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RESUMO
Este artigo constitui-se como um recorte de um estudo mais
amplo sobre Educação do Campo, currículo e Cultura,
apresentado como requisito para aprovação em curso de
especialização do Centro de Formação de ProfessoresCFP/UFRB e que teve como objeto de estudo a relação
entre a cultura local e as práticas curriculares em uma
escola do campo no Município de Amargosa-BA. Nesse
sentido, esse artigo trará informações a respeito da
caracterização do campo empírico– a comunidade de Três
Lagoas e a Escola Municipal Armando Libório – e dos
sujeitos da pesquisa.
Palavras-Chave: Três Lagoas, Cultura local e Escola.
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ABSTRACT
This article is like a snip of a larger study on Rural
Education, Culture and Curriculum, presented as a
requirement for approval in a specialization course at the
Center for Teacher-CFP / UFRB and had as its object of
study the relationship between local culture and practices of
the school curriculum in a field in the City of AmargosaBA. Thus, this article will provide information about the
characterization of the empirical field, the community of
Três Lagoas and School District Armando Liborio - and
research subjects.
Keywords: Três Lagoas, local culture and school.
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INTRODUÇÃO
O estudo surgiu inicialmente, pela inserção da autora no campo de pesquisa desde
2008, desenvolvendo a função de coordenadora pedagógica na Escola Municipal Dr.
Armando da Silva Libório. É notória a riqueza de manifestações culturais presentes na
comunidade de Três Lagoas e, ao entrar pela primeira vez na escola, percebi que a mesma
pouco ou nada fazia para que essas manifestações fossem preservadas ou mesmo fizessem
parte do currículo, ajudando os alunos a perceberem que a escola não é apenas mais um lugar
que desvaloriza a sua cultura. Em seguida, pela necessidade de se discutir alternativas que
ultrapassem a visão das culturas hegemônicas fortemente presente em nossos currículos e que
costumam silenciar os grupos menos favorecidos, como salienta Santomé (1995). E, por fim,
pela crescente necessidade de ampliar o repertório de discussões acerca da educação do
campo, que por muito tempo se constituiu um verdadeiro “esvaziamento teórico”.
Assim, desde que passei a, de certa forma, fazer parte desse ambiente, tenho buscado
desenvolver ações que visem à construção de uma escola que tenha mais sentido tanto para os
alunos como para a comunidade. Nessa perspectiva busquei problematizar a relação entre o
currículo e a cultura local na escola mencionada, a partir da análise das práticas curriculares
estabelecidas, por meio da seguinte questão: como o currículo implementado na escola do
campo se relaciona com a cultura local?
Para responder a esta pergunta necessário se fez realizar uma investigação sobre
aspectos da comunidade, o surgimento e a configuração atual da escola e posteriormente a
reflexão sobre a representação desses espaços em um contexto para além dos limites da
comunidade. Nos tópicos a seguir, serão desdobrados minuciosamente o foco deste trabalho,
anteriormente explicitados no resumo.

A comunidade de Três Lagoas: caracterizando o campo empírico da pesquisa
Conhecida até cerca de uma década atrás como “Gramiá”, a comunidade de “Três
Lagoas” recebeu este nome, segundo uma de suas moradoras mais antigas da comunidade, D.
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Lindaura1, por existirem três lagoas nas proximidades que se unem quando ocorre um período
de muita chuva.
A comunidade está situada a Noroeste do município de Amargosa, numa região
semi-árida2, a aproximadamente 8 km da sede do município, sendo ligada a ela através de uma
estrada vicinal. A depender do estado de conservação da estrada (que nem sempre se encontra
em boas condições), a distância entre o centro da cidade e a comunidade fica em torno de 15 a
20 minutos.
Pouco ou quase nada se encontra registrado sobre o lugar. Assim, a pesquisa que deu
origem a este tópico apoiou-se em observações e conversas informais realizadas no decorrer
de 3 anos de trabalho na escola, quando tive algumas oportunidades de conversar com
membros mais antigos do lugar, como D. Lindaura, D. Santa, etc.
A comunidade sempre foi caracterizada por uma forte discriminação social e
econômica, sobretudo entre os povos da cidade. Recorro aqui a minhas memórias para
procurar caracterizar melhor esta questão. Desde pequena ouvia muita gente dizer que todos
daquele lugar eram “preguiçosos” e “só sabiam pedir pelas portas”. Era uma cena bem
comum vermos moradores da comunidade vendendo vassouras de porta em porta na cidade
de Amargosa, ocasião em que pediam algo para beber ou comer.
Lembro-me bem de uma senhora muito franzina que carregava um enorme feixe de
lenha na cabeça, e que tinha sua imagem usada pelos pais para pôr medo nas crianças quando
praticavam atos de desobediência: “Vou chamar a mulher do Gramiá para te pegar!”, diziam
os mais velhos. Em uma dessas minhas caminhadas pela comunidade, eis que encontro com
essa senhora, igualmente franzina, apenas com um aspecto mais envelhecido. Descobri que a
mesma era viúva e mãe de 12 filhos e, por isso, trabalhava tanto e às vezes pedia sim, não
porque era preguiçosa, mas porque o dinheiro do trabalho não dava para sustentar a sua prole.
A divisão fundiária da localidade é caracterizada por médias e grandes propriedades
e algumas poucas pequenas propriedades. Nestas últimas reúnem-se várias casas, pois nos
terrenos dos moradores mais antigos, os filhos e netos constroem “seu lugarzinho para
morar”.

1

Informação obtida no ano de 2008 em um conversa informal com a moradora.

2

O município de Amargosa localiza-se numa zona de fronteira geoclimática, entre o Litoral e o Sertão e possui
vários biomas ecológicos. A região leste e sul do município possui características de Mata Atlântica, ainda que
praticamente devastada; a região norte e oeste do município possui características do Semi-Árido.
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Etnicamente, a comunidade possui uma fortíssima ascendência africana e na região
são muito comuns práticas religiosas de origem afro-brasileira, com a realização de rezas para
santos (São Cosme e São Damião, Santa Bárbara), além de existirem na região terreiro de
sacerdotisa da religião afro-brasileira.
Investigações exploratórias realizadas por professores do Centro de Formação de
Professores (CFP) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), somadas à
existência de um fortíssimo pertencimento afro-brasileiro na tez dos moradores e em suas
manifestações culturais e à configuração fundiária da região, levaram à formulação da
hipótese de que a região pode ter se constituído de área remanescente de quilombo.
Talvez aqui encontremos as origens do violento processo de esteriotipia que marca a
comunidade: rurais, sem-terra, negros e praticantes de valores religiosos contra-hegemônicos
em um município com forte presença do catolicismo. A junção desses quatros elementos
reforça marcadores de identidades fora dos padrões culturais cultivados em nossa sociedade
urbanocêntrica, capitalista, latifundiarista, eurocêntrica e cristã.
Possuindo em média umas 100 famílias, que em boa parte, apresentam sobrenomes
iguais, a comunidade tira o seu sustento da agricultura, mais especificamente do cultivo de
feijão, castanha e amendoim; da criação de pequenos animais como porcos e galinhas,
recursos do Programa Bolsa Família, aposentadorias rurais, e da produção de artefatos com a
palha do licuri3. Este se constitui como um dos trabalhos mais importantes realizados por
quase todas as famílias do local.

Fotos 01, 02, 03 e 04- Atividades econômicas da comunidade

Plantação de feijão

3

Criação de galinhas

O licuri (Syagrus coronata) é uma palmeira típica das regiões secas da Caatinga que possui um grande valor
nutritivo e ornamental. É conhecido por vário nomes como nicuri, alicuri, ouricuri etc., sendo o mesmo de
grande importância para essas regiões que apresentam tantas limitações em relação a agricultura.
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Criação de porcos
Fotografias da autora (2011)
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Produção de castanha de caju .

No entanto, a destruição das árvores de licuri, através da devastação promovida por
alguns fazendeiros da região para dar lugar às pastagens, fez com que a principal matériaprima para a produção do artesanato de palha se tornasse escassa, fazendo com que os
moradores da comunidade se desloquem para locais cada vez mais distantes em busca da
palha do licuri.

Fotos 05, 06, 07, 08, 09 e 10 -Etapas de produção da vassoura de palha

Fotografias da autora (2011)

Os artefatos produzidos (vassouras, esteiras, abanos e chapéus) são vendidos na cidade
de Amargosa e cidades circunvizinhas. Muitas vezes os produtos são comprados por
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atravessadores a preços muito baixos e revendidos bem mais caros em lojas e supermercados
da própria região.
As atividades desenvolvidas na comunidade contam sempre com a participação de todos
os membros da família, dos mais novos aos mais velhos. Entretanto, fazendo parte desse
convívio, foi possível notar na escola a explícita negação dos alunos que trabalham na
produção de manufaturas de palha do licuri4.
Para esses alunos, trabalhar nessa atividade cultural, apesar de gerar-lhe renda, soava
como algo inferior a outras atividades e não digno de respeito. Diante da situação, fez-se
necessário a criação de um projeto que envolvesse toda a comunidade local e escolar na busca
de alternativas de valorização da cultura local e da auto-estima dos alunos da escola. Em
2008, (ano de ingresso na escola,) fui convidada pela então diretora, Mariangela Araújo, para
implementar um projeto desenvolvido por ela na comunidade: “A Promoção do
Desenvolvimento Sustentável da Comunidade de Três Lagoas”.
Em 2009, já com algumas ações feitas e outras ressignificadas, montamos uma
material sobre a cultura local e suas influências na escola.
Foto 11- Festa da Família ( 2009)

Em “Festa da Família” realizada na escola em
2009, os alunos expõem ervas medicinais
cultivadas e vendidas pela comunidade.
Fotografia da autora (2009)

Foto 12- Atividade de integração ESCOLA-COMUNIDADE (2009)

Alunos do 1º ano desfilam representando
produção da comunidade. Festa da Família 2010.
Fotografia da autora (2010)

4

a

Desde 2008, realizando visitas periódicas em média duas a três vezes por semana na região, nas quais a
princípio era apenas por conta da minha própria função, passei a fazer registros da dinâmica da escola e da
comunidade.
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Uma das primeiras ações foi reorganizar a prática pedagógica, introduzindo
atividades que envolviam situações cotidianas da comunidade local no que se refere à
utilização da palha do licuri e suas múltiplas possibilidades de produzir objeto. Inserimos
também a realidade local no contexto das atividades realizadas dentro da Escola, enfatizando
a importância da manufatura de palha realizada nesta comunidade para o desenvolvimento
sócio- econômico e cultural do nosso município.5
Pesquisas, entrevistas e reuniões com pais, alunos, funcionários e comunidade em
geral nos renderam um excelente material que seria transformado em um documentário, não
fosse a irresponsabilidade e desonestidade do cinegrafista contratado, que saiu da cidade sem
entregar o material das filmagens realizadas.
Outras atividades como as rezas (fortemente ligadas à cultura de ervas medicinais) e
o samba de roda dão destaque à comunidade que com frequência é convidada a demonstrar
suas riquezas à sociedade amargosense. Nessas apresentações é comum ver não apenas as
pessoas mais velhas da comunidade, mas também alunos da escola das mais variadas idades.
Esses momentos são verdadeiras celebrações, onde todos se unem e cantam/sambam músicas
que falam da natureza, da condição social, do trabalho na lavoura etc., todas criadas por eles
próprios.
Foto 13- Altar da casa de D. Santa
(2010)

Altar da casa de Dona Santa onde são realizadas rezas que acabam com um belo samba de roda.
Fotografia da autora (2011)

Além de rezarem como devoção a um determinado santo e/ou entidade, a
comunidade festeja aniversários e outros acontecimentos com rezas. A comunidade possui
ainda algumas rezadeiras que recebem pessoas do próprio lugar ou de fora para serem rezadas
de “olho gordo, mau olhado” etc. Após o trabalho, as rezadeiras prescrevem chás, banhos de
5

Este trabalho foi apresentado no “I Seminário do PROGESTÃO”, realizado em dezembro de 2009 em
Salvador, sob a forma de pôster.
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ervas, orações que devem ser realizadas em determinados dias, no intuito de acabar com o
“mal” de que a pessoa foi acometida. Par quem não pode ir até a comunidade, nos dias de
sábado Dona Santa tem uma barraquinha na feira livre, onde vende as ervas “milagrosas”.
Essa caracterização da cultura local serve de pano de fundo para inserirmos algumas
questões que atravessam o campo do Currículo: como esta cultura é considerada pela escola?
De que forma o Currículo escolar apropria-se e dialoga com estes marcadores identitários dos
sujeitos das Três Lagoas? Nesse sentido é importante relembrar que a escola, espaço de
educação formal, é um lugar de disputa pelos conteúdos simbólicos que dão sentido à nossa
existência e que produzem significados que orientam nossa ação no mundo.

A Escola Municipal Dr. Armando Libório: histórico e configuração atual
De casa de farinha a escola: historicizando a “Armando Libório”
A comunidade das Três Lagoas, onde hoje está inserida a Escola Municipal Dr.
Armando da Silva Libório, buscava nos fins dos anos 70 estratégias que possibilitassem a
implantação de um prédio escolar na localidade. Nessa época, a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural –EMATER/BA, empresa extinta nos anos 90 e hoje substituída pela
Empresa Baiana de Desenvolvimento Agropecuário - EBDA, estava desenvolvendo um
projeto para construir casas de farinha em várias localidades rurais e ao iniciar as reuniões
nessa comunidade para sondar a possibilidade de implantação de uma delas, perceberam que
havia uma necessidade maior, que nesse caso era de implantar uma escola para as crianças
que ali viviam, pois as mesmas precisavam andar muito até chegarem a comunidade da Mata
da Covas para estudar.
Por ser um projeto específico, não puderam construir um prédio escolar. Fizeram,
então, num terreno doado pelo “Sr. Antônio”, duas salas para reuniões do órgão com a
comunidade, na intenção de realizar projetos voltados para a agricultura familiar, bem como
buscar soluções para os problemas que a comunidade enfrentava, como a falta de água potável
e de energia elétrica. A demanda da comunidade nesse momento era por uma escola e não por
uma casa de farinha, por isso ela jamais foi construída.
Com o fechamento da EMATER no final dos anos 1980, as ações do órgão ficaram
paralisadas e os espaços físicos criados para as reuniões, em desuso. Com isso, a Prefeitura
Municipal de Amargosa passou a ser responsável por todos os espaços rurais que antes
pertenciam a EMATER. Sendo assim, em 1989, a Prefeitura fez alguns reparos no prédio e
___________________________________________________________________________
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entregou-o à comunidade para funcionar como escola. Durante todo o ano seguinte o prédio
voltou a ficar fechado, só começando a funcionar de fato como escola em 27 de maio de 1991,
tendo como professor o Sr. José Edson Santos Oliveira, morador local. Este trabalharia com
vínculo de contrato com a Prefeitura de Amargosa até o término da gestão do prefeito
Francisco Juventino de Souza (Chico Rabelo), em dezembro de 1992.
Segundo relatos da própria comunidade, o nome escolhido para a escola foi em
homenagem a um reconhecido médico de nome do Armando da Silva Libório, que prestava
seus serviços à população carente sempre com muita dedicação. Muitas vezes os seus
pagamentos chegavam a ser feitos com galinhas, ovos e outros presentes. Por ser muito gentil
com a comunidade, esta sempre lhe dava os seus filhos para fazer o apadrinhamento.
No ano de 2000, o número de matrículas na escola aumentou consideravelmente e o
então prefeito Rosalvo Jonas Borges Sales (Rosalvinho Sales) construiu uma sala de aula
mais ampla para atender a demanda da escola, bem como as reuniões com a comunidade.
Além disso, a Prefeitura construiu um muro ao redor da escola, substituindo a cerca de arame
farpado anteriormente existente, no intuito de trazer mais segurança para os alunos e
professores, pois a escola, ainda que localizada em área rural, fica às margens da principal
estrada vicinal que corta a região.
Atualmente, a Escola Dr. Armando da Silva Libório possui três salas de aula, sendo
duas dessas extremamente pequenas, com teto baixo e pouco arejadas e outra, pouco mais
espaçosa; dois banheiros (um para alunos e outro para professores), uma cozinha, uma
despensa e área pequena para recreação. Desde que foi construída, a escola possui o mesmo
piso de cimento, este já muito desgastado.

Caracterização atual da Escola Dr. Armando Libório: perfil do público atendido, gestão
administrativa e pedagógica
A escola funciona nos três turnos e possui uma matrícula de 77 alunos, atendendo o
nível Ensino Fundamental nas séries iniciais. No período matutino funcionam duas classes e
no turno vespertino também funcionam duas classes. No turno noturno funciona uma turma
do Programa Todos pela Alfabetização (TOPA) do Governo do Estado da Bahia, mas esta não
é gerida pela Secretaria Municipal de Educação, que apenas empresta o prédio escolar e faz a
mobilização para as matrículas no município. A tabela 6 a seguir apresenta a composição das
quatro turmas regulares existentes na escola, por turno.
Entrelaçando • Nº 5. Ano III (2012) • p. 35-47 • Jan./Abril • ISSN 2179.8443

GALVÃO. Três Lagoas: o avesso do avesso

45

__________________________________________________________________________________________

Tabela 01 – Composição das classes/turmas da Escola Municipal Dr. Armando Libório, com
indicação de “anos” atendidos, matrícula por classe e turno – 2011
Classe 1

Classe 2

Classe 3

Classe 4

SUBTOTAL
de

TURNO

Turma

No. de
alunos

Turma

No. de
alunos

Turma

No. de
alunos

Turma

No.
alunos

Matutino

1º. ano

17

4º. Ano

16

-

-

-

-

33

Vespertino

-

-

-

-

Educ.
Infantil

19

3º. ano

25

44

TOTAL GERAL

77

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados levantados na Secretaria Municipal de Educação de
Amargosa-BA (2011)

Neste ano a escola não conseguiu formar turmas de 2º e 5º ano devido a pouca
quantidade de alunos dessas séries. No segundo ano tínhamos um quantitativo de 11 crianças,
e boa parte delas residem no caminho entre a Mata das Covas e as Três Lagoas. Nesse caso,
conversamos com os responsáveis pelas crianças a respeito de matricularmos esses alunos em
outra escola (Deolinda Maia Sales na Mata das Covas) também sob nossa responsabilidade, já
que a escola Armando apresenta salas muito pequenas e com teto baixo, chegando a fazer
muito calor no período do verão e, caso eles não aceitassem, a sala ficaria muito cheia e os
alunos desconfortáveis. Já no 5º ano tínhamos apenas 6 alunas, todas residentes nas Três
Lagoas e, utilizado o mesmo procedimento, tivemos a permissão dos responsáveis para
transferir a matrícula.
Os demais alunos das turmas que compõem a escola este ano são da própria
comunidade e alguns poucos de um lugar bem próximo a ela, chamado de Baixa. Esses alunos
apresentam uma média de idade entre 4 e 18 anos e perfis cognitivos bem variados, embora se
aproximem muito no quesito oralidade. A escola acolhe alunos com síndrome de dawn,
surdez parcial e deficiência intelectual nas classes regulares e dentro das nossas
possibilidades, às vezes limitas, trabalhamos com metodologias e atividade diversificadas, por
nível de desenvolvimento. Nos últimos anos, tivemos uma diminuição de alunos evadidos,
chegando a apenas um no ano passado. No entanto, ainda existem alguns jovens que não
estudam na comunidade e frequentemente estão envolvidos em ocorrências dos mais diversos
tipos, como brigas e depredação da escola.
Em relação ao corpo docente da Escola, este é composto atualmente por três
professores. Deste, dois, ou seja, 66,6%, têm vínculo efetivo e possuem carga horária semanal
de 40 horas; o outro professor possui vínculo empregatício temporário, pois é contratado para
___________________________________________________________________________
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prestação de serviço com carga horária semanal de 20 horas. Além disso, atuam na escola 1
monitora de reforço escolar, 1 professora de ginástica, 1 professor de teatro e 1 voluntário
com formação em Educação Física. Esses últimos não serão considerados para efeito desta
pesquisa.
Dos três professores que lecionam regularmente na Escola Dr. Armando Libório, um
possui especialização lato sensu em Psicopedagogia Clínica e Institucional e 2 anos de
experiência; um possui graduação em Pedagogia com 23 anos de experiência e o outro
concluiu o curso de Magistério (Ensino Médio), apresentando 28 de serviços prestados à
educação como professora. Esses professores estão distribuídos em quatro turmas de nível
Ensino Fundamental nas séries iniciais.
A escola também tem uma merendeira da própria comunidade, que cursou apenas o
antigo primário e uma auxiliar de serviços gerais, que se desloca diariamente de outra
localidade (Patioba) para prestar serviços à escola. Esta última ainda é estudante do I
seguimento da EJA.
A escola pesquisada é vinculada à Rede Municipal de Ensino de Amargosa e possui
uma gestão nucleada, pois o Sistema Municipal de Educação do município está organizado
em Núcleos Escolares, num regime de Nucleação Administrativa. Cada um dos seis Núcleos
existentes na rede constitui-se de um conjunto de 2 a 8 escolas “isoladas” que têm o
acompanhamento de uma Diretora Escolar (eleita) e uma Coordenadora Pedagógica
(concursada). Desde 2008 atuo como Coordenadora Pedagógica do “Núcleo 02”, que envolve
5 escolas, sendo elas: Escola Municipal Deolinda Maia Sales (Mata das Covas), Escola
Municipal Edvaldo Boaventura (distrito de Diógenes Sampaio), Escola Municipal Artur de
Almeida Passos (Tabuleiro da Lagoa Queimada), Escola Municipal Dr. Armando da Silva
Libório (Três Lagoas) e Escola Edelzuito Soares (Serra de Chico Félix).
Nesse contexto, semanalmente a Diretora e a Coordenadora Pedagógica distribuem-se
em atividades de acompanhamento in loco nas escolas, acompanhando o trabalho realizado
pelos professores, atendendo às suas demandas, realizando reuniões com pais, alunos e
professores. Semanalmente são realizadas reuniões de planejamento pedagógico envolvendo
todos os professores do Núcleo. Estas reuniões são realizadas na sede do município, em uma
escola municipal, pois a maioria dos profissionais que atuam na escola reside na cidade.
Todos os três professores que atuam na escola mais a Diretora Escolar e a
Coordenadora Pedagógica residem na cidade e realizam o percurso casa-escola-casa
utilizando o transporte escolar oferecido pela Secretaria Municipal de Educação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo realizado trouxe à tona a realidade da comunidade no que se refere à
questão cultural e sua representação, seja por seus moradores ou por pessoas que não moram
no lugar. Revelou também algumas das dificuldades enfrentadas pela comunidade para
conquistarem um espaço de educação formal para seus os filhos e o que considero mais
importante: o papel da escola no trabalho de valorização da cultura local, antes renegada pelos
alunos.
Para SILVA (2008, p.7):
Ninguém hoje em dia, com toda certeza, negaria o papel de enorme
importância que a escola tem na defesa, promoção, difusão e conhecimento
das manifestações culturais populares. Entretanto, talvez não esteja da
mesma maneira claro para muitos de nós a significativa contribuição que as
manifestações culturais populares podem trazer para a escola.

A partir da análise dos estereótipos atribuídos a comunidade de Três Lagoas foi
possível desmistificar a representação negativa existente sobre o lugar, criando uma nova
imagem, agora, não mais contada por terceiros, mas pelos próprios sujeitos que ali residem (o
que a torna mais real e menos desprovida de estigmas).
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