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‘‘Solidariedade é quando a gente está      

dormindo sonha que todo ser vivo do universo é uma          

parte da gente, e a gente sabe que só vai acordar de            

verdade quanto todas essas partes tiverem      

despertado. Aí a gente fica logo querendo acordar        

todo mundo.’’ 

 (Autor desconhecido) 

 



AGRADECIMENTOS 

Primeiramente, quero agradecer a todas as forças universais que emanam          

energias positivas para a concretização deste trabalho.  

À Universidade Federal Rural de Pernambuco que me possibilitou viver a           

experiência de uma universidade pública e ainda a multiplicação de oportunidades e            

ampliação dos  entendimento que a mim foram possíveis.  

A Jonatha Marques, à Cleide Maria e Jane Bezerra por todo apoio, sem a              

qual não seria possível a minha permanência na universidade. 

À Maria Verônica que me acolheu assim que cheguei à universidade, o seu             

cuidado foi um divisor de águas naquele momento.  

À Edvânia Estefani, que tanto me ensina com sua amizade, força, coragem e             

sabedoria, que além de me proporcionar a inspiração para o tema, me ofereceu o              

primeiro livro lido para a realização deste trabalho.  

À Vanessa Oliveira e Vinicius Queiroz pela amizade, confiança, carinho e           

cuidado que tanto me proporcionaram, sem vocês na minha vida os quatro anos de              

universidade não seriam tão plenos quanto foram. A vocês meu carinho e amor.  

A Rai Amorim por todo apoio, a quem eu tenho tanto apreço e carinho.  

À Regina Alves por todo cuidado, atenção, conselhos e presença nos           

momentos em que eu mais precisei, a minha gratidão é gigante pela sua existência. 

A Jerry que durante todos esses anos sempre nos ajudou nos ‘’corres’’ da             

universidade. A Victor Gabriel por todo carinho e apoio nos momentos que esteve ao              

meu lado na finalização deste trabalho. 

À Profª Aparecida que me acolheu e me fez perceber que os momentos de              

crise também nos ajudam a criar novas histórias. 

Ao Prof. José Nilton que desde o meu 2º período de curso, eu já dizia que                

seria meu orientador, que antes de me conhecer já expressava atitudes de            

solidariedade tanto para comigo quanto aos meus companheiros de ocupação em           

2016, até hoje motivos são muitos para agradecer a oportunidade e felicidade em             

tê-lo como orientador. 

 
 
 

 
 



RESUMO 

 

A escola, enquanto um ambiente de constantes interações, não está a par dos             
valores fomentados numa sociedade capitalista, que reúne como características, a          
fragmentação das relações humanas, o aumento da competição e do individualismo.           
Assim, será a solidariedade um valor humano vivenciado e percebido na escola?            
Como este valor é concebido por gestores/as e professores/as no contexto da            
educação formal? Logo, este trabalho buscou analisar as percepções de professoras           
e gestoras sobre a solidariedade no ambiente escolar, sendo realizado em uma            
instituição pública de ensino do município de São Lourenço da Mata- PE. O presente              
estudo é Inspirado nas categorias da solidariedade desenvolvida por Mori (2013), e            
ainda por autores que problematizam o tema a luz da sociologia, Durkheim (1999),             
Demo (2002) e da solidariedade enquanto saber, Santos (2011). Para tal, foram            
realizadas consultas aos documentos oficiais que regem a educação brasileira e           
entrevistas com as professoras e gestoras, a fim de compreender suas concepções,            
bem como os processos que favorecem, ou não, as práticas educativas, os limites e              
as possibilidades para o desenvolvimento da solidariedade no ambiente escolar. Em           
síntese, os resultados revelam que a solidariedade está contemplada em todos os            
documentos investigados. Sobre as concepções do termo, não se verifica um           
consenso, o que paira no imaginário das professoras e gestoras é um sentido             
associado às ações de benevolência. Deste modo, o presente estudo evidenciou           
que a inconstância dos encontros de planejamento coletivo, a fragilidade das           
condições de trabalho e a falta de estímulos para o trabalho docente, implicam a              
distância entre os anseios da instituição, e a sua execução, estando assim uma             
prática educativa para a solidariedade situada apenas no campo do desejo. 

 

 

Palavras - Chave: Solidariedade. Prática Educativa. Planejamento Pedagógico.        

Currículo.  

 
 
 

 
 



ABSTRACT 

 

 

The school, as an environment of constant interactions, is not aware of the values              
fostered in a capitalist society, which gathers as characteristics, the fragmentation of            
human relations, the increase of competition and individualism. So, is solidarity a            
human value experienced and perceived in school? How is this value conceived by             
managers and teachers in the context of formal education? Therefore, this paper            
sought to analyze the perceptions of teachers and managers about solidarity in the             
school environment, being conducted in a public educational institution in the city of             
São Lourenço da Mata-PE. This study is inspired by the categories of solidarity             
developed by Mori (2013), and also by authors who problematize the theme in the              
light of sociology, Durkheim (1999), Demo (2002) and solidarity while knowing,           
Santos (2011). To this end, consultations were conducted with official documents           
governing Brazilian education and interviews with teachers and managers, in order to            
understand their conceptions, as well as the processes that favor or not the             
educational practices, the limits and the possibilities for development of solidarity in            
the school environment. In summary, the results show that solidarity is included in all              
documents investigated. Regarding the conceptions of the term there is no           
consensus, which hangs in the imagination of teachers and managers is a meaning             
associated with actions of benevolence. Thus, the present study showed that the            
inconstancy of collective planning meetings, the fragility of working conditions and the            
lack of stimuli for teaching work, imply the distance between the institution's            
aspirations and its execution, thus being a practice. for solidarity situated only in the              
field of desire. 
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INTRODUÇÃO  

 
A escola é um dos primeiros ambientes de socialização humana. Numa mesma            

época em que vigora a sociedade capitalista produzindo cada vez mais subjetividades            

centradas no consumo e competição, Bauman (2001) aponta que esta mesma           

sociedade possui como característica a fragmentação das relações humanas. Sendo          

assim, a escola como um ambiente de interação não está a par dos estímulos que               

constroem os valores dessa sociedade, que também tem como traço o fomento a             

indiferença, individualismo e a segregação social cultivada pelas crescentes         

desigualdades. Assim, para Demo (2001), “A pedagogia é eminentemente uma prática           

coletiva, de teor interacionista” (p. 35). Isto significa que os profissionais da educação             

precisam desenvolver as competências necessárias para o trabalho coletivo. No qual,           

diante das constantes incidências de violência e desacordos sociais os profissionais           

precisam se fortalecer mutuamente para o favorecimento da construção de um           

ambiente educacional que se paute em convivências solidárias, e isso diz respeito a             

toda comunidade educativa. Sobre isso, Antunes (2010) aponta que ‘’construir          

princípios de convivência é construir condições para a formação da cidadania.’’ (p. 60).             

Por sua vez, Delors (1999) argumenta que a educação precisa responder a questão             

‘’viver juntos, com que finalidades, para fazer o que? E dar a cada um, ao longo de toda                  

a vida, a capacidade de participar, ativamente, num projeto de sociedade.’’ (p. 60). 

A solidariedade é uma construção social, que se relaciona com a ética humana,             

e está presente nos documentos oficiais que orientam a educação básica. Ela é             

destacado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB 9394-96, como              

base de inspiração para as finalidades da educação, nos Parâmetros Curriculares           

Nacionais - PCNs (1997), como princípio para a cidadania, e nas Diretrizes Curriculares             

Nacionais - DCNs (2013), como um dos objetivos gerais para a Educação Básica.             

Assim é possível perceber que a atitude solidária caracteriza-se como base nas            

relações humanas tanto na sociedade, quanto na escola e requer a atenção tanto no              

fazer prático cotidiano quanto como ação a ser estimulada na escola enquanto            

ambiente de aprendizagem, assim como em outros espaços sociais que a educação se             

constrói. Tendo em vista a forma como a sociedade se organiza, centrada            
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economicamente no lucro e em relações de trabalho pautadas na exploração do            

homem sobre o homem. Contudo, essa exploração não produz apenas impactos no            

campo das relações econômicas, mas na base das relações de sobrevivência humana,            

de modo subjetivo, no estímulo à competição com forte expressão no individualismo.            

Toda esta realidade impacta a educação e a escola, visto que não estão à parte das                

transformações da sociedade, e a elas estão inteiramente relacionadas. 

Sendo assim faz-se necessário, que a escola, um dos primeiros ambientes de            

desenvolvimento do viver em sociedade, em que a criança é inserida, oportunize            

espaços de trabalhos coletivos em que a solidariedade, assim como outros valores            

humanos fundamentais, seja estimulada e posta em prática, tal como declara os PCNs             

(1997) ‘’a solidariedade só pode ser compreendida quando o aluno passa por situações             

em que atitudes que a suscitem estejam em jogo’’ ( p. 52).  

Nesse sentido, faz-se relevante o aprofundamento do tema solidariedade tanto          

nas discussões da sociedade quanto na escola, enquanto ambiente de relações           

humanas e construções de aprendizagens, uma vez que pouco se encontram           

pesquisas e referências que abordam o tema na perspectiva escolar.  
A iniciativa em investigar o tema em foco, parte das leituras e envolvimento com              

práticas educativas dos movimentos sociais em contextos de educação popular, na           

qual identificamos como premissa, ideais de uma educação humanizadora para a           

emancipação, em que se dispõe ao exercício de práticas não competitivas, como a             

cooperação e a solidariedade de todos para com todos.  

Nessa perspectiva, buscou-se compreender se e como a perspectiva da          

solidariedade se constitui como um princípio na educação formal institucionalizada?          

quais aspectos são ressaltados pelos/as professores/as e gestão escolar sobre o que            

sejam atitudes de solidariedade? Como os/as professores/as e a gestão percebem tal            

sentido? Como compreendem o papel da solidariedade nas relações cotidianas          

estabelecidas no ambiente escolar? Há sentidos homogêneos, diferentes ou         

contraditórios percebidos nessas relações? Que dimensões são ressaltadas? Os         

princípios de solidariedade são considerados pelos/as professores/as e gestores/as na          
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tomada de decisões político-pedagógicas no ambiente escolar?  

Deste modo, o presente estudo teve como objetivo geral, investigar a percepção            

dos/das professores/as e da gestão sobre o significado e papel da solidariedade em             

uma escola da rede municipal de ensino de São Lourenço da Mata/PE. E tem como               

objetivos específicos  

● Compreender as concepções de professores/as e gestores/as sobre a          

solidariedade no ambiente escolar.  

● Identificar princípios concernentes à solidariedade na dinâmica escolar, em          

situações de planejamento didático-pedagógico, individual e/ou coletivo.  

● Explicitar, no âmbito da esfera escolar, práticas formativas que apontem para a             

solidariedade como um valor próprio da condição humana e suas repercussões           

para a construção do projeto político pedagógico da escola.  

O presente estudo possui as características do tipo de pesquisa bibliográfica e            

documental complementada por entrevistas semi-estruturadas com as educadoras e         

gestoras da instituição educativa, inspirado no tipo de análise de conteúdo da autora             

Bardin (2011). Ele está dividido em três momentos, sendo o primeiro destinado a             

apresentação dos passos necessários para a construção do presente estudo, no           

segundo momento abordamos os já escritos sobre a temática da solidariedade na            

literatura, tanto no âmbito social quanto no âmbito educacional e no terceiro momento             

abordamos os resultados obtidos na presente investigação.  

O sentido de solidariedade defendido no presente estudo associa-se aquele          

formulado pela autora Mori (2013), que distingue um tipo de solidariedade           

crítica-emancipadora, compreendida como um valor humano a ser aprendido e          

vivenciado por todos, de modo a favorecer uma consciência crítica sobre o papel             

individual e coletivo frente aos aspectos que permeiam a vida em sociedade.  

 

 

 
 
 

 
12 



CAPÍTULO I: TRILHANDO O CAMINHO DAS FLORES 

O presente capítulo aborda os passos necessários para a concretização deste           

trabalho, no qual discorre sobre a contextualização do campo e de sua escolha,             

apresentação do tipo de pesquisa desenvolvida, os instrumentos utilizados, bem como           

os sujeitos participantes, coleta dados e análise dos resultados descobertos através do            

estudo. 

1.1 Natureza e meios da pesquisa  

Frente ao nosso objetivo central, que concerne à percepção de professoras e            

gestoras de uma instituição municipal de educação básica, a respeito do significado de             

solidariedade e de seu papel no contexto escolar, pretendeu-se compreender os           

elementos presentes na dinâmica da educação formal, que favorecem - ou não -, a              

materialização dos princípios atinentes à solidariedade.  

Este trabalho caracteriza-se enquanto pesquisa de natureza qualitativa.        

Segundo a autora Pádua (2016),  

[...] as pesquisas qualitativas têm se preocupado com o         
significado dos fenômenos e processos sociais, levando em        
consideração as motivações, as crenças, os valores, as        
representações sociais, que permeiam a rede de relações sociais.         
(PÁDUA, 2016, p. 40).  

Sob o olhar da pesquisa qualitativa, adotamos os seguintes recursos          

técnico-metodológicos: pesquisa bibliográfica e documental complementada pela       

entrevista semiestruturada. Sendo a coleta de dados precedida por pré-teste, composto           

por questionário e entrevista semiestruturada, bases norteadoras e preliminares ao          

andamento do estudo.  

A entrevista semiestruturada se constitui enquanto recurso de fundamental         

importância ao presente trabalho, pois permite a ampliação, sobre a compreensão           

conceitual, perceptiva e atitudinal e mesma auto avaliativa de professoras e gestoras,            

no que tange o significado da solidariedade, bem como sua importância na dinâmica             

 
 
 

 
13 



educacional, e ainda as perspectivas de professoras e gestoras sobre as           

potencialidades dos princípios concernentes à solidariedade e os limites para a sua            

materialização no ambiente escolar.  

Ao discorrer sobre os instrumentos para a coleta de dados, Pádua (2016) aborda             

que, na entrevista semiestruturada, 

O pesquisador organiza um conjunto de questões sobre o tema          
que está sendo estudado, mas permite, e às vezes até          
incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre assuntos        
que vão surgindo como desdobramentos do tema principal.        
(PÁDUA, 2016, p. 75).  

Para tanto, além de permitir a compreensão de uma realidade pontual, a            

entrevista semiestruturada alarga as chances do levantamento de reflexões, e ainda, se            

e como a solidariedade, pode constituir, em um elemento fundamental na dinâmica das             

relações estabelecidas na escola? Bem como, quais os subsídios necessários para a            

transformação ou não da realidade?  

No que diz respeito à investigação da existência ou não de princípios que se              

reportam à solidariedade, no projeto político pedagógico da instituição escolar, fora           

recorrido ao tipo de pesquisa documental, imprescindível para que possamos          

compreender se a solidariedade constitui-se enquanto intenção a ser vivenciada na           

escola, além de outras fontes de pesquisa complementar, como os documentos oficiais            

que regem a educação básica brasileira.  

A respeito da pesquisa documental, Pádua (2016) destaca como sendo  

[..].aquela realizada a partir de documentos, contemporânea ou        
retrospectiva, considerada cientificamente autêntica (não     
fraudados); [...] a fim de descrever/comparar fatos sociais,        
estabelecendo suas características ou tendências [...].      
(PÁDUA, 2016, p. 73).  

Assim sendo, entre as bases documentais utilizadas para nossa pesquisa          

destacamos o Projeto Político Pedagógico - PPP (2016) da instituição escolar Também            

foram consultados os documentos oficiais que regem a educação brasileira, como a            
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LDB, PCNs e a Constituição Brasileira de 1988.  

 

 
1.2 Universo pesquisado  
 

O campo escolhido para o desenvolvimento da pesquisa corresponde a uma           

escola de educação básica da rede municipal, situada em São Lourenço da Mata/PE.             

Na escolha foram considerados dois critérios: sendo o primeiro, a escolar ser uma             

instituição de educação formal pública, e o segundo critério, ser uma escola que             

gozada certo reconhecimento pelo exercício de uma prática de construção coletiva do            

Projeto Político Pedagógico. Este segundo critério considerou, inicialmente, relatos de          

estudantes que desenvolveram pesquisa no âmbito da disciplina Prática Educacional -           

Pesquisa e Extensão do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Federal            

Rural de Pernambuco, que identificaram o envolvimento de toda a comunidade           

educativa no processo de construção do Projeto Político Pedagógico, e,          

posteriormente, os relatos da diretora da instituição nas primeiras visitas à escola para             

definição do campo da pesquisa. De fato, confirmação – ou não - destes relatos e               

informações só foram possíveis quando realizamos a aplicação dos questionários e as            

entrevistas com as gestoras e professoras, que manifestaram percepções diferentes          

sobre o assunto, como iremos destacar ao longo da pesquisa.  

A referida escola está localizada em um bairro do município de São Lourenço             

da Mata-PE, onde iniciou suas atividades no ano 2000. A escola comporta 259             

estudantes, que em sua maioria são moradores da comunidade e de famílias de baixa              

renda que possuem como as principais fonte de renda, empregos formais de pouca             

qualificação profissional e ocupações informais. De acordo com o Instituto Nacional de            

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, os dados do Índice de             

Desenvolvimento da Educação Básica- IDEB- 2017, a escola se enquadra no Grupo 2,             

do Indicador de Nível Socioeconômico das Escolas de Educação Básica – INSE,            

indicando que o seu nível socioeconômico corresponde ao predomínio de estudantes           

de famílias com baixo nível econômico.  
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Esta escola também está situada no nível 5, do INSE, referente ao indicador de              

complexidade de gestão. Segundo IDEB, os níveis para esse indicador seguem um            

padrão de 1 – 6, e o nível de alta complexidade de gestão diz respeito ao porte da                  

escola, números de turno de funcionamento, quantidade e complexidade de          

modalidades/etapas oferecidas. Este nível 5 correspondente ao porte entre 150-1000          

matrículas, operando em 3 turnos, com 2 ou 3 etapas, apresentando a Educação de              

Jovens e Adultos - EJA como etapa mais elevada.’’(IDEB, 2018). Os estudantes            

possuem a faixa etária entre 4 - 68 anos, matriculados entre a educação infantil, séries               

iniciais do ensino fundamental, matriculados nos turnos da manhã e tarde, bem como,             

ainda a modalidade de EJA, ofertada no turno da noite.  
A referida escola apresenta baixos índices de alfabetizados, que se configura           

como uma situação problemática expressiva na comunidade educativa. Para superar          

este desafio, a escola desenvolve três projetos com os estudantes, sendo eles:  

a) Projeto aluno leitor : Visa o desenvolvimento das habilidades de leitura e 

compreensão textual.  

b) Projeto brincando na escola: Visa o desenvolvimento de laços de afetividade entre 

as crianças, bem como tornar a escola um lugar de prazer e o aumento da autoestima 

das crianças.  

c) Projeto Literatura de Cordel : Visa o aumento da compreensão de textos, 

aprimoramento da leitura e normas gramaticais.  

De acordo com a gestora da instituição todos os projetos foram desenvolvidos e 

aplicados no ano de 2018, estando o ano de 2019 sem a aplicação de projetos 

desenvolvidos na escola.  

1.3. Sujeitos pesquisados  

Por seu turno, os critérios pontuados para a seleção dos sujeitos participantes  

da pesquisa foram tempo de atuação na referida escola, como também presença na  
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construção do Projeto Político Pedagógico da instituição.  
Os sujeitos da pesquisa compreendem a gestão escolar, nas pessoas da           

diretora da instituição e da coordenadora pedagógica, bem como as professoras das            

séries iniciais do ensino fundamental da instituição educativa que lecionam no turno da             

tarde. Todas participantes da pesquisa são mulheres e encontram-se na faixa etária            

que compreende entre 31 e 46 anos de idade, atuando na docência entre 12 e 30 anos,                 

destes sendo entre 2 anos e meio e 18 anos de atuação na referida instituição.  

Em nossa pesquisa, elas serão identificadas como os seguintes nomes fictícios,           

como forma de preservar o anonimato e garantir a confidencialidade de seus            

depoimentos: Flor de Jitirana, Flor de Mandacaru; Flor de Umbu, Flor de Palma; Flor do               

Cerrado e Flor da Jurema.  

Quadro 1: Identificação das sujeitas da pesquisa. 

1.4. Metodologia de análise  

No que diz respeito à análise dos dados, a autora Pádua (2016) salienta que              

‘’três pontos devem ser levados em consideração nessa fase: pertinência, relevância e            
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autenticidade das informações ’’ (p. 88).  

Sendo assim, nos inspiramos na análise de conteúdo. Sobre este tipo de            

análise, a autora Bardin (2011) aponta que ’’A análise de conteúdo pode ser uma              

análise dos significados, [...] embora possa ser também uma análise dos significantes. ’’             

(p. 34).  

Ainda sobre a definição de análise de conteúdo, Bardin (2011) ressalta,  

[...] A análise de conteúdo aparece como um conjunto de          
técnicas de análise das comunicações, que utiliza       
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do       
conteúdo das mensagens. [...] A intenção da análise de         
conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às        
condições de produção (ou, eventualmente, de recepção),       
inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).         
(BARDIN 2011, p.38).  

Este tipo de análise permitiu o desenvolvimento das interpretações necessárias          

para a compreensão do fenômeno solidariedade no contexto educacional, bem como           

para a análise acerca do que está subentendido na fala das entrevistadas, como             

também para o delineamento do que está posto nos documentos, através da            

sistematização dos dados em categorias, classificações e a relação dessas categorias           

com outras referências, presentes ou não nas falas e nas fontes documentais            

consultadas. 
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CAPÍTULO II: ‘’NINGUÉM É SOLIDÁRIO SOZINHO’’ 

O presente capítulo subdivide-se em três momentos de nossa discussão. No           

primeiro momento será discutido acerca das diferentes tipologias da solidariedade          

presentes na literatura no campo das ciências sociais e da educação, em que             

compreendem solidariedade enquanto fato na organização da sociedade capitalista,         

solidariedade enquanto competência para a formação ética e cidadã, e solidariedade           

enquanto saber. No segundo momento, a discussão gira em torno da abrangência da             

solidariedade no currículo, para isto a leitura abarca as finalidades da escola, os             

objetivos da educação formal, a definição de currículo e relevância da aprendizagem da             

solidariedade, e por último, o terceiro momento aborda a presença do termo            

solidariedade nos documentos que regem a esfera do currículo e educação.  

 

2.1. A solidariedade em perspectivas: concepções e desdobramentos  
 

A origem etimológica de solidariedade,. segundo Silva (2001) vem da palavra           

‘’solidum, sólido, designando apoio seguro, derivando de solus, chão.’’ (p. 26). Esta            

interpretação, nada se opõe ao significado atribuído por Abbagnano (1998), em seu            

Dicionário de Filosofia: ‘’termo de origem jurídica que, na linguagem comum e na             

filosófica, significa: 1o inter-relação ou interdependência, 2o assistência recíproca         

entre os membros de um mesmo grupo.’’ (p. 918).  

No campo das ciências sociais, um dos primeiros sociólogos a se ocuparem do             

conceito de solidariedade será Émile Durkheim, ao tentar explicar algumas          

características da organização social das sociedades capitalistas industriais, que se          

desenvolviam a partir do século XIX. Este autor, ao formular o conceito de             

solidariedade social, distingue-a por dois tipos: solidariedade mecânica e         

solidariedade orgânica. Na primeira prevaleceriam regras não escritas, na segunda,          

por sua vez, prevaleceriam a leis escritas, aparatos jurídicos mais complexos, como            

sistemas de poder, que operam em face da constituição de organizações sociais,            

com divisão social do trabalho e a regulação normativa da consciência e            
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comportamentos sociais coletivos.  

Enquanto Émile Durkheim (1999) levanta discussão sobre os tipos de          

solidariedade na sociedade capitalista que a possibilitam um mínimo de coesão, o            

sociólogo Pedro Demo (2002), concebe a solidariedade como efeito de poder, e a             

tipifica em ‘’solidariedade de cima’’ e ‘’solidariedade de baixo’’. O autor chama a             

atenção para aumento da exclusão social, engrenagem inevitável na sociedade          

capitalista. O enfrentamento a esta realidade é um dos fatores que mobilizam            

organizações de pessoas e movimentos que historicamente atuam em prol de uma            

outra estrutura de sociedade, sendo ela mais justa, livre, igualitária e solidária. Nessa             

esfera, são expressos discursos e iniciativas de solidariedade contraditórias,         

frequentes em políticas sociais, que em muitas vezes nada contribuem para a            

transformação social e emancipação dos sujeitos.  

Em uma discussão mais contemporânea, Demo (2002) define solidariedade         

como projeto utópico de uma sociedade desejável, em oposição à hegemonia de um             

tipo de solidariedade que supre apenas a necessidade do sobreviver e não do viver.              

Para o autor, um tipo de solidariedade que se faz necessária é aquela que acontece               

de baixo para cima, em que ‘’colocar o marginalizado no centro de seu processo de               

libertação é a estratégia crucial, a razão pela qual tornam-se tão importantes            

políticas sociais da educação e do conhecimento.’’ (p. 270.)  

No campo da educação e tratando-se da dinâmica escolar, a inter-relação é um             

dos elementos basilares do desenvolvimento da compreensão de solidariedade. É          

na relação com o outro e pelo outro que se dá, por exemplo, a dinâmica da                

aprendizagem, bem como compreende a perspectiva sócio-histórico-cultural da        

educação, tal como discorre a autora Rego (2009), ao destacar a importância da             

presença do outro no processo desse desenvolvimento,  

Contudo, a inter-relação pela inter-relação, apesar de fundamental para a          

aprendizagem, será capaz, por si só, de promover o desenvolvimento de           

competências necessárias para a cidadania?  

A solidariedade imbrica-se com processo educativo, como indica Perrenoud         
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(2005) que ao compreender a solidariedade como base do contrato social, destaca  

[...] o papel da educação: levar cada um a compreender que faz parte             
de um conjunto e que não pode sair fora do jogo sem enfraquecer             
seus próprios interesses; incitar a conceber a solidariedade não         
apenas como um valor humanista, mas sobretudo como condição         
prática da sobrevivência da sociedade. (PERRENOUD, 2005, p. 95).  
 

O entendimento da solidariedade como uma condição para harmonia social e           

sua relação com o meio educativo, não significa que deve-se criar meios coercitivos             

que visam a coesão de grupos em detrimento dos interesses individuais, mas a             

mediação de práticas educativas que favoreçam processos de ampliação do          

pensamento crítico e autocrítico sobre as relações estabelecidas em sociedade. Pensar           

solidariedade é entendê-la como uma prática para um fim, sejam finalidades que            

favoreçam ao todo (dos sujeitos diretamente envolvidos) ou apenas partes          

privilegiadas.  

Ao buscar analisar como as experiências de solidariedade na escola contribuem           

para a construção da prática curricular, Katia Mori (2013), selecionou quatro escolas de             

São Paulo que desenvolviam atividades e/ou projetos de voluntariado educativo, com           

participação nas três últimas edições do ‘’Selo escola solidária’’, desenvolvido pelo           

instituto Faça Parte em parceira com o Ministério da Educação - MEC, Conselho             

Nacional de Secretários de Educação - CONSED, União Nacional dos Dirigentes           

Municipais de Educação - UNDIME e Organização das Nações Unidas para a            

Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO.  

O instituto Faça Parte, nasceu com a finalidade de gerir as ações do ano              

internacional do voluntariado em 2001, impulsionado pelo Programa Comunidade         

Solidária, no governo de Fernando Henrique Cardoso e continuado pelo Programa           

Fome Zero, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, com o objetivo de reunir e divulgar                 

as práticas de voluntariado desenvolvidas em todo o País  

De acordo com Mori (2013), a premiação ‘’Selo Escola Solidária’’, um dos            

projetos desenvolvidos pelo Faça Parte, tinha como principal objetivo em cada uma das             

suas cinco edições, a saber: 1a Edição, 2003, ‘’valorizar a escola por seu             
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comprometimento com uma educação solidária, conhecê-las e saber o que faziam.’’ (p.            

58). 2ª Edição, 2005, ‘’Reconhecer e mapear as escolas comprometidas com uma            

educação pautada nos ideais de solidariedade e cidadania.’’ (p. 58); 3ª Edição, 2007,             

‘’Reconhecer escolas que desenvolvem projetos de voluntariado educativo        

estruturados; fortalecer a escola enquanto núcleo de cidadania em sua própria           

comunidade.’’ (p. 59); 4ª Edição, 2009, ‘’Reconhecer escolas cujos projetos melhoram a            

qualidade da educação que a escola oferece, melhorando o desempenho cognitivo e            

social do aluno ao mesmo tempo em que busquem melhorar a qualidade de vida da               

comunidade.’’ (p. 59); e, por fim, 5ª Edição, 2011, ‘’Reconhecer escolas que            

desenvolvem projetos de voluntariado educativo visando melhorar a qualidade de vida           

da comunidade e a qualidade de educação oferecida’’. (p. 60).  

O projeto também visava uma rede de comunicação entre as escolas que            

desenvolviam iniciativas de voluntariado educativo, com o intuito de câmbio entre tais            

experiências e ampliação da divulgação dessas atividades. O ‘’Selo escola solidária’’           

concedia às escolas participantes estímulos através de premiações, sem exercer a           

prática de divulgar algum tipo de ranking entre as escolas envolvidas para o não              

encorajamento da competitividade.  

Diante disso, Mori (2013) desenvolve análise ao correlacionar os projetos          

realizados e concepções de solidariedade aos conhecimentos e aprendizagens ali          

oportunizadas, tendo como fundamento o que Santos (2011) define como          

conhecimento emancipação e/ou conhecimento regulação.  

Este conhecimento para a emancipação se relaciona com a solidariedade que se            

pauta nos perímetros da dimensão da ética e da troca de saberes. Santos (2011) define               

a solidariedade como ‘’Conhecimento obtido no processo, sempre inacabado, de nos           

tornarmos capazes de reciprocidade através da construção e do reconhecimento da           

intersubjetividade.’’ (p. 81).  

A tese desenvolvida por Katia Mori (2013) trouxe como um dos resultados a             

elaboração de uma tipologia da solidariedade, sendo elas:  

 
 
 

 
22 



[...] assistencialista (em que a solidariedade é confundida com         
caridade ou boa ação), discursiva (aquela que está presente no          
currículo, porém não há proposta de intervenção social),        
funcionalista-participativa (a solidariedade é valorizada e há       
situações de aprendizagem com a comunidade, porém o foco         
está na formação do aluno; há uma compreensão de que a           
experiência escolar é mais relevante do que seu impacto para          
a comunidade atendida) e a crítica-emancipadora (são criadas        
situações de aprendizagem visando melhorar a vida da        
comunidade e, por meio disso, oferecer uma educação        
emancipadora). (MORI, 2013, p. 155.)  
 

Garrafa e Soares (2013), ao analisarem a inserção e princípios do termo            

solidariedade na Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos da UNESCO,           

também apresentam tipologias da solidariedade na contemporaneidade que retratam         

semelhanças com a caracterização percebida por Mori (2013) sendo elas,          

solidariedade assistencial, solidariedade crítica, e, por fim, as autoras abordam um           

terceiro tipo, a solidariedade radical.  

Ao passo que Mori (2013) não desassocia a relação prática da solidariedade            

com algumas práticas sociais, como exemplo a caridade, os autores Garrafa e Soares             

(2013) discorrem que tais termos como caridade, compaixão, filantropia e fraternidade           

exercem socialmente um caráter de coerção sobre os desafortunados, e não           

expressam na “prática ações dialéticas e dinâmicas que se propõe ao indispensável            

intercâmbio bilateralidade ou troca de benefícios e experiências” (p. 02).  

A perspectiva de experiências de solidariedade que promovam o conhecimento          

emancipação, ao qual Mori (2013) caracteriza como solidariedade        

crítica-emancipadora, estimula os estudantes para a ação de pensar e agir sobre a             

realidade frente às demandas sociais, de maneira a empregar os conhecimentos           

adquiridos na ação pedagógica, a fim de intervir na sociedade de forma a encontrar              

estratégias para suprir os problemas detectados e não os reforçar. Contribuindo assim,            

para uma formação crítica, transformação da realidade da comunidade e          

desenvolvimento da aprendizagem dos sujeitos envolvidos na ação.  
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A solidariedade é um fenômeno que pode trazer impactos à sociedade por sua             

incidência, assim como por sua inexistência. Logo, a discussão sobre o tema            

encontra-se pertinente nas ciências humanas, sociais e jurídicas e, do mesmo modo,            

pertinente na educação e na formação cidadã.  

Perrenoud (2005), ao tratar a solidariedade enquanto componente da cidadania          

define-a como um “valor que se atribui aos outros e à comunidade que nos reúne. [...]                

Esse valor é traduzido através de atos concretos: partilhar, ajudar, acompanhar, apoiar,            

aceitar, integrar, proteger, cuidar, preocupar-se, etc.” (p. 92).  

Em consonância, a autora Ferreira (2004) trata a solidariedade como uma das            

categorias fundamentais na formação dos profissionais da educação, para a defesa de            

uma sociedade mais justa e igualitária, ‘’[...] Solidariedade é o espírito de uma nova              

formação do profissional, na preparação para a verdadeira cidadania e para o mundo,             

trabalho que o professor, o profissional da educação necessita desenvolver. ’’ (p. 11).  

2.2 Escola, currículo e a solidariedade  

Perrenoud (2005) discorre que a escola tem como finalidade um tipo de            

formação fundamental, e esta diz respeito à escolha de uma sociedade. Pensar as             

finalidades da educação, o como e os por quês, é pensar na estruturação do currículo.  

Segundo Moreira e Silva (1994), o currículo é guiado por ‘’questões sociológicas,            

políticas e epistemológicas’’. (p .07). Ao qual é definido por Pacheco (2005) como a              

"seleção e organização do conhecimento cultural e socialmente considerado válido por           

um tempo particular. " (p. 77). Por sua vez, Gomez e Sacristán (1998) concebem o               

currículo como fonte regular dos processos relativos a prática e ensino, e ao tecer              

críticas sobre a divisão curricular por especialidades, os autores apontam que essa            

estrutura de organização provoca um distanciamento dos processos gerais que          

permeiam a prática educativa, bem como o planejamento das ações que concernem ao             

todo, enfraquecendo a coesão do grupo. Sobre isso, os autores ainda afirmam que  

É preciso destacar as dimensões gerais, estruturais, de todo o          
projeto educativo para dar sentido aos enfoques dentro de         
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cada parcela especializada, isto é, o sistema educativo exige         
um discurso comum que deve dar sentido à educação,         
especialmente ao se referir ao ensino obrigatório. Esse        
discurso é fundamental como conteúdo de formação dos        
docentes, para que surja um consenso profissional mínimo que         
dê significado à ação particularizada de cada um. (GOMEZ e          
SACRISTÁN, 1998, p. 124.)  

Nessa perspectiva, o trabalho educativo é compreendido como um conjunto de           

práticas que se tecidas coletivamente, através de objetivos claros, construído de modo            

coletivo, a contemplar ao todo da instituição, provoca uma ação de coesão entre os              

membros envolvidos, e esta coesão também se relaciona com a concepção de            

solidariedade.  

De acordo com Veiga (1997) o trabalho pedagógico está relacionado com a            

organização da sociedade, refletindo as determinações e suas contradições. Em          

consonância com tais princípios, Perrenoud (2005) salienta que, se a escola reflete as             

contradições da sociedade, “[...] significa que também abriga forças favoráveis aos           

direitos, à justiça, aos princípios de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Resta             

saber o que ela pode fazer, que poder ela tem, concretamente.’’ (p. 29).  

De acordo com Sacristán (2013), o currículo exerce esse poder regulatório ao            

delimitar o que ensinar, o período e o desenvolvimento. Enfim, o percurso da prática              

educativa é orientado por agentes regulatórios, que não neutros, e que possuem como             

base norteadora os objetivos que se buscam alcançar com a educação. Assim, ‘’[...]             

não é permitido fazer qualquer coisa, fazer de uma maneira qualquer ou fazê-la de              

modo variável.’’ (p. 18). De acordo com o autor,  

[...] exige-se, portanto, que o currículo seja expresso em um          
texto que contemple toda a complexidade dos fins da educação          
e desenvolva uma ação holística capaz de despertar nos         
sujeitos processos que sejam propícios para o alcance desses         
objetivos. (SACRISTÁN, 2013, p. 24)  
 

Segundo Delors (1999) ‘’[...] a educação tem como objetivo essencial o           
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desenvolvimento do ser humano na sua dimensão social.’’ (p. 51). Vale saber o que é               

educação? Quais os objetivos a serem alcançados por ela? Como um currículo com             

forte estímulo ao alcance de metas e pensado para a superação de provas e exames               

tem espaço para o desenvolvimento da dimensão social, do aprender a viver junto, e              

assim a aprendizagem da solidariedade?  

Sendo assim, será a solidariedade um tema a ter destaque nos currículos            

escolares? Será a falta de um planejamento coletivo, que se volte em torno de              

questões relativas a prática da solidariedade um fator preponderante no combate e            

diminuição da violência e coesão dentro das escolas?  

A fim de levantar considerações diante de tais indagações, fora reportado à LDB             

9.394/96, que declara em seu Art 2º princípios e finalidades da educação nacional             

inspirados nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana.           

Concepção que parte de um ideal de sociedade previsto na Constituição Federal (1988)             

sendo um dos objetivos proclamados: ‘’I- construir uma sociedade livre, justa e            

solidária’’.  

Apesar da ausência de clareza acerca do sentido atribuído ao termo           

solidariedade nos documentos oficiais que regem os currículos da educação básica,           

nem mesmo a apresentação dos meios para a sua viabilidade, mas presença deste             

termo nos documentos constitui-se de grande importância tanto para a sociedade           

quanto para a escola, pois estes princípios traçam caminhos opostos aos estímulos            

proporcionados por uma sociedade que delineia estruturas que decorrem em relações           

competitivas e no individualismo .  

Compreender as finalidades da educação possibilita maior lucidez sobre um tipo           

de sociedade desejável, basta saber, quais os meios para o alcance dessa sociedade? 

Segundo a autora Kátia Mori (2013), as vivências oportunizadas nos contextos           

educativos e escolares devem ser os principais reguladores de um currículo que se             

pauta nos ideais de solidariedade humana. Para a autora não é possível o             

desenvolvimento dos conhecimentos da solidariedade a partir da padronização         

nacional dos currículos desvinculados da realidade local.  

 
 
 

 
26 



Para isto torna-se oportuno dimensionar a importância do planejamento escolar,          

sobre o qual argumenta Libâneo (1994)  

A escola, os professores e os alunos são integrantes da          
dinâmica das relações sociais; tudo o que acontece no meio          
escolar está atravessado por influências econômicas, políticas       
e culturais que caracterizam a sociedade de classes. [...] o          
planejamento é uma atividade de reflexão acerca das nossas         
opções e ações; se não pensarmos detidamente sobre o rumo          
que devemos dar ao nosso trabalho, ficaremos entregues aos         
rumos estabelecidos pelos interesses dominantes da      
sociedade. (LIBÂNEO, 1994, p. 222). 
 

Desta forma, o planejamento educacional, se constitui como uma ferramenta          

fundamental ao repensar da prática educativa, a partir de situações que possibilitem o             

trabalho de toda a comunidade escolar e a convergência de objetivos e propósitos             

comuns dentro da instituição.  

Nesta mesma direção, Demo (2001) ressalta que o papel da pedagogia é o             

cultivo da solidariedade, pois possui o compromisso ético com a educação, e isso             

significa traçar um caminho educativo que segue em sentido contrário de uma            

formação que se omite as manifestações e estímulos que propagam a violência e             

autoritarismo.  

Nesta perspectiva, o autor Delors (1999) adverte que  

A educação não pode, por si só, resolver os problemas postos           
pela ruptura (onde for o caso) dos laços sociais. Espera-se, no           
entanto, que contribua para o desenvolvimento do querer viver         
juntos, elemento básico da coesão social e da identidade         
nacional. (DELORS, 1999, p. 67)  

Para Katia Mori (2013) faz-se indispensável um currículo que possibilita a           

abertura para reflexão e intervenção no âmbito social, isso implica a importância de             

uma educação contextualizada, que possibilite a compreensão da realidade através de           

práticas educativas que propiciem o contato direto com situações problemas e o            

incentivo a pensar e construir propostas possíveis às resoluções concretas, visando a            

transformação social.  
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2.3 A solidariedade nos documentos 
 

Observa-se a presença do termo solidariedade nos documentos basilares para a           

construção dos currículos da educação no Brasil, como exemplo, Parâmetros          

Curriculares Nacionais - PCNs (1997), Diretrizes Curriculares Nacionais - DCNs (2013),           

e Base Nacional Comum Curricular - BNCC (2019) , também nota-se a presença do              

termo no Projeto Político Pedagógico - PPP (2016) da instituição, campo da pesquisa             

deste trabalho. 

De modo geral, os documentos abordam a solidariedade no âmbito da ética            

humana, como sendo fundamental para a formação cidadã do sujeito em sociedade, e             

atribuem à escola o encargo e a responsabilidade da mediação desse processo            

formativo.  

Nos PCNs (1997), a solidariedade aparece como um dos principais objetivos           

para o ensino fundamental, no que concerne a formação para a cidadania, e esta              

abrange também a capacidade dos estudantes de desenvolverem atitudes éticas e           

solidárias.  

Nos DCNs (2013), ao tratar dos objetivos que são previstos para a educação             

básica, também são destacados a exigência do fortalecimento de laços de           

solidariedade, observa-se o termo se apresenta associado à um dos princípios éticos            

gerais em todas as modalidades da educação, e que deve estar ,por sua vez,              

incorporado ao PPP das unidades educativas.  

Na BNCC (2019), o termo solidariedade aparece referenciado como um ‘’agir           

pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e         

determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos,         

inclusivos, sustentáveis e solidários’’ (p. 09).  

No documento do Projeto Político Pedagógico da instituição pesquisada,         

verifica-se o termo solidariedade como sendo uma das metas da escola  

Vivenciar no dia a dia valores fundamentais para uma         
convivência de respeito, tolerância, liberdade, laços de       
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solidariedade humana. Contribuindo para a construção do       
sujeito histórico, crítico e consciente de seus direitos e deveres          
para uma sociedade mais justa. (PPP, 2016)  

Assim como, um dos princípios éticos  

[...] V. Construir atitudes de respeito e solidariedade,        
fortalecendo a autoestima e os vínculos afetivos de todas as          
crianças, combatendo preconceitos que incidem sobre as       
diferentes formas dos seres humanos se constituírem enquanto        
pessoas. (PPP, 2016).  

E também com um dos princípios filosóficos professados pela instituição  

[...] I. Éticos e da autonomia, da responsabilidade, da         
solidariedade e do respeito ao bem comum, proporcionando a         
vivência e a construção progressiva de aspectos da vida         
emocional, social, física e cognitiva. (PPP, 2016).  

 
Apesar da presença do termo solidariedade no documento do projeto político           

pedagógico da instituição, os processos que viabilizam a aprendizagem da          

solidariedade são expressos pelas professoras e gestoras no campo do desejo,           

presente em seus imaginários como um valor a ser cultivado na instituição por meio de               

um intencionalidade pedagógica, contudo não se verifica ocorrências regulares de          

reuniões de planejamento, havendo pouco estímulo da gestão que remete a baixa            

participação dos professores a falta de motivação frente aos baixos salários e poucos             

recursos para o trabalho. Entretanto, verifica-se na fala das docentes o reconhecimento            

e o desejo de que estes temas, como a aprendizagem da solidariedade e para a               

solidariedade, sejam colocados como pauta nas reuniões pedagógicas e de          

planejamento..  

De modo geral, os documentos oficiais expressam os anseios e indicações           

fundamentais à educação básica brasileira, sobretudo tendo como base norteadora os           

caminhos para um ideal de sociedade, esse ideal se verifica tanto na constituição             

federal (1988) quanto na LDB 9394/96. No âmbito dos documentos para a educação,             
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ainda, observa-se o termo solidariedade vinculado a formação para a cidadania, isso            

diz respeito a um tipo de formação em que a dignidade humana, os direitos e deveres                

dos sujeitos em sociedade se constituem como elementos indispensáveis ao bem estar            

social.  

Diante disso, os meios para a viabilidade desse tipo de formação demanda o             

entrelaçamento comunidade/escola, de modo que favoreça a prática das atitudes          

democráticas no âmbito educacional e isso inclui a participação efetiva nas tomadas de             

decisão, perfazendo o conhecimento, o compartilhar e a materialização do que           

preveem o objetivos, metas, anseios e diretrizes contidos nos documentos nacionais e            

locais da educação.  

Mas também os documentos oficiais descortinam histórias de ausências de          

políticas efetivas e seus devidos financiamentos para que estes princípios idealizados           

não constam somente como letras frias.  
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CAPÍTULO III: ‘’ A GENTE JUNTO, A GENTE FAZ, A GENTE É MAIS FORTE, A 

GENTE É MELHOR’’ 

 
Este capítulo é destinado às análises dos depoimentos das professoras e           

gestoras e, assim, apreender as suas das percepções a respeito da temática            

solidariedade. Ele subdivide-se em três momentos: o primeiro explora os múltiplos           

sentidos atribuídos a solidariedade; o segundo traz análise sobre as percepções de            

exemplos práticos compreendidos pelas respondentes a respeito da temática; e, por           

fim,o terceiro momento aborda a relação entre a solidariedade e o planejamento            

educativo na realidade da prática pedagógica percebida nas narrativas das          

respondentes. 

 
3.1. Os sentidos de solidariedade presentes nas narrativas das professoras 
 

Assim como a autora Mori (2013) retrata, a multidimensionalidade prática em           

que a solidariedade é vivenciada no campo educativo fora percebido também nas            

falas de professoras e gestoras. De fato, há vários sentidos em que o termo              

solidariedade é concebido e manifesto:. compreende-se a solidariedade como ajuda,          

voluntariado, empatia, afetividade, amor ao próximo, companheirismo,       

assistencialismo, interação e inclusão. 

A concepção de solidariedade expresso pelas respondentes permeia mais de          

um conceito, ressaltando assim a multidimensionalidade em que o termo          

solidariedade é explicitado no imaginário das respondentes. Não se tem um conceito            

fixo, engendrado, ele é crivado-se por outros valores e ações práticas presentes nas             

relações estabelecidas na escola e em sociedade. 
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O entendimento de solidariedade enquanto ajuda e assistencialismo        

encontra-se no campo dos sinônimos, este por sua vez, verifica-se na fala de todas              

as participantes da pesquisa, isso denota uma compreensão que parte          

essencialmente de uma visão de mundo propagada por correntes religiosas. Isso           

verifica-se na fala da Professora Flor de Palma ao falar sobre suas experiências com              

a aprendizagem da solidariedade. 

 
Flor de Palma: [...] eu sou evangélica, eu sou criada          
num lar cristão, [...] aprendi muitas coisas neh? Sobre         
solidariedade, sobre amor, sobre respeito. [...]. 

 
No campo religioso percebe-se com clareza a ênfase na realização de ações             

de caridade para aqueles entendidos como ‘’mais necessitados’’, ajuda que muitas           

vezes se limita a ‘’supressão’’ temporária das necessidades mais básicas do ser            

humano, sem promover um debate maior sobre a efetividade dessas ações. 

Outro termo, fortemente associado a solidariedade, fomentados por ideais de          

correntes religiosas e também efetivado por organizações não governamentais         

(ongs), é o voluntariado. O voluntariado exerce um câmbio de experiências, essa            

troca favorece a formação do voluntário, como também o avanço do trabalho a ser              

desenvolvido. Contudo, o estímulo a esse tipo de ação não parte essencialmente do             

desenvolvimento de um espírito altruísta, apesar de muito contribuir para esse tipo            

de formação, pois segundo Demo (2002) a exploração desse tipo de ação assume             

papel paliativo ao compensar as ações que são dever do estado. Contudo Demo             

(2019) ainda salienta que o voluntariado solidário ‘’continua sendo um dos pilares da             

democracia. (p. 06). 

Empatia, afetividade e amor ao próximo, também foram afirmações citadas          

pelas respondentes como definidores do termo solidariedade. Tais afirmações ao          

serem atreladas a solidariedade na escola, indicam o olhar das professoras e            

gestoras sobre um tipo de educação e formação que tenha como princípio as ações              

que se distanciam de sentimentos que envolvem a indiferença, a apatia, relações            

utilitárias, individualismo, preconceito e exclusão social, isso significa um tipo de           
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formação e convivência que anseiam por relações humanas pautadas em valores           

que aproximam os seres humanos à uma convivência harmoniosa. Todavia, vale           

questionar o termo solidariedade, bem como um tipo de formação em princípios            

solidários se resumem apenas a esfera da dimensão afetiva? 

Para Santos (2011) a solidariedade e a construção do conhecimento estão           

imbricadas num processo recíproco, que difere do conhecimento regulatório, para          

ele esse tipo de conhecimento ‘’consiste na incapacidade de conceber o outro a não              

ser como objeto’’. (p. 81).  

A respeito desse tipo de conhecimento, Fromm (1987) ao tratar de relações            

baseadas no utilitarismo, declara que 
As pessoas são transformadas em coisas; em suas relações         
umas para com as outras assumem o caráter de propriedade.          
O ’’individualismo’’, que em seu sentido positivo significa        
libertação das cadeias sociais, significa, no sentido negativo,        
’’autopropriedade’’, o direito - e o dever - de investir a própria            
energia no sucesso da própria pessoa. (FROMM, 1987, p.83) 
 

Para Santos (2011) este sentido de relação social está presente no processo            

de construção do conhecimento colonial, para ele esse tipo de conhecimento parte            

do caos/ignorância para a ordem/saber. Contudo, o autor reafirma a solidariedade           

como uma conquista sobre o colonialismo. Para ele ‘’A ênfase na solidariedade            

converte a comunidade no campo privilegiado do conhecimento emancipatório.’’ (p.          

81). O conhecimento emancipatório saí do colonialismo/ignorância para        

transformar-se em solidariedade/saber. 

Este conhecimento emancipatório que tem a solidariedade como ‘’saber’’ tem          

como fundamento a troca, e esta se dá essencialmente por um tipo de educação que               

valoriza o câmbio de experiências entre os sujeitos em completa interação. Durante            

entrevista com as gestoras o termo interação/integração é sucessivamente reiterado          

particularmente pela diretora da instituição. A fala desta gestora se aproxima ao que             

é encontrado nos escritos de Perrenoud (2005), que descreve a solidariedade como            

um fator coletivo, ‘’ninguém pode ser solidário sozinho.’’ (p. 91).  
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Assim também compreende a professora Flor de Umbu, quando questionada          

acerca das competências necessárias aos docentes para o estímulo da          

solidariedade na escola 

 
Flor de Umbu: Ele precisa [...] ver essa necessidade de ter um            
com o outro junto Se a gente está na sala de aula, a gente não               
tá isolado, o sujeito não é um indivíduo sozinho [...]. Assim           
como um ser social, que a gente (precisa) estar junto,          
interagindo. Sem a solidariedade ai vai causar muita coisa, até          
confusão, pode se crer nisso! [...]. 
 

Como uma das características da solidariedade, a integração indica uma fala           

que compreende os processos de aprendizagem da solidariedade como algo a ser            

vivenciado de maneira conjunta, coesa, e isso evidentemente não se dá de forma             

verticalizada, por uma imposição legal ou apenas pela presença do termo em            

documentos oficiais sem a devida problematização. 

Isto se verifica na compreensão de Paulo Freire, ‘’O ponto de partida da             

solidariedade está no princípio de encontrar soluções com o povo, nunca apenas            

para ele ou sobre ele’’. (apud Streck et al, 2017, p. 378). 

Ao tratar-se da incidência de atitudes solidárias na escola, as respondentes           

destacam que a solidariedade vem acompanhada dos seguintes efeitos: melhor          

convivência e interação entre os sujeitos, diminuição de atitudes individualistas,          

ampliação da percepção da ajuda mútua, faz-se possível ver os resultados           

esperados pelo trabalho desenvolvido e sua evolução, o ambiente torna-se bom para            

o trabalho, e ainda se pauta em atitudes de respeito, amor, companheirismo,            

amizade e união. 

Olhares que alinham-se com o do autor Perrenoud (2005) ao afirmar que 
[...] assim como a todas as pessoas de boa vontade, a           
solidariedade parece-me mais simpática, mais humana, mais       
positiva que seu contrário. Porém, se todos estivéssemos de         
acordo sobre esse ponto, todos seriam solidários com todos, e          
não haveria nem guerra, nem miséria, nem desigualdades,        
nem dominações, nem segregações, nem violências, nem       
exclusões. Assim, ninguém teria necessidade de se questionar        
a esse respeito. (PERRENOUD, 2005, p. 91) 
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A solidariedade é compreendida pela maioria da gestoras e professoras da           

instituição como um valor aliado a outros valores morais e atitudes benéficas ao             

ambiente escolar. Entretanto, não há um consenso sobre o seu real significado,            

também não se percebeu nas narrativas uma compreensão da relação entre           

solidariedade, conhecimento e formação humana. Com frequência o termo         

solidariedade se apresenta atrelado apenas a uma dimensão de esfera espontânea,           

oportunizada pela ação conjunta. 

Ainda, as professoras e gestoras da instituição reconhecem a importância da           

solidariedade na escola, contudo expressam visões conceituais que perpassam por          

uma visão estritamente benevolente. Diante disso, pode-se inferir que as          

concepções pessoais relativas às experiências individuais com a família, espaços          

religiosos e ações desenvolvidas em experiências coletivas pelas gestoras e          

professoras, delineiam, de modo significativo, o olhar que elas possuem sobre a            

educação, sobretudo acerca do papel da escola na formação ética e cidadã, olhares             

carregados de uma percepção da aprendizagem dos valores, bem como da           

solidariedade que vincula-se a uma visão de mundo propagandeada por concepções           

religiosas. 

No que diz respeito à formação docente, percebe-se nos cursos de           

licenciatura em Pedagogia, um foco maior nas questões relativas às didáticas,           

metodologias e práticas de ensino, sendo de modo transversal, explorado temáticas           

como formação cidadã, resolução de conflitos, perspectivas e práticas pedagógicas          

decoloniais de educação, bem como um tipo de conhecimento que possibilita a            

facilitação da aprendizagem de uma solidariedade crítica-emancipadora.

 

 
3.2. Percepções sobre as práticas de solidariedade na escola 
 

Na análise do primeiro bloco das entrevistas, destacamos algumas         

ambiguidades sobre o conceito e sentido de solidariedade nas percepções das           

gestoras e professoras. Isto também se reflete nas situações práticas que vem ao             
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imaginário das respondentes a respeito da solidariedade. Em face das perguntas,           

destacam-se respostas que situam a temática em três vieses: a solidariedade           

compreendida como uma ação assistencialista, inclusão e empatia. 

O aparecimento destas concepções se dá no momento em que as           

professoras e gestoras são questionadas acerca de situações que vêm às suas            

memórias sobre as ações de solidariedade na escola. Verificam-se assim contrastes           

entre a fala da professora Flor de Umbu e a da coordenadora Flor de Mandacaru, 

 
Flor de Umbu: Eu vejo muito na minha sala esse ato de            
solidariedade! Eu tenho uma aluna cadeirante, você viu, e ela          
[...] tem as coleguinhas dela, as amigas, que são         
extremamente solidárias com ela, [...] tiram a cadeira do lugar,          
botam a cadeira, sentam juntas, ajudam ela na tarefa, [...]          
trazem ela pra o banheiro, pro lanche com a cadeirinha. Então,           
há [...] uma solidariedade! Um vínculo forte causado pela         
solidariedade [...] entre elas. 

Flor de Mandacaru: [...] Uma vez eu tinha umas roupas de           
minhas meninas! A menina para quem pensei doar é bem          
carente, [...] mora numa casa, assim, de [...] lona. Bem, bem           
humilde! [..] Antes de eu perguntar se ela queria, disse: ô,           
pergunte para a sua mãe se ela aceita o que a tia trazer. (Há)              
umas roupas que eu tenho lá (em casa) que não dá mais, [...]             
ai a estudante falou: - “tia a minha mãe adorou! Ela disse que             
quando tivesse mais a senhora traga [...]”. Isso é um gesto           
solidário, né? 

A situação relatada pela coordenadora Flor de Mandacaru enquadra-se no          

tipo de solidariedade assistencialista, que a autora Mori (2013) caracteriza da           

seguinte forma: 
a) Não há articulação da ação social com o desenvolvimento          
do conhecimento-emancipação de seus alunos; b) As relações        
são estabelecidas de maneira hierarquizada, onde há aquele        
que doa e outro recebe; c) O aluno pode ou não ser convidado             
a participar, sendo que não há intenção de promover a          
consciência crítica. Tais atividades, portanto, podem reforçar o        
conhecimento-regulação e favorecer o status quo. (p. 155). 

 
Sobre os dois vieses, assistencialista e inclusão, em que a solidariedade é            

percebida por ambas as participantes acima citadas, é possível compreender que           
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essa percepção assistencialista pode estar atrelada às históricas campanhas         

solidárias que são fortemente propagadas em situações emergenciais, bem como          

ações desenvolvidas por grupos religiosos, havendo ou não grandes repercussões          

midiáticas, que trazem o termo solidariedade com grande veemência. 

Essa ambiguidade pode ser compreendida, devido ao fato do termo          

solidariedade não ser corriqueiramente discutido no cotidiano escolar, nem nos          

planejamentos individuais e coletivos das professoras e gestoras na escola.  

Para os autores Demo (2002) Garrafa e Soares (2013), a solidariedade           

compreendida apenas pela ação assistencialista não garante a emancipação dos          

sujeitos ali envolvidos. Essa concepção, para Demo (2002) se configura como mais            

uma forma de alienação e dominação sob os desafortunados.  

Neste âmbito, a autora Moraes (2003) ressalta que 

 
[...] a solidariedade social, na juridicizada sociedade       
contemporânea, já não pode ser considerada como resultante        
de ações eventuais, éticas ou caridosas, tendo-se tornado um         
princípio geral do ordenamento jurídico, dotado de completa        
força normativa e capaz de tutelar o respeito de vida de cada            
um. (Moraes, 2003 p. 142-143). 
 

Para Moraes (2003) a ideia de solidariedade está atrelada ao direito e à             

dignidade humana, sendo assim, para a autora todos possuem o direito e o dever de               

garantir essa dignidade a partir de ações de solidariedade, ou seja, ações que visam              

o bem viver de todos para com todos, e isso não diz respeito às ações               

assistencialistas, mas numa coesão que resulta de uma consciência recíproca.

Ao trazer à memória uma situação de solidariedade na escola, a professora            

Flor de Palma relata que 

Flor de Palma: [...] tinha um aluno chamado Arthur Ele era um            
menino muito agressivo, [...] mas eu conversava muito com         
ele, evangelizada, conversava.e Chegou um período de quase        
final do ano, um ato que aconteceu na sala, e eu vi ele sendo              
solidário com o próximo! Coisa que eu não tinha visto durante           
o ano todo! Nesse dia eu vi![...] O colega chegou (eu estava lá             
na sala) O colega caiu, a cadeira se quebrou, ele caiu. Quando            
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ele caiu, todo mundo começou a rir. Aquele menino ele é muito            
quietinho, ele se desesperou de um jeito, assim, se sentiu          
vergonha, Eu vi assim uma atitude dele, foi lá ser solidário.           
Levantou o colega, abraçou, pediu para os meninos        
respeitarem, coisa que eu não via, esse menino era muito          
agressivo, devido a criação que ele tinha. aquilo ali me          
surpreendeu de um jeito, ter visto aquela atitude dele, [...]          
pegar Felipe daquele jeito, levantar Felipe, disse “calma Felipe,         
isso acontece!”. Felipe se machucou, se cortou não, ele correu          
foi lá dentro, pediu gelo [...]. Eu vi a preocupação dele, e a             
solidariedade dele, porque ele foi solidário com o colega, coisa          
que ele só fazia bater, [...] dizia que ia levar faca pra escola. eu              
vi aquela atitude dele, e eu vi no olho [...] que ele ficou             
preocupado, e isso me chamou muita atenção [...] Durante         
esses vinte anos que eu estou em sala de aula, presenciar           
isso, pra mim foi grande coisa.

  

A situação relatada pela professora denota que a criança, ao qual descreve            

como um estudante que corriqueiramente apresentava um comportamento        

agressivo, diante de um episódio em que o colega passa por ‘’constrangimento’’            

decide socorrer o colega. A situação remete à uma atitude de empatia, o estudante              

sensível ao ocorrido, não esperou ser solicitado para intervir na situação, mas o fez              

de modo proativo, a fim de ajudar e confortar o colega.  

O tipo de solidariedade apresentada na situação relatada pela Professora Flor           

de Palma aproxima-se da caracterização de Mori (2013), de um tipo de solidariedade             

discursiva, na qual a prática educativa não está vinculada em experiências           

concretas, mas ao exercício de reflexões apoiadas essencialmente no discurso. Mori           

(2013) apresenta em sua tese, outros exemplos de um tipo de solidariedade            

discursiva, abaixo segue fala de um dos professores consultados em sua pesquisa 
Professor da Escola 4: Tem aula que eu proponho uma coisa           
diferente Nós fazemos uma dinâmica. Tem uma (delas) que é          
“a hora do conto”, essa é bem simples... cada um conta um            
pouco da sua vida. Outro exemplo é a dinâmica do aquário: eu            
faço um aquário gigante na lousa, cada um desenha o seu           
peixinho e traz para a lousa para colar com um durex. A ideia é              
a discussão sobre cooperação, sobre solidariedade. O que        
esse aquário representa para você? Os peixinhos estão aí... o          
que isso significa? Sai cada discussão bacana... Tem aluno         
que chega depois e diz: “Professor foi legal aquela dinâmica,          

 
 
 

 
38 



você tocou num ponto que tá acontecendo na minha vida...          
com a minha esposa, na minha casa...” Então é isso, a gente            
está refletindo na aula. (MORI, 2013, p. 160) 

 De acordo com a autora, este tipo de solidariedade exerce a intenção de uma              

formação da consciência, no qual as práticas desenvolvidas não estão atreladas à            

intervenção social. Contudo, apesar da professora Flor de Palma desenvolver uma           

prática educativa, que favorece uma aprendizagem sobre a solidariedade de modo           

discursivo, a docente atribui a ação praticada pelo estudante, a esse tipo de             

abordagem sobre valores e  atitudes éticas.   

Para Moraes (2003) a solidariedade tem como princípio a vontade de não            

fazer aos outros o quê não deseja que se faça a si mesmo. Isso se expressa na                 

atitude do estudante. Para Perrenoud (2015) a solidariedade de todos com todos é             

um valor que pode ser apreendido na escola e está atrelada à formação para a               

cidadania. Ao retomar a fala da professora acima citada, nota-se que a docente             

compreende isso com clareza., 

Entretanto, percebe-se na fala da professora uma ideia de aprendizagem da           

solidariedade que tem como base o discurso, expresso em sua fala como            

‘’evangelização’’. Esta fala revela que o ambiente religioso possui grande influência           

na prática educativa da professora. Diante disso vale-se questionar, até que ponto o             

doutrinamento religioso, ao qual a professora vivencia, se distancia ou se aproxima            

de uma prática pedagógica que se paute no respeito à diversidade de crenças, de              

modo que a aprendizagem da solidariedade na escola não se baseie em preceitos             

de uma crença religiosa, espiritualista ou caridosa, mas na ética e emancipação?           

Outro exemplo de solidariedade trazido pela gestão da escola, diz respeito a            

um jovem que realizava ações no projeto “Escola Aberta” e que retornou a escola              

para ajudar a amenizar os conflitos encontrados pelas docentes no momento do            

recreio. 

Flor de Mandacaru: [...] tinha uma pessoa que vinha aqui. Ele           
estava com um problema no horário do recreio.Quando ele         
vinha pra praticar as brincadeiras, ele veio por boa vontade.          
[...] aí você vê essa pessoa está sendo solidária em poder           
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ajudar as crianças no momento que eles às vezes nem tem           
isso em casa. [...] brincadeiras de roda, brincadeiras de bola,          
ele foi solidário em querer vir ajudar a gente na hora do recreio. 

 

O exemplo retratado acima, diz respeito a uma ação voluntária desenvolvida           

pelo jovem, a fim de trazer mudanças positivas à escola. Ao traçar-se um paralelo              

entre o tipo de solidariedade descrita com a categorização feita por Mori (2013), a              

ação estabelece relação, parcial, com o tipo de solidariedade         

funcionalista-participativa. Isto porque, a autora ressalta que esse tipo de          

solidariedade centra-se nos saberes escolares, e possui como finalidade as práticas           

pedagógicas, e estas desvinculadas de um tipo de formação ou pensamento crítico.           

Mori(2013) apresenta exemplos deste tipo de solidariedade no projeto         

desenvolvido em uma das escolas da pesquisa, categorizada como ‘’Escola 1’’ no            

qual são realizadas ações de voluntariado desenvolvidas por estudantes e membros           

da comunidade através de uma confecção de sabão. E estes, quando prontos, são             

distribuídos à comunidade. A quarta tipologia da solidariedade apresentada por          

Mori (2013) em sua Tese, é um tipo de solidariedade crítica-emancipadora. A autora             

traz exemplos deste tipo de solidariedade no ‘’Projeto mais vida‘’ desenvolvido pela            

‘’escola 1’’ com alunos do Ensino Médio. A demanda para iniciativa de intervenção             

partiu da própria necessidade do Parque Ecológico da cidade, que por falta de             

monitores resultou na impossibilidade de receber visitações. Diante disso, o projeto           

teve início a partir de um curso de capacitação e planejamento com os alunos para a                

realização do trabalho de monitoria no parque, que se deu no contraturno das aulas              

dos estudantes.  

Este tipo de ação caracterizado pela autora como sendo uma solidariedade           

crítica-emancipadora, pois diante de uma demanda social real os estudantes          

relacionam os conhecimentos que são aprendidos na escola e no parque, para            

intervir e transformar a realidade. A ação não se dá de modo verticalizado, mas              

colaborativo, havendo uma troca de saberes, sendo o trabalho desenvolvido com a            

comunidade e não para a comunidade.  
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Por fim, destacamos que não foi identificado na fala de professoras e gestoras             

um tipo de exemplo prático que indicasse um tipo de solidariedade           

crítica-emancipadora, conforme descreve Mori (2006). Contudo, esse dado não         

define que as experiências vivenciadas no cotidiano escolar na educação formal           

estejam, num todo, desatreladas de vivências e aprendizagem que não          

proporcionem um olhar crítico sobre a realidade em que vivem os estudantes e             

processos dentro da escola que possibilitem a emancipação. 

 

3.3 O lugar ocupado pela solidariedade no planejamento escolar.  

Ao tratar da importância do tema solidariedade nas discussões do Projeto           

Político Pedagógico, verifica-se na fala da professora Flor de Umbu, que ela            

compreende a importância da coesão entre a equipe pedagógica e as professoras,            

como um dos caminhos favoráveis para alcançar os objetivos da instituição           

educativa, e, deste modo, também favorável à prática da solidariedade. Quando foi            

questionada sobre a importância desta discussão, a mesma afirma  
 

Flor de Umbu: Que eu também, (risos) sei se tem isso né?            
Agora ninguém é sozinho, né? [...] Se alguém pedir a sua           
ajuda, você vai querer ajudar.\isso é importante também estar         
no projeto, porque como a gente faz parte de uma equipe, ai            
equipe é quando a gente tem o mesmo objetivo, então pra ter o             
mesmo objetivo, as pessoas precisam se ajudar, eu penso         
assim,[...] ai gera a solidariedade. 

 

As falas das respondentes indicam o desconhecimento sobre a inserção do           

tema solidariedade como uma das metas da escola, como consta no documento do             

PPP (2016). Em face deste reconhecimento, faz-se necessário destacar que dentre           

as seis respondentes, apenas duas professoras manifestaram ter participado da          

última reunião de planejamento coletivo para revisitar o Projeto Político Pedagógico,           

ocorrido somente em 2016. As demais professoras afirmam que nunca participaram           

da reunião para planejamento coletivo do projeto. Apesar disso, verifica-se na fala            

 
 
 

 
41 



das professoras manifestam a importância do debate e problematização sobre          

valores na escola nos espaços coletivos de deliberação e planejamento pedagógico. 

Como verifica-se na fala da professora Flor de Umbu, quando questionada           

sobre a importância de se discutir o tema solidariedade no Planejamento coletivo 

 
Flor de Umbu: Eu (risos) nem sei se isso tem, né? mas            

ninguém é sozinho, a gente junto, a gente faz, a gente é mais             

forte,  faz melhor. 

 

No que concerne à constância do trabalho coletivo, em situações de           

planejamento na referida instituição, três das professoras entrevistadas destacaram         

que desde o ano de 2016, o documento do Projeto Político Pedagógico não é              

revisitado pela comunidade escolar, mas informam que este documento deveria ser           

oficialmente revisitado anualmente. Ainda, segundo elas e isso é um fato que            

atualmente encontra-se restrito à convocação da equipe gestora, mas esta iniciativa           

não vem acontecendo. 

Por outro lado, quando as gestoras foram questionados acerca da          

periodicidade em que acontece as reuniões pedagógicas com os/as professores/as          

da instituição, elas afirmaram que estas reuniões aconteciam a cada início de            

unidade, esboçando assim evidente contradição entre as falas das gestoras e           

professoras. 

No entanto, as gestoras avaliam que há um nível alto de desinteresse por             

parte das professoras pela participação nas reuniões. Para a diretora da instituição,            

este desinteresse ocorre devido à falta de estímulo por meio de baixos salários e              

baixas condições de trabalho, ocasionando baixo engajamento das professoras em          

participar das reuniões de planejamento coletivo. 

As gestoras e professoras da instituição reconhecem a importância de se dar            

atenção ao tema, entretanto, as falam situam-se apenas no campo do desejável,            

sem apresentarem alguma referência de um tipo de plano didático que tenha como             

intenção a aprendizagem da solidariedade no cotidiano escolar.  
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Sobre a relação da educação com a construção coletiva, Antunes (2005)           

discorre que 

No processo educativo emancipador, o ser humano percebe-se        
histórico e plural e aprende a conviver com outros sujeitos          
individuais e coletivos. O papel da ''educação como prática da          
liberdade'' é propiciar condições para que essa construção de         
convivência cooperativa, democrática, solidária, cidadã e      
pacífica seja possível. Nesse sentido, são necessários todos        
os esforços e recursos, individuais e coletivos, para promover o          
entendimento e a convivência social pacífica no processo de         
convívio escolar. (ANTUNES, 2005, p. 59). 

Nessa perspectiva, a educação é compreendida essencialmente como fruto         

de um trabalho coletivo, e este, por sua vez, fruto de um planejamento. Diante disso,               

como a escola pode desenvolver os estímulos necessários para a aprendizagem da            

solidariedade, quando o diálogo, a troca e práticas educativas não são vivenciadas? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A solidariedade, como um fato social atribuído à dimensão da ética humana é             

uma prática que se estende ao campo de esfera sócio-educacional, como           

competência necessária ao alcance da dignidade humana e por conseguinte à           

formação cidadã. Assim, verifica-se a presença do termo em todos os documentos            

oficiais que regem a educação brasileira. Envolto no campo da ética é percebido             

como fonte de inspiração para as finalidades da educação, previsto na LDB            

9.394/96, como competência necessária para o ensino fundamental, visto na BNCC           

(2019), como objetivos para o ensino fundamental nos documentos PCNs (1997) e            

DCNs (2013) e como meta, fundamento filosófico e ético da instituição de ensino, a              

qual fora desenvolvido o presente estudo. 

A presença do termo solidariedade nos documentos remete a uma          

historicidade com forte influência religiosa, mesmo considerando as rupturas entre a           

igreja e Estado. Particularmente, desta ruptura provém uma tentativa amenizar as           

formas de utilização do termo solidariedade, por exemplo, em substituição ou           

próximo ao significado do termo fraternidade, que exerce cunho aproximado às           

concepções de amor ao próximo, difundidas por uma visão de mundo cristã. Deste             

modo, o termo solidariedade assume outra conotação, que abrange a esfera da            

responsabilidade pela harmonia social, no que concerne ao compromisso de todos           

com o bem estar da comunidade. 

A solidariedade presente na legislação exerce um efeito concomitante de          

coerção e persuasão, sucedendo como direito e um dever de todos com a cidadania,              

respectivamente. Contudo, a presença do termo nos documentos não garante uma           

mobilização, tanto na esfera individual quanto coletivo, perfazendo assim a          

importância de políticas sociais e educacionais, que focadas em projetos,          

proporcionem as condições necessárias para a sua efetuação. De fato, como já            

destacamos anteriormente, não bastam os termos simplesmente aparecem nos         

documentos oficiais e, em particular, aqueles que norteiam os sistemas          
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educacionais, sem que haja políticas públicas e educacionais correspondentes com          

efetivos investimentos em recursos humanos e financeiros.  

Tratar de solidariedade na contemporaneidade perpassa compreendê-la em        

seus múltiplos sentidos, isso se verifica na percepção dessa prática tanto na esfera             

social quanto educacional. Ao desenvolver o presente estudo, observamos que não           

há um consenso entre o sentido e a prática de solidariedade, atribuída pelas             

professoras e gestoras participantes da pesquisa. Consequentemente, o que se          

percebe é uma ramificação de um princípio que tem como agente a estrutura e as               

relações que são estabelecidas na sociedade.  

Observa-se que o termo solidariedade é percebido pelas respondentes como          

sinônimo de valores morais presentes no interior das relações. Termos como ajuda,            

amor ao próximo, companheirismo, estabelecem relação direta com as ações          

benevolentes propagadas por ideais de caráter religioso. 

A relação de alguns termos com a solidariedade, aos quais são evocados no             

estudo, provém de uma relação direta com práticas de cunho estritamente religioso,            

isso diz respeito aos aspectos dos meios formativos, em que algumas das            

professoras e gestoras experienciaram, oriundos de vivências anteriores, estas por          

sua vez influenciam a forma como as docentes intervém na prática educativa, que             

tem como ponto de partida a percepção que possuem a respeito da aprendizagem             

da solidariedade, dos valores sociais, bem como de seus papéis enquanto           

mediadoras de uma formação para a cidadania. Assim, se espaços sociais, distintos            

de meios acadêmicos, exercem maior influência na percepção e prática educativa da            

solidariedade, qual o papel que as formações inicial e continuada estão exercendo            

na prática educativa de uma educação para ética e, sobretudo, para a            

solidariedade?  

Logo, será a dimensão da ética para um melhor convívio e bem estar social,              

um fator a ser considerado na formação de professores? Qual o lugar da ética e               

solidariedade nos currículos de licenciatura em pedagogia e outras áreas da           

formação docente no Brasil? Será a ética e solidariedade temas a serem discutidos             
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transversalmente na abordagem de disciplinas no decorrer dessa formação? Será          

um tema relevante aos professores de licenciatura? e os estudantes, como           

percebem a relevância da abordagem de tais temas no decorrer de seus estudos?             

Assim, será necessária uma abordagem da ética e da solidariedade na formação            

inicial e continuada necessária, ao distanciamento de uma percepção de          

solidariedade estritamente assistencialista, percepção que se percebe majoritária no         

presente estudo, para um tipo de solidariedade crítica-emancipadora? 

O presente estudo elucida a dimensão da solidariedade enquanto saber, no           

qual observa-se que as experiências anteriores das professoras e gestoras apontam           

para um tipo de aprendizagem acrítica da solidariedade, que reforça a dominação de             

uns sobre outros, ao contrário de um tipo de aprendizagem crítica que possibilita um              

tipo de prática horizontal e a emancipação dos sujeitos. A concepção de um tipo de               

solidariedade assistencialista reforça a ideia da escola e dos docentes como aqueles            

que possuem o cargo de redimir os estudantes dos maus valores presentes na             

sociedade, contudo, a escola não estar a par, mas dialoga com a cultura e a               

problematiza.  

Não se verifica a constância de reuniões de planejamento educativo, e ainda,            

os motivos desta realidade são apontados de modo contraditório entre gestoras e            

professoras, deste modo, pode-se inferir a fragilidade em que as condições do            

trabalho docente se encontram, refletindo nas esferas da comunicação entre os           

pares, nos processos de elaboração de projetos e de planejamentos educativos           

coletivos, bem como nas próprias práticas de  ensino e aprendizagem.  

Deste modo, as condições do trabalho, a escassez dos estímulos, a falta da             

constância dos planejamentos coletivos, a ausência do engajamento da comunidade          

educativa envolto de projetos, a negligência entre as instâncias superiores que           

regem a escola, bem como a falta de políticas educacionais e sociais, bem como o               

próprio entendimento do papel da escola, por parte da gestão municipal, dos            

docentes e gestores sobre a aprendizagem da solidariedade, contribuem para a           

construção de barreiras dessa prática educativa, que se verifica no engajamento           
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solitário daqueles docentes percebem a escola como espaço de transformação, e           

esta transformação está integrada com as práticas mais críticas e solidárias. 

Por este estudo, observamos que, embora não sejam percebidos projetos e           

mobilização da instituição educativa em torno do trabalho para a aprendizagem da            

solidariedade, o tema encontra-se no campo do desejo de professoras e gestoras,            

que julgam como de fundamental importância ser discutido e vivenciado na escola.            

Enfim, todas as professoras atribuem ao trabalho coletivo a peça fundamental para a             

engrenagem da aprendizagem da solidariedade na escola. Estes desejos         

manifestam pelas professoras e gestoras guardam um potencial caminho de ações           

preciosas e de transformação emancipadora da educação e da escola. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS DOCENTES  

QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO APLICADO ÀS DOCENTES DA INSTITUIÇÃO.  

As informações obtidas por meio deste questionário serão utilizadas para fins acadêmicos,            
sendo resguardado o sigilo absoluto de quaisquer dados pessoais por ele contidos, bem             
como o sigilo da sua identidade.  

1. IDENTIFICAÇÃO:  

Naturalidade:  

SEXO ( ) F ( ) M  

IDADE: _________  

2. FORMAÇÃO  

( ) NORMAL-MÉDIO (MAGISTÉRIO)  

( ) GRADUAÇÃO: __________________________________________  

( ) PÓS- GRADUAÇÃO:______________________________________  

( ) MESTRADO:____________________________________________  

( ) DOUTORADO:___________________________________________  

3. TEMPO NO MAGISTÉRIO:  

_____________________________________________________________________  

4. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA:  

_____________________________________________________________________  

5. TRABALHA EM MAIS DE UMA ESCOLA?  

( ) SIM QUAIS OS TURNOS? ( ) MANHÃ ( ) TARDE ( ) NOITE  

( )NÃO  

6. PARTICIPAÇÃO NA DISCUSSÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO  

( ) 2016 ( ) 2017 ( ) 2018 ( ) 2019  

( ) NÃO  

 
 
 

 
 



APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO ÀS GESTORAS  
QUESTIONÁRIO DIAGNÓSTICO APLICADO ÀS GESTORAS DA INSTITUIÇÃO.  

As informações obtidas por meio deste questionário serão utilizadas para fins acadêmicos,            
sendo resguardado o sigilo absoluto de quaisquer dados pessoais por ele contidos, bem             
como o sigilo da sua identidade.  

1. IDENTIFICAÇÃO:  
Naturalidade: SEXO ( ) F ( ) M         IDADE:_________  
 
2. FORMAÇÃO  
( ) NORMAL-MÉDIO (MAGISTÉRIO) 
( ) GRADUAÇÃO: ___________________________  
( ) PÓS- GRADUAÇÃO:______________________________________  
( ) MESTRADO:____________________________________________  
( ) DOUTORADO:___________________________________________  

3. TEMPO NO MAGISTÉRIO:_________________________ 

4. TEMPO DE ATUAÇÃO NA ESCOLA: ___________________________________ 

5. TEMPO DE ATUAÇÃO NA GESTÃO DA ESCOLA: _________________________ 
 
 6. TEMPO TOTAL DE ATUAÇÃO NA GESTÃO ESCOLAR: ____________________ 

7. A ESCOLA POSSUI CALENDÁRIO PARA ENCONTROS PEDAGÓGICOS?  
( )SIM ( )NÃO  

8. QUAIS OS PERÍODOS DOS ENCONTROS?(EM CASO DE RESPOSTA AFIRMATIVA À  
QUESTÃO ANTERIOR) ( )QUINZENAIS ( )MENSAIS ( )BIMESTRAIS ( )SEMESTRAIS ( )ANUAIS 
( )OUTROS ______  

9. COMO AVALIA ESSES ENCONTROS? RESPONDA COM BASE NAS CATEGORIAS  
ABAIXO:  

A) O QUE VOCÊ CONSIDERA DE POSITIVO NOS ENCONTROS?  

_____________________________________________________________________  

B) QUAIS OS PONTOS QUE VOCÊ IDENTIFICA QUE AINDA PRECISAM AVANÇAR? 
(CONSIDERANDO LIMITES/BARREIRAS)  

_____________________________________________________________________  

10. COMO AVALIA A PARTICIPAÇÃO DOS PROFESSORES NOS ENCONTROS? 

 
 
 

 
 



APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO ÀS DOCENTES  

● ROTEIRO DE ENTREVISTA  

1. Na sua compreensão, o que significa solidariedade?  

2. A partir de sua compreensão de solidariedade, qual é sua importância para o  

contexto escolar?  

3. Qual a importância da discussão sobre a solidariedade no planejamento  

pedagógico da escola?  

4. Na sua experiência como docente, quais os momentos que exemplificam  

situações de solidariedade na escola?  

5. A partir da percepção destas experiências, você avalia que os momentos  

exemplificados de solidariedade aconteceram a partir de um planejamento  

pedagógico coletivo ou de atitudes particulares da gestão ou professores/as?  

6. De acordo com a sua compreensão, quais as competências são necessárias à  

docência, para o estímulo da solidariedade na prática educativa?  

7. Na sua compreensão, quais as ações podem ser promovidas na prática  

pedagógica para o estímulo da solidariedade na escola?  

8. Quais os aspectos presentes no cotidiano da prática pedagógica, que limitam ou  

podem limitar a promoção de práticas solidárias na escola?  

9. De acordo com a sua compreensão, quais os efeitos da ausência de solidariedade  

na escola?  

10.De acordo com a sua compreensão, quais os efeitos da existência da  

solidariedade na escola? 

 

 

 
 
 

 
 



APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO ÀS GESTORAS  

● ROTEIRO DE ENTREVISTA  

1. Na sua compreensão, o que significa solidariedade?  

2. A partir de sua compreensão de solidariedade, qual é sua importância para o  

contexto escolar?  

3. Qual a importância da discussão sobre a solidariedade no planejamento  

pedagógico da escola?  

4. Na sua experiência como docente, quais os momentos que exemplificam  

situações de solidariedade na escola?  

5. A partir da percepção destas experiências, você avalia que os momentos  

exemplificados de solidariedade aconteceram a partir de um planejamento  

pedagógico coletivo ou de atitudes particulares da gestão ou professores/as?  

6. De acordo com a sua compreensão, quais as competências são necessárias às  

gestoras, para o estímulo da solidariedade na prática educativa?  

7. Na sua compreensão, quais as ações podem ser promovidas pela gestão da  

escola para o estímulo da solidariedade na escola?  

8. Quais os aspectos presentes no cotidiano da gestão escolar, que limitam ou  

podem limitar a promoção de práticas solidárias na escola?  

9. De acordo com a sua compreensão, quais os efeitos da ausência de solidariedade  

na escola?  

10. De acordo com a sua compreensão, quais os efeitos da existência da  

solidariedade na escola?  
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