção de campo entre os 

docentes e outros profissionais da educação que atuam no campo?. Segundo 

Caldart (2008), o campo é intencionalmente o primeiro termo da tríade 

(CAMPO-POLÍTICAS-EDUCAÇÃO), por guardar a materialidade histórica que 
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abriga as lutas pela terra, pelo trabalho, constituída de sujeitos históricos 

concretos. 

Os docentes afirmam que a escolarização ofertada no meio rural é uma 

educação que em tudo é inferiorizada em se comparando com aquela ofertada 

na zona urbana. Essa ideologia hegemônica e contraditória é disseminada e 

pulverizada nas políticas educacionais e ganha corpo, forma e conteúdo por 

meio das políticas de Estado. Na esteira disso o currículo e as práticas de alguns 

educadores expressam a não compreensão de que sua atuação não se constitui 

como uma ação neutra diante da realidade. E, se não percebe que o seu ato de 

educar é um ato político, não se deve esquecer que, parte dos professores que 

estão fazendo a escola, por lá passaram também na condição de “vítimas” para 

o processo violento de “adestramento, cegueira e atrofia social” e, por 

conseguinte, estão, pois, reproduzindo o que a escola lhes ensinaram. Sobre a 

importância da políticidade do ato de educar, Gadotti (2010) reflete que  

Discutir a questão política da educação não significa reduzir 
tudo ao político, como se o político explicasse tudo. Significa 
não ignorar os prolongamentos políticos do ato pedagógico. 
Perceber, por exemplo, que há uma estreita relação entre o 
rendimento escolar e as suas condições sociais e econômicas. 
Perceber, em relação a esse fato, que o aluno que recebe a 
melhor nota é, principalmente, aquele que tem origem social 
privilegiada. Perceber ainda que o acesso à escola continua 
sendo privilégio. Mas não só estabelecer relações entre escola e 
sociedade, se não estabelecer relações entre o que se ensina e o 
conteúdo ideológico do que se ensina, entre os valores que 
testemunha o educador e os padrões de comportamento 
exigidos por uma sociedade ou grupo social dominante 
(GADOTTI, 2010, p. 88). 
 

Ao passo que concebem o campo como a antítese do meio urbano, alguns 

docentes reconhecem também que o mesmo está para além da localização 

espacial e geográfica, e ao reconhecer isso acabam por afirmar que o campo é 

um espaço constituído de territorialidades diversificadas. E neste sentido, 

declaram que o campo precisa de uma educação diferenciada que compreenda, 

segundo o DOCENTE I, “[...] as necessidades culturais, os direitos sociais e a 

formação integral desses indivíduos” .  
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Relacionando com a legislação educacional, esta educação deve dialogar 

com os interesses culturais do homem do campo no sentido de evidenciar e 

fortalecer a identidade camponesa, tendo como referencial teórico as Diretrizes 

Operacionais para a Educação Básica nas escolas do Campo. Neste sentido, o 

documento em referência, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 

nº 9394/1996 entre outros dispositivos legais, advogam o atendimento às 

especificidades do meio rural.  

A Unidade Integrada Frei Caneca tem na sua 

espacialidade/territorialidade, em torno do Assentamento Vila Pindaré, um 

legado histórico da luta pela terra e registra um cenário de conflitos sócio-

ambientais, perseguição, violência e mortes dos trabalhadores rurais no 

processo de libertação e conquista da terra. Além disso, também está inserida 

dentro do seu contexto os projetos de mineração da Vale no corredor da Estrada 

de Ferro Carajás. Essa espacialidade abriga um cenário sócio-político conflitante 

se constitui como sendo a base da matriz político-pedagógica da prática 

docente.   

Neste sentido, questiona-se se as práticas docentes daquela unidade 

escolar estão fortalecendo que projeto de campo? Salienta-se que não é o 

bastante que a escola tenha conhecimento dessa ou daquela realidade, isso é o 

primeiro passo sendo preciso que haja uma tomada de posicionamento político-

pedagógico e que possa delimitar, expressamente, sua função social enquanto 

instituição de produção e socialização do conhecimento. Isso posto, entende-se 

que as práticas docentes da escola em tela, no que tange a questão agrária, 

carece de um aprofundamento teórico e político que lhes deem mais subsídios 

para que, desta forma, possam correlacionar com os conteúdos trabalhados em 

sala de aula, tornando a escolarização dos sujeitos que aprende mais 

significativas e coerente com realidade. 

Este constitui-se como um grande desafio, não só para a escola, mas 

também e, principalmente, para o sistema municipal de educação que precisa 

avançar na oferta e na garantia da formação continuada específica, da educação 

do/no Campo. Neste sentido, a necessidade de construção da qualidade 
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estrutural e pedagógica das escolas do campo envolve considerar 

prioritariamente pelos sistemas a aprendizagem e progresso dos estudantes do 

campo. Sobre isso, declara Coutinho que: 

O foco na aprendizagem do aluno requer preocupação com o 
currículo, avaliação, gestão, formação do educador, 
financiamento, aquisição e elaboração de materiais 
pedagógicos, ambiente físico, equipamentos, organização dos 
espaços, ou seja, produzir uma nova cultura escolar que não 
faça da exclusão (reprovação, evasão, repetência) no interior da 
mesma, uma estatística a ser anunciada, mais um dado a ser 
superado. (COUTINHO, 2006, p. 111)  

 
Ratifica-se que o mesmo é um desafio porque, como já colocado, o 

campo é um território em disputa e, nesse contexto, a educação transforma-se 

num instrumento ideológico também em disputa dos projetos de campos a 

partir das forças antagônicas. 

O Estado do Maranhão, no campo dos dispositivos legais, conseguiu 

avançar, ainda que de maneira tímida, quando inseriu em sua Constituição no 

parágrafo 1º do artigo 218 normas e determinações quanto ao calendário escolar 

das escolas do campo, levando em consideração as estações do ano e ao ciclo de 

produção agrícola. Porém, o universo educacional da Unidade Integrada Frei 

Caneca, evidencia que há uma contradição entre as normas e determinações 

constitucionais outorgadas pelo Estado, pois, as expressões da  realidade 

pulsante daquela comunidade escolar não ratificam esse princípio 

constitucional, fato que a referida escola tem como base o calendário escolar 

único e que faz o nivelamento entre zona rural e urbana sugerido pela SEMED/ 

Buriticupu, que por sua vez também descumpre as leis e acaba por lesar o 

direito de Educação do/no Campo aos Povos do Campo. 

Com base nas análises dos dados dessa pesquisa, em relação as 

condições de vida e de trabalho no campo, chega-se à uma conclusão de que a 

escola não tem conseguido pautar nas suas práticas educacionais as questões 

sociais da questão agrária da comunidade a qual está inserida e, isso, 

infelizmente, leva a compreender que essa escola, em que pese estar localizada 

no campo, em partes, não se reconhece como camponesa, quando nega e se 
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furta a tomar com sua a responsabilidade e o papel da problematização crítica 

das condições que geram a precariedade da vida e do trabalho no campo.  

Contudo, não se está aqui condenando a escola com suas práticas e, 

sim, chamando para um questionamento crítica sobre qual tem sido sua função 

social frente à sua razão de ser e existir. Tal inquietação vislumbra contribuir na 

provocação sobre a escola e sua cultura escolar, para que a mesma possa diante 

desse quadro de análise aqui construído pensar a si mesmo, transformar a si 

mesmo, se necessário. 

Diante das declarações dos sujeitos pesquisados percebe-se que há uma 

espécie de ensaio, uma aproximação da proposta da Educação do/no Campo e 

isso já é um passo importante na medida em que põem em discussão outra 

forma de pensar educação para o meio rural. O desafio que está posto para o 

sistema municipal de educação opera no sentido de se adequar as legislações da 

Educação do/no Campo e buscar a inserção dos educadores nessa modalidade 

de formação. Neste sentido, os movimentos sociais do campo cumprem papel 

preponderante na exigibilidade dessa necessidade constitucional. 

Neste sentido, considera-se um acentuado avanço como resultado da 

luta, da participação e da ocupação dos espaços políticos de deliberação de 

políticas públicas, por parte dos sujeitos coletivos do Campo, que no Plano 

Municipal de Educação, ainda que no campo do ordenamento jurídico, a 

modalidade da Educação do/no Campo está referenciada enquanto política 

pública de Estado e não como política de governo. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O presente trabalho buscou discutir as concepções que orientam a 

prática educacional no contexto da Unidade Integrada Frei Caneca, tomando 

como elemento de análise a efetividade dos princípios da Educação do Campo 

neste espaço. Com isso, buscou-se entender o projeto político de educação em 

voga e as distâncias e aproximações com o ideário conservador ruralista 

(Educação Rural) e/ou o ideário da luta camponesa (Educação do Campo). 
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A pesquisa nos possibilitou entender e compreender que educação 

do/no campo pressupõem que essa modalidade de educação, para não ser 

qualquer coisa, precisa ser no campo enquanto espaço/território e do campo 

significando dizer que essa educação é dos camponeses e não para os povos do 

campo e, sendo assim, para não ser contraditória, precisa ser pensada pelos 

seus sujeitos que concebem uma proposta específica de educação à sua 

realidade. 

À luz do exposto acima, a Unidade Integrada Frei Caneca está 

localizada no meio rural, porém isso não é bastante para se afirmar que a 

mesma é uma escola que opera com os princípios da Educação do Campo. 

Neste sentido, e considerando as análises na pesquisa no que se refere as 

práticas e concepções pedagógicas reveladas pelos docentes e técnicos da 

SEMED, é possível afirmar que a Unidade Integrada Frei Caneca, mesmo que 

ensaiando alguns passos no que tange a modalidade educacional dos povos do 

campo, ainda não materializa a Educação do Campo, pois, ainda impera no 

fazer pedagógico os princípios da educação ruralizada quando, na proposta 

pedagógica da escola, se evidencia, implicitamente, um projeto educacional que 

pouco tem dialogado com os princípios, conhecimentos, anseios e projetos da 

multidimensionalidade e da multiterritorialidade dos camponeses. 

Concretizar a Educação do Campo é uma tomada de posição política e 

uma atitude coletiva, que parte da negação das concepções de campo, homem e 

sociedade assentadas sobre terreno do conservadorismo. Ou seja, tal estudo 

pretendeu ajudar a pensar sobre qual tem sido a função social desta escola no 

contexto de vida, cultura e produção do camponês. Pensar a Educação do/no 

Campo significar pensar o projeto de vida dos trabalhadores do meio rural, ou 

seja, a Reforma Agrária, e no interior disso a sobrevivência dos camponeses. 

A escola do campo é legítima porque tem sua especificidade pautada na 

identidade dos sujeitos que a constrói. Por isso, os elementos constitutivos e que 

conferem identidades a esses sujeitos genuínos são a base da matriz curricular 

de todo o processo pedagógico donde parte o direcionamento orientador para a 

ação regente dos docentes.  
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Aqui cabe um alerta, para não cairmos num ledo engano, e esperar que 

o Estado pense uma educação contextualizada para a classe trabalhadora do 

meio rural. Caldart (2008, p. 74) a respeito dessa questão sustenta que: “A 

realidade desses sujeitos não costuma ser considerada quando se projeta um 

desenho de escola. Esta é a denúncia feita pela especificidade da Educação do 

Campo: o universal tem sido pouco universal.” Por isso, a importância do 

enfrentamento e da resistência dos movimentos sociais em ocupar os espaços de 

formulação e implementação das políticas públicas sociais, dentre elas, a 

educação e, desta forma, garantir que suas demandas sejam tratadas, a rigor, 

como política pública. 

O desafio colocado para que, de fato, seja garantida, aos povos do 

campo, uma educação que atenda à sua cultura reside no fortalecimento das 

lutas políticas dos movimentos sociais camponeses. Seria, ledo engano, por 

parte dos educadores do campo, pensar que a educação por si só promova o 

processo de emancipação e construção da cidadania. Essa é uma tarefa política e 

por isso mesmo requer participação dos sujeitos coletiva em espaços e 

instancias para além da escola e, essa participação, para produzir os resultados 

esperados, deverá se materializar imbuída da consciência política de classe. 

Refletir acerca da educação ofertada no meio rural é extremamente 

importante para se evidenciar as nuances e contradições do projeto pensado 

para o campo por meio desse modelo educacional conservador. Essas nuances e 

contradições podem ser percebidas pelas péssimas condições de vida a que os 

camponeses estão submetidos e pela reprodução contínua do sistema 

dominante na espacialidade do campo. Pobreza, fome, violência e 

desigualdades sociais são, em síntese, sinônimos que dão características às 

principais contradições de um projeto imposto no território camponês, que no 

discurso oficial escamoteia esses impactos, mas na realidade concreta revela sua 

principal intencionalidade: fazer a “limpeza demográfica” da espacialidade do 

campo para se oxigenar cada vez mais os projetos de desenvolvimento 

econômico no meio rural. 
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