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RESUMO 

 

 

A escola é um local privilegiado para o ensino dos saberes populares, tradições e costumes 

próprios. No estado do Espírito Santo, dada a sua diversidade étnica - cultural é de extrema 

importância sua conservação, valorização e transmissão no âmbito escolar. Com isso, o estudo 

pretende analisar a abordagem das manifestações da cultura popular nos projetos pedagógicos 

de escolas localizadas em comunidades tradicionais da grande Vitória/ES, no que se refere às 

práticas corporais específicas dessas comunidades, identificando as possibilidades 

educacionais promovidas pelas manifestações das comunidades e instituições a partir de seus 

conteúdos e suas relações de convivência. Em relação aos aspectos metodológicos 

delimitamos assim três municípios: Cariacica, Serra e Vitória, por serem os municípios que 

possuem comunidades consideradas de grande referência cultural na Região Metropolitana. 

Inicialmente foi necessário entender o conceito de Comunidades Tradicionais e assim, traçar 

um ponto de partida para a investigação. A partir da análise dos projetos pedagógicos, 

projetos e atividades documentadas buscamos identificar como a escola aborda os conteúdos e 

sua relação com os traços étnico tradicionais das comunidades. Os resultados apontam que 

apesar de algumas escolas estarem situadas em regiões que possam favorecer o 

desenvolvimento de práticas educacionais vinculadas à cultura local, em nenhum momento 

planejam/abordam esses conteúdos.  

 

 

Palavras chave: Comunidade. Escola. Cultura. 
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 1 Introdução 

 

Partindo do pressuposto que a escola não é apenas uma instituição mediadora de 

conhecimento, e sim, formadora de indivíduos que a partir dela passam a compreender o 

ambiente em que estão inseridos nos âmbitos sociais, econômicos, políticos e culturais, 

entendemos então, a necessidade dessas instituições abordarem em seus conteúdos temas 

pertinentes à formação, que são comuns a todas outras instituições de ensino.  Além disso, a 

escola é um local privilegiado para o ensino dos saberes populares, tradições e costumes 

próprios, ou seja, a escola deve se apropriar dos conhecimentos articulados com as relações 

sociais e a dimensão cultural de onde se encontra, relacionando seus conteúdos com os traços 

tradicionais das comunidades. Conforme o artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases – Lei 

9394/96, que diz:  

 

Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem 

ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em 

cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas 

características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da 

clientela. (Art. 26º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 20 de 

Dezembro de 1996). 

 

Entretanto, a escola por si só não daria conta de formar um individuo, pois são formados 

também com base nas suas realidades e no seu cotidiano. As comunidades em que eles se 

encontram exercem também um papel importante para a sua formação. 

A identidade dessas comunidades atravessam gerações e dessa forma deveriam receber um 

determinado respeito a começar pelas escolas que se inserem em seu território auxiliando na 

manutenção dos seus costumes e crenças.  

Além da necessidade de respeitar outras crenças e costumes de alunos no mesmo bairro ou 

nas proximidades das escolas locais, tais escolas que antes eram localizadas apenas próximas 

às centros comerciais, bairros mais populosos e grandes metrópoles, passam a surgir em 

bairros mais distantes, onde há também grande número de habitantes e necessidade de 

garantir os direitos conforme nossa constituição.  

 

O currículo de uma determinada instituição de ensino é comum a todas as instituições e a 

partir dele deve-se construir um Projeto Político Pedagógico que possibilitará a sua 

diversificação e posteriormente orientação para atividades pedagógicas e com isso definir sua 

finalidade. A partir disso, vemos que é possível a implantação de conteúdos diversificados, 



6 
 

como por exemplo, a cultura e a demonstração de práticas locais. É evidente a necessidade do 

ensino de práticas culturais no ambiente escolar, dada a sua importância para a comunidade e 

também o Estado como um todo, para que assim seja mantida a cultura na qual se encontra 

inserida, condição essa restrita às comunidades tradicionais. 

 

Considerando que as escolas que são o centro da questão e chegam às comunidades de traços 

tradicionais onde se preservam manifestações culturais que lhes concedem identidades e 

organização social específica, sentimos a necessidade de entender como elas abordam a 

cultura local, se esse conteúdo está inserido em seu cotidiano e como é esse processo. 

 

Não só no estado do Espírito Santo, mas também como em todo o território nacional, dada a 

sua diversidade étnica – cultural é de extrema importância à conservação, valorização e 

transmissão no âmbito escolar, principalmente nas escolas que estão inseridas em 

comunidades que preservam manifestações de cultura popular. Várias manifestações 

preservadas no estado do Espírito Santo são reconhecidas e tombadas como Patrimônio 

Imaterial do Brasil, tais como o Congo e o Jongo. Em 2012, o Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) certificou 12 (doze) comunidades que praticam o 

Jongo no Espírito Santo, concedendo a seus responsáveis o título de Mestre da Cultura 

Popular. 

 

Isto posto, tivemos como objetivo no ano de 2012 analisar as instituições educadoras 

localizadas em comunidades que preservam manifestações de cultura popular no Estado do 

Espírito Santo no que se refere às práticas corporais específicas dessas comunidades. Com a 

finalidade de investigar as escolas que chegam próximas às comunidades tradicionais, 

analisamos os projetos das escolas e com base nisso entendemos como a diversidade cultural 

se faz presente no cotidiano das disciplinas e no ambiente escolar. 

A partir disso, realizamos um levantamento das comunidades que preservam manifestações 

culturais, de preferência aquelas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN). Nesse caso, fizemos a opção de selecionar comunidades que praticam a 

Cultura do Congo Capixaba.  

 

Diante disso, sentimos a necessidade de entender o conceito de Comunidades Tradicionais:  
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[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem 

formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos 

naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimento, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição. (apud NETO, 2007. p. 202). 
 

Essas comunidades vivem em estreita interação com o ambiente natural e cultural, 

preservando suas crenças e costumes. Principalmente as escolas que se inserem nas 

proximidades dessas comunidades, que recebem os filhos dos mestres e chefes, que devem 

trazer para o seu cotidiano práticas, conteúdos e discussões acerca da cultura a qual a 

instituição está inserida.  

 

A abertura da escola à cultura de seu território, a escolha de uma grade curricular que valorize 

a pluralidade e a diversidade cultural local e o intercâmbio da escola com produções e 

produtores de cultura na sociedade são alguns caminhos para unir educação e cultura. Os 

desafios, contudo, são muitos e continuam postos, e cabe aos educadores e à sociedade 

planejar novas aproximações possíveis.  

 

De acordo com a publicação: Direito dos Povos e das Comunidades Tradicionais no Brasil: 

Declarações, Convenções Internacionais e Dispositivos Jurídicos definidores de uma Política 

Nacional, organizada por Joaquim Shiraishi Neto (2007), alguns traços são fundamentais para 

que possamos classificar uma comunidade com essa condição, tais como: sua organização 

social; o reconhecimento da sua identidade e as diferentes formas de reprodução da sua 

cultura.  

Os povos e comunidades tradicionais desenvolveram modos de vida próprios e distintos que 

ocasionaram tanto a riqueza sociocultural quanto a invisibilidade diante a sociedade e as 

políticas públicas de modo geral. Podemos dizer que essa invisibilidade dá-se por conta da 

ausência de implantação de políticas públicas para estes povos, no que diz respeito às políticas 

de inclusão social. Por mais que existam povos e comunidades reconhecidas ainda existem 

questões importantes pendentes como o acesso à terra, à saúde e à educação diferenciada.  

Reconhecer o acesso ao território, principalmente, significa manter vivos na memória e nas 

práticas sociais os modos tradicionais além de elementos simbólicos essenciais à sua 

identidade. Assim além de assegurar a sobrevivência das comunidades tradicionais, 

constituem o alicerce para a produção de seu patrimônio cultural.  

Cada comunidade tem em seu ambiente uma maneira de educar, de fazer aprender e a sua 

cultura o que Brandão (2008, p. 36) nos mostra que começa a ser descoberto: 
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Nas culturas populares existem formas de educação extraescolar, cujo valor apenas 

agora começamos a descobrir. Tal como acontece com os povos indígenas, cantando 

e dançando, vendo como-se-faz-e-fazendo, jogando e trabalhando ao lado dos “mais 

velhos”, os “mais jovens” convivem com aprendizados simples e complexos que vão 

dos segredos do plantio do milho até os de uma Folia de Santos Reis. 

 

No entanto, pensar que a partir disso a cultura popular, será valorizada pelas instituições de 

ensino torna-se um equívoco para Brandão (2008) e também para Silva (2008), quando 

destaca a importância dos saberes populares estarem presentes no ambiente acadêmico. 

 

Neste sentido, incorporar os saberes de origem popular ao conhecimento acadêmico 

é uma necessidade cada vez mais premente, na medida em que, 

contemporaneamente, há uma estreita relação entre a valoração da experiência de 

vida de cada indivíduo com o processo ensino-aprendizagem e a democratização do 

saber. (SILVA, 2008. p. 41). 
 

 

2 Metodologia 

 

As instituições educadoras abordadas foram as escolas instaladas em 4 (quatro) comunidades, 

quais sejam: Serra sede; Goiabeiras, Vitória; Novo Brasil e Piranema, Cariacica. Para atingir 

os objetivos propostos, elegemos a pesquisa documental como estratégia de investigação 

nesta primeira etapa, com reforço de entrevistas breves para esclarecimentos acerca das 

lacunas apresentadas pelos documentos. 

 

 

2.1. Definição do campo de investigação 

 

Iniciamos nossa investigação nos preparando para definir e identificar as comunidades que 

possuem o perfil traçado pela base teórica que caracteriza uma Comunidade Tradicional. 

Todas as comunidades se localizam na Região Metropolitana de Vitória. Outras 

manifestações importantes como o Ticumbi e o Jongo são praticadas por comunidades 

localizadas a mais de 100 km do campus de Goiabeiras;  

 

Realizamos uma segunda seleção espelhando as comunidades levantadas com a existência de 

escolas em seu interior. Por meio de um mapa geográfico, uma lista de escolas das Secretarias 



9 
 

de Educação dos municípios da região mencionada e contatos telefônicos para confirmação 

sobre a existência das escolas e agendamento de visitas. 

Com os dois procedimentos acima, selecionamos as comunidades: Serra sede; Goiabeiras, 

Vitória; Novo Brasil e Piranema, Cariacica. Visitamos uma Escola em cada e, em Goiabeiras, 

foi possível, dado o tamanho da comunidade e as condições estruturais visitarmos 3 (três) 

instituições. 

Além de seguir as orientações das convenções sobre Comunidades Tradicionais e os critérios 

estabelecidos por esse projeto como é o caso da existência de escola no território, a seleção 

teve o mérito de ter escolhido 3 (três) comunidades de destaque no campo da cultura Popular.  

A comunidade de Serra sede é a principal articuladora de dezenas de Bandas de Congo do 

Município da Serra-ES, onde é sediada a Associação de Bandas de Congo e o Museu do 

Congo; onde se preserva a maior festa de Congos em louvor a São Benedito no Estado e a 

memória do maior líder popular da região: o revolucionário Chico Prego
1
.  

 

 

2.2. Caracterização da fonte de dados 

 

A cidade de Serra é um dos berços culturais do Estado, dona de patrimônios diversificados 

como ruínas históricas, patrimônios jesuíticos e ainda o Congo, que segundo os antigos 

Mestres da Cultura Popular teria se originado em Putiri. Além disso, a Serra tem em seu 

calendário festas como as do Ciclo Folclórico e Religioso de São Benedito que é um dos 

Santos de maior devoção na região. Nos dias 24, 25, 26 e 27 de dezembro a Festa de São 

Benedito chega a seu ponto alto. No dia 24, às 5 horas, acontece a Alvorada, em Serra Sede. 

Após percorrerem as principais ruas de Serra Sede, as bandas de congo se reúnem junto à 

Igreja Matriz e pedem, silenciosamente, proteção ao santo. Em seguida, é cantada a 

tradicional “vapo
2
” e tem início uma salva de 21 tiros e repique de sinos na Praça da Igreja. 

Nos dias 24 e 25 ocorre a Puxada e Fincada do Mastro, quando o tronco, o barco Palermo e as 

bandas de congo desfilam pelas principais ruas da Sede. O tronco, enfeitado com a bandeira 

de São Benedito, é fincado em frente à Igreja, onde permanece até Domingo de Páscoa. A 

Puxada e Fincada do Mastro dão continuidade à Cortada do Mastro, realizada no dia 12 de 

dezembro, que consiste num cortejo, que sai do bairro São Domingos e vai até o prédio da 

                                                           
1
 Personagem que dá nome a uma das principais políticas de incentivo cultural da região metropolitana de 

Vitória. 
2
 Uma melodia tradicional do povo serrano, autoria de Chico Riquinta. 
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Igreja de Nossa Senhora da Conceição. O município da Serra é conhecido por suas bandas de 

congo e por toda a história que carrega em suas construções como o sítio histórico e cultural 

de Queimado, que foi o palco de uma insurreição de escravos liderada pelos heróis Chico 

Prego, João da Viúva e Elisiário, em março 1849, composto pelas Ruínas da Igreja de São 

José e pelos resquícios arqueológicos do povoado e que foi tombado pelo Conselho Estadual 

de Cultura em 1993.  

 

A cidade de Vitória nasceu com a fundação da Vila de Vitória em 08 de setembro de 1551 e 

era circundada por braços de mar e pequenos riachos, que propiciavam a formação de 

manguezais. A cidade de Vitória é conhecida pela sua produção de Panelas de Barro, tendo 

esse ofício como primeiro bem cultural registrado pelo IPHAN, nesse ofício empregam-se 

técnicas tradicionais e matérias primas provenientes do meio natural como é o caso da árvore 

Rhysofora mangle, popularmente chamada de “Mangue Vermelho”. Sua casca é utilizada na 

queima da panela de barro, para se extrair dela a tintura impermeabilizante de tanino que dá a 

coloração negra das panelas. 

 

Goiabeiras Velha, localizada na porção norte da capital do Espírito Santo, é 

território de rica diversidade cultural. Nela desfilam diversas tradições culturais, tais 

como: banda de congos, brincadeira do boi Estrela, folia de reis, bloco carnavalesco 

Prazer das Morenas, festa de São Benedito, novena de São Sebastião, paneleiras, 

benzedeiras, fazedores de redes de pescar, cantadeiras de roda, brincadeiras de rua. 

(ALMEIDA, 2010. p.03). 

 

A comunidade de Goiabeiras é o principal reduto de preservação e prática cotidiana da 

Cultura Popular na cidade de Vitória. Nesse local está sediada a Associação das Paneleiras, 

onde é produzida a famosa Panela de Barro que foi transformada em um dos elementos de 

identidade da Cultura Capixaba. Associado a essa prática, sobrevive a manifestação das 

Bandas de Congos praticada por grupos de variada faixa etária. A Festa das Paneleiras é o 

principal e mais tradicional evento popular de traços tradicionais da cidade e agrega à sua 

manifestação a maior quantidade de elementos do folclore: Música, Dança, Culinária, 

Artesanato dentre outros. 

 

No município de Cariacica, de origem indígena e com influências das culturas africana e 

europeia, é considerado a imagem da miscigenação brasileira.  Recebendo influências dos 

negros escravizados, nasceu no município a tradição do Carnaval de Congo. Ao som de 

tambores e casacas, as bandas de congo homenageiam a santa padroeira do Estado e seguem 
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junto a um cortejo de mascarados que usam adereços e enfeites fabricados com folhas secas 

de bananeiras e grãos de feijão, produtos típicos da região. O personagem tradicional dessa 

festa é o João Bananeira, que remete à época em que os escravos utilizavam fantasias para não 

serem reconhecidos por seus senhores durante os festejos, tradição essa que encontramos nas 

escolas visitadas.  

   

As Comunidades de Novo Brasil e Piranema estão localizadas na Micro-Região de Roda 

D’Água em Cariacica. Trata-se de um lugar onde foi protagonizada uma das mais importantes 

rebeldias em forma de arte contra a hegemonia da elite católica sobre os festejos em louvor a 

Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado. Conta a história que impedidos de participar 

do festejo católico, alguns escravos e negros forros se fantasiaram com máscaras e folhas de 

Bananeira, liderados por um sujeito que hoje é reconhecido na história dos heróis capixabas 

como João Bananeira. Esse fato fomentou o que nos dias de hoje se festeja na região com o 

chamado Carnaval de Congos e Máscaras de Roda D’Água. João Bananeira é também, com 

Chico Prego, um personagem que dá nome à política de incentivo cultural da cidade de 

Cariacica. Portanto, a seleção de comunidades nesse primeiro momento apresenta relevância 

metodológica. 

Essas comunidades se classificam como Comunidades Tradicionais pelo fato de ocuparem e 

utilizarem territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural e social, 

utilizando de conhecimento, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. E 

presentes no estado do Espírito Santo, temos nessas comunidades a conservação de práticas 

como o Congo, objeto dessa pesquisa.  

 

 

2.3. Investigação 

  

Após a definição do campo de investigação, fomos a ele e executamos: levantamentos dos 

documentos sobre a existência da escola e sua ligação com a comunidade; levantamentos dos 

projetos pedagógicos e planejamento escolar com evidências de conteúdos culturais, nos 

âmbitos interno e externo e entrevistas com coordenações pedagógicas e gestores das escolas.  

 

  

3 Resultados 
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No município de Serra, visitamos a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Serrana”, 

localizada no bairro São Judas Tadeu. A escola possui uma boa estrutura, com turmas nos 

turnos matutino, vespertino e noturno. Em uma breve conversa com a diretora após verificar o 

Projeto Político Pedagógico da instituição pudemos notar que já há alguns anos a escola 

desenvolvia projetos em conjunto com a Prefeitura do município, onde foi formada uma 

banda de congo mirim dentro da escola que era conduzida por um instrutor enviado pela 

Prefeitura, entretanto, a banda de congo parou de funcionar no ano de 2011 por falta de verba 

que era também disponibilizada pela mesma. Um projeto que funciona todos os anos é a 

produção de curtas-metragens com temas pré-definidos, como a “Insurreição de Queimados” 

sendo tema por dois anos, e o “Mestre Álvaro
3
” 

 
que foi o tema do ano de 2012. A escola 

desenvolve ainda a Festa do Folclore, realizada sempre no mês de agosto, onde os alunos se 

apresentam e vivenciam o folclore regional.  

 

No município de Vitória, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Almirante 

Barroso”, localizada no bairro Goiabeiras, não desenvolve nenhum projeto vinculado à 

cultura local. Os alunos desenvolvem em conjunto com a disciplina de Geografia e Biologia, 

pesquisas de campo e projetos como o “Remanguezar”, onde exploram as questões 

geográficas e ambientais. Nesse projeto os alunos são levados até as proximidades do mangue 

para conhecer e aprender como preservá-lo. A escola desenvolve atividades onde trazem 

grupos de outros bairros para se apresentarem e ministrarem oficinas de dança e grafite.  

Outras escolas da região foram visitadas, tais como, Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Adão Benezath” e a Escola Municipal de Ensino Fundamental “Marechal Mascarenhas de 

Moraes”, localizadas no bairro de Maria Ortiz. Em nenhuma dessas escolas pudemos 

desenvolver uma pesquisa mais aprofundada, pois quando perguntadas sobre projetos 

desenvolvidos na escola vinculados à comunidade, recebíamos respostas negativas. 

 

No Município de Cariacica visitamos a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

“Hemogênia Maria da Conceição” localizada no bairro Piranema que atende nos turnos 

                                                           
3
 Serra e Cariacica são cúmplices numa história de amor. As duas cidades, segundo conta uma lenda, estão 

ligadas para sempre pela força de um sentimento que une até hoje o índio Guaraci e a índia Jaciara. Pertencentes 

a duas tribos inimigas – Temiminós e Botocudos - o jovem casal foi impedido de viver a sua história de amor. 

Comovido com a paixão dos dois índios, o Deus Tupã transformou-os em duas montanhas. O índio ficou sendo o 

Mestre Álvaro, na Serra e a índia, o monte Moxuara, em Cariacica. Até hoje eles estão frente a frente, 

contemplando um ao outro e assim ficarão por toda a eternidade. Conta-se ainda que um pássaro de fogo sempre 

é visto nas noites de São João, indo do Mestre Álvaro ao Moxuara, abençoando o amor de Guaraci e Jaciara. 



13 
 

matutino e vespertino. Nessa escola são desenvolvidos todos os anos projetos como o “Projeto 

Folclore”, com o objetivo de incentivar os alunos a valorizar a cultura local e conhecer os 

elementos do folclore brasileiro, esse projeto ocorre durante a semana do dia do Folclore, com 

atividades diversas entre as turmas e comunidade que trás para a escola a Banda de Congo 

Mirim. 

Todos os anos a escola ainda desenvolve projetos como “Apresentação Cultural”, que são 

projetos contínuos onde todos os alunos vivenciam a cultura popular, por meio de danças, 

apresentações teatrais e musicais onde tocam instrumentos como a casaca e o tambor de 

congo.  

Ainda no município de Cariacica, no bairro Novo Brasil, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental “Euvira Benedita Cardoso da Silva”, desenvolve diversas atividades durante o 

ano letivo, como a “Semana de Cariacica”, a “Tarde Cultural”, a “Semana da Consciência 

Negra”, a “Mostra Cultural” que são realizados com os alunos para que eles conheçam o 

município em que vivem, e também suas tradições. 

O projeto de grande influência na escola é o “SEMEART” onde são realizadas apresentações 

dos alunos e também palestras com o intuito de auxiliar na formação no âmbito cultural e 

religioso referente à comunidade.  

Os alunos ainda participam de atividades como a confecção de máscaras de congo, 

acompanhados pelo professor da instituição.  

 

 

4 Discussão e Conclusões 

 

A escola enquanto instituição deve estar preparada para contemplar diversos conteúdos que 

surgem de acordo com a demanda dos alunos e também dos professores e, além disso, 

abordar, discutir e fazer com que os alunos reflitam sobre os temas e que reconheçam sua 

contribuição na preservação da cultura ao qual estão inseridos. E só assim: 

 

[...] saberemos se somos capazes de reorientar, num sentido mais igualitário e mais 

equilibrado, os projetos de desenvolvimento nacional, se formos antes, mas 

igualmente, capazes de reorientar a escola e a educação para um sentido menos 

instrumental, menos utilitarista e mais humano. Construir uma nação livre, tolerante 

e igualitária é de outra forma, sermos capazes de torná-la plural, multissapiente, 

multicultural, multiétnica e multirracial. (SILVA, 2008. p. 10) 
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Vale ressaltar que em duas escolas da região de Goiabeiras não foi possível avançar nos 

registros e em outras conseguimos apoio e disponibilidade de toda a diretoria e dos docentes. 

O pouco que encontramos nas escolas foi de grande importância, mas com isso percebemos 

que infelizmente as tradições, as manifestações culturais estão sendo levadas a um número 

restrito de instituições de ensino. 

Por falta de verba, espaço físico, ou até mesmo de planejamento as escolas dessa região não 

se apropriam do conhecimento cultural oferecido pela comunidade, o que trás um 

considerável déficit para os alunos, que passam a conhecer a cultura de sua cidade através 

apenas das festas e da história oral. No entanto, não são todos os alunos que possuem o 

privilégio de conhecer a história a partir das pessoas que as viveram/vivem. 

Nas escolas da região de Goiabeiras, Goiabeiras Velha e Maria Ortiz pouco foi aproveitado 

positivamente, as manifestações culturais se resumem apenas em “Festas Juninas” e assim 

acabam esquecendo que a comunidade ao redor tem muito a oferecer aos alunos. O bairro 

Goiabeiras Velha, possui uma rica diversidade cultural que proporcionariam um interessante 

vínculo entre escola e comunidade e, no entanto, as escolas se restringem a conteúdos globais, 

e desconsideram a cultura regional, tornando-a algo dispensável. 

As escolas do município de Cariacica conseguem se apropriar dos conhecimentos e da cultura 

local, despertando nos alunos o interesse de conhecer mais sobre onde vivem e o papel que 

sua família representa/representou nesse contexto histórico.  

 

[...] a educação não se reduz simplesmente à transmissão e à assimilação disciplinar 

de informações especializadas. Pois, o processo educativo consiste basicamente na 

criação e no desenvolvimento de contextos em que as pessoas em relação ativam 

interações entre seus respectivos contextos culturais. (FLEURI,2001. p.60-61) 

 

A abordagem da cultura popular e local é o que deveria acontecer em todas as escolas, 

principalmente naquelas que estão localizadas em comunidades que preservam manifestações 

de cultura popular. É de grande importância destacar a cultura e valorizar a história de onde 

estão inseridos, do local onde vivem. Colocar em evidência o que o povo construiu, não 

devemos apenas idolatrar o desconhecido, que não pertence à realidade do indivíduo. As 

escolas devem se apropriar da cultura produzida em sua comunidade, em seu estado e também 

no país, mas, não deve se restringir. Assim como destaca SILVA (2008. p. 9), salientando a 

importância da valorização da cultura popular, quando diz: 

 

A partir da cultura popular, é possível pensar um outro país, uma ou várias 

alternativas de Brasil. Isto porque a cultura popular brasileira é um estoque 
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inesgotável de conhecimentos, sabedorias, tecnologias, maneiras de fazer, pensar e 

ver nossas relações sociais e, nessa exata medida, um lugar em que mais do que 

simplesmente criticar o modelo genocida e autodestrutivo de desenvolvimento, é 

possível resistir a ele com outras propostas de sentido do viver e de humanidade.  

 

A escola deve abarcar o máximo de conhecimento, contemplar aquilo que está ao seu alcance 

e buscar sempre expandir seus conteúdos e práticas para além das salas de aula. O 

conhecimento e a formação do indivíduo se dão de outras formas e em outros espaços. Se a 

escola se limita a minimamente mediar o conhecimento, que indivíduos ela espera encontrar 

na sociedade, se não aqueles que desconhecem a própria comunidade e suas representações.  

 

A cultura popular, portanto, concebida como um sistema outro de conhecimentos, 

sentidos e significados, seria capaz de resgatar para a escola no processo 

educacional, toda a riqueza da experiência de diferentes formas de compreender e 

interpretar o real, a vida e a condição humana. (SILVA, 2008. p. 17) 

 

Concluímos então, que mesmo a escola, não sendo o único ambiente formador de indivíduos 

deve abordar em seus conteúdos e/ou práticas temas pertinentes à cultura local. É válido 

lembrar que o processo de formação não acontece em apenas um ambiente, mesmo sendo esse 

o responsável pela construção do conhecimento, diversos outros ambientes contribuem para a 

formação/crescimento do individuo. 

Com isso, na tentativa de solucionar os problemas encontrados durante as pesquisas, 

pensamos em maneiras viáveis de estabelecer o diálogo entre comunidade – cultura – escola. 

Entre as justificativas, encontramos questões como a falta planejamento, sendo esse um dos 

erros das instituições, pois antes do início do ano letivo, os professores juntos com a 

coordenação da escola planejam as ações que serão realizadas no decorrer de cada período até 

o final do ano. Porém, em algumas escolas nota-se a falta de disponibilidade de acrescentar 

conteúdos que são de difícil manipulação seja por falta de material didático, ou até mesmo, 

por falta de capacitação do profissional para trabalhar determinado tema. 

Outra justificativa que encontramos foi à falta de estrutura adequada. Em algumas escolas nos 

deparamos com estruturas precárias na questão de áreas apropriadas para realização de 

atividades simples, escolas que não possuem uma sala de vídeo, ou até mesmo uma quadra 

para esportes. Em uma das escolas que visitamos, nos deparamos com uma área livre de 

apenas 111 m², mas que em nenhum momento se tornou um obstáculo na hora das realizações 

das atividades, foi exatamente nessa escola que encontramos um vinculo maior entre 

comunidade e instituição. Isso mostra que o espaço mesmo sendo necessário, não pode ser 

uma razão para a não realização de atividades culturais no ambiente escolar. 
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Em algumas escolas nos deparamos com o abandono da prefeitura municipal para com a 

instituição, o que a todo o momento deve ser resgatado, não se pode deixar que o órgão 

responsável pela manutenção da instituição esqueça-se dos projetos construídos naquele 

ambiente. Projetos que foram planejados e elaborados pensando na realidade dos alunos 

daquela instituição, pensando na realidade da comunidade em que a instituição está inserida e 

na sua contribuição para a formação dos alunos. Para isso, é de extrema necessidade que a 

todo o momento esses projetos sejam reavaliados pela instituição e pelo órgão responsável 

pela sua realização. Ou até mesmo, que sejam criados novos projetos, com outras abordagens, 

pensando em uma maior aceitação do corpo docente e discente. 

Ainda relacionados às justificativas encontradas na pesquisa de campo, a que mais preocupa é 

a falta de verba. Ao pensarmos em uma instituição de ensino, que foi construída e equipada 

para atender às demandas da comunidade e auxiliar no processo de formação dos seus 

indivíduos, como se torna possível essa questão de verba? Podemos voltar para a primeira 

justificativa, que se torna um ponto ainda mais importante quando pensamos no planejamento 

de gastos anuais da instituição. 

O planejamento é a base da instituição, é a partir dele que serão pensadas as ações, sejam elas 

com gastos ou não. No entanto, ainda podemos encontrar os casos de descaso/abandono dos 

órgãos responsáveis, o que não seria uma surpresa. Casos como esses não são ilusões, existem 

instituições que se mantêm com uma renda anual absurdamente mínima, o que torna inviável 

até mesmo a realização do mais simples projeto. 

Contudo, ainda assim encontramos instituições que ampliam seus conteúdos para além da 

matemática simples. Que conseguem baseados nas diretrizes curriculares implantar projetos e 

atividades dentro da mesma. As instituições encontram nas diretrizes curriculares o caminho 

norteador dos planejamentos necessários.  

Por fim, nenhuma instituição deve querer por si só, abarcar todos os conteúdos, afinal, não 

seria possível sua realização apenas no âmbito escolar já que para que algo seja fixado e que 

cresça junto com o indivíduo, tem que ser trabalho em todas as esferas sociais. Para que isso 

aconteça é necessário um trabalho em conjunto com a comunidade, a família e a escola. 
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