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Em desenvolvimento e em educação, os principais 
recursos são, obviamente, as pessoas. Onde há 
pessoas, a ação educativa é possível e a 
compreensão e transformação da realidade social 
podem tornar-se obra coletiva, baseada nos 
princípios da endogeneidade, da globalidade e da 
participação (CANÁRIO, 1997, p.18).  

 

RESUMO 

O Semiárido brasileiro abrange 11 estados brasileiros, dos quais 09 estados ficam 
no Nordeste. Por muito tempo, essa região do Semiárido no Brasil apresentou 
algumas características como atraso social, político e econômico, além de abarcar a 
maior parte da população rural em situação de pobreza. No entanto, a partir do início 
do século XXI, o poder público passou a fazer investimentos em infraestrutura, 
indústrias, minas e agricultura, além de ampliar as políticas sociais de transferência 
de renda. Um dos índices que tem tido destaque é o da educação, que tem crescido 
substancialmente, dando mais qualidade de vida e oportunidades na região. Com 
base nesse contexto, o objetivo geral desse artigo é analisar a trajetória da 
educação do desenvolvimento do semiárido no Piauí. Como objetivos específicos: 
analisar as principais barreiras da educação do semiárido; Compreender as ações 
governamentais voltadas para a educação do semiárido; Identificar os efeitos da 
contribuição sociocultural para o desenvolvimento da educação no semiárido 
piauiense. A problemática do estudo foi: de que maneira o contexto sociocultural 
contribui na educação para o desenvolvimento do semiárido? O percurso 
metodológico adotado foi uma pesquisa de campo, com base em autores como: 
Reis (2015), Buainain e Garcia (2013), Silva et. al (2010), dentre outros.  
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ABSTRACT 
 
The Brazilian semiarid region covers 11 Brazilian states, of which 09 states are in the 
Northeast. For a long time, this semi-arid region of Brazil presented some features 
like social backwardness, political and economic, and encompass most of the rural 
population in poverty. However, from the beginning of the century, the government 
started to make investments in infrastructure, industries, mines and agriculture, in 
addition to expanding the social cash transfer policies. One of the indexes that have 
been highlighted is education, which has grown substantially, giving more quality of 
life and opportunities in the region. Within this context, the general objective of this 
paper is to analyze the trajectory of the semi-arid developing education in Piauí. The 
following objectives: to analyze the main barriers of semiarid education; 
Understanding the government actions for the education of semiarid; Identify the 
effects of socio-cultural contribution to the development of education in Piauí 
semiarid. The study of the problem was: how the socio-cultural context contributes to 
education for the development of semiarid? The methodological approach adopted 
was a field survey, based on authors such as: Reis (2015), Buainain and Garcia 
(2013), Silva et. al (2010), among others. 
 
Keywords: semiarid. Education. Sociocultural context. 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A região conhecida como Semiárido Brasileiro é formada por 1.133 

municípios, que são distribuídos em oito estados da Região Nordeste, dos quais 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, 

Sergipe e Bahia; além do o norte de Minas Gerais, chegando a ocupar uma área de 

969,5 mil km² (BUAINAIN e GARCIA, 2013).  

Furtado (1980) destaca que aproximadamente quatro séculos, as atividades 

econômicas desenvolvidas na região do semiárido baseavam-se nas relações de 

produção atrasadas, se comparadas àquelas vigentes nas áreas mais dinâmicas do 

Brasil, em atividades marcadas pela elevada concentração da riqueza e da renda 

gerada, além da aglutinação de grandes contingentes populacionais em atividades 

de baixa produção, que configuravam-se como insuficientes para assegurar os 

meios de subsistência mais básicos possíveis às famílias, especialmente na zona 

rural. 

Apesar da imagem descrita acima acerca do Semiárido brasileiro, a 

realidade das condições socioeconômicas e educacionais nessa região vem 

passando por mudanças lentas e graduais, o que tem sido corroborado por um 

conjunto de fatores, que incluem o adensamento populacional, a descentralização 



3 

 

econômica e política, estabelecida pela Constituição de 1988, a democratização, 

além da “acumulação e maturação de investimentos públicos viabilizadores de 

importantes iniciativas privadas, como os polos irrigados, e a maior integração à 

própria economia nacional” (BUAINAIN e GARCIA, 2013, p. 06).  

Se forem observados alguns aspectos na educação, percebe-se que a taxa 

de analfabetismo das pessoas com 10 anos ou mais de idade no Brasil chega a 

9,02% (área urbana 6,84% e rural 21,25%). Já na Região Nordeste, essa taxa eleva-

se para praticamente o dobro, com 17,65% (área urbana 13,34% e rural 29,78%) 

(IBGE, 2010). A taxa mais alta na área rural é a de Alagoas (34,9%) e a menor é a 

da Bahia (27,5%) (IBGE, 2010).  

Importante destacar que o analfabetismo condiciona as demais estratégias 

de combate à pobreza, restringe a opção histórica de migrar, já que essas pessoas 

encontram dificuldades para se inserir na economia urbana, ainda que em atividades 

informais e na construção civil, que absorve trabalho não-qualificado (HELFAND E 

LEVINE, 2015). 

Assim, esta pesquisa surgiu da necessidade de que este tema seja mais 

abordado na academia, tendo em vista que ainda se configuram poucos os estudos 

que tratam da educação na região do semiárido. Além do mais, os aspectos citados 

acima merecem maior destaque acadêmico, principalmente porque a região do 

semiárido tem ganhado bastante visibilidade, principalmente no quesito educação, 

em todo o país.  

A partir do mencionado contexto, o objetivo geral desse artigo é analisar a 

trajetória da educação do desenvolvimento do semiárido no Piauí. Como objetivos 

específicos: analisar as principais barreiras da educação do semiárido; 

Compreender as ações governamentais voltadas para a educação do semiárido; 

Identificar os efeitos da contribuição sociocultural para o desenvolvimento da 

educação no semiárido piauiense.  

A problemática do estudo foi: de que maneira o contexto sociocultural 

contribui na educação para o desenvolvimento do semiárido? Para responder ao 

problema proposto, tomou-se como percurso metodológico uma pesquisa de campo, 

com base em autores como: Reis (2015), Buainain e Garcia (2013), Silva et. al 

(2010), dentre outros. 
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1 A EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: ALGUMAS 

DISCUSSÕES 

 

Partindo-se do estudo de Malvezzi (2007), percebe-se que a região do 

Semiárido brasileiro possui clima meio árido, marcada pelas chuvas irregulares, em 

que o volume varia entre 500 a 700 mm anuais. Constitui-se como o Semiárido mais 

chuvoso do planeta: a pluviosidade é, em media, 750 mm/ano (variando, dentro da 

região, de 250 mm/ano a 800 mm/ano). É o mais populoso e é conhecido pelas 

condições precárias de sua população. O subsolo é formado em 70% por rochas 

cristalinas, rasas, o que dificulta a formação de mananciais perenes e a potabilidade 

da água, que é salinizada. Por conta disso, a captação da água de chuva é uma das 

formas mais simples, viáveis e baratas para se viver no semiárido.  

Quando se trata de educação para a Convivência com o Semiárido, a partir 

do entrelaçamento das diversas áreas do conhecimento, deve-se compreender que 

há um contexto social amplo, ou seja, as múltiplas relações que se estabelecem, se 

produzem e se reproduzem, têm como princípio “a relação global e local, rural e 

urbano, micro e macro, seca e chuva, homem e mulher, conflitos de geração, paz e 

guerra. Além disso, favorece um conhecimento holístico, possibilitando novas 

atitudes” (FARIAS E PINHEIRO, 2011, p. 16). Esses comportamentos e 

procedimentos no relacionamento com o meio e com formas de Convivência mais 

sadias e sustentáveis, promovem uma autonomia reflexiva e propositiva de uma 

nova ordem social.  

Para que isso ocorra, faz necessário que sejam descolonizados os currículos 

e os livros didáticos, promovendo a nova percepção uma educação que não seja 

meramente conceitual, teórica, abstrata e especulativa, mas uma educação que 

contemple conhecimentos pertinentes e integre os diversos saberes. Trata-se, 

portanto, da promoção de questões relevantes que, superando o discurso de 

“coitados”, “marginalizados”, “explorados”, tornem-se sujeitos que reconhecem suas 

fragilidades e potencialidades, mas usam isso para construir diferentes formas de 

compreender a sociedade em que estão inseridos (FARIAS E PINHEIRO, 2011).  

No entanto, essa nova visão de Brasil precisa quebrar uma imagem que vem 

sendo construída há anos através de um ensino escolar elitista, que conta a história 

a sua maneira: 
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O livro didático é uma síntese norteadora do trabalho do professor. 
No entanto, não é definidor de limites para o seu trabalho. O 
professor pode e deve ir além do que o conteúdo do livro didático 
propõe. Pensar um livro didático que atenda às especificidades de 
cada realidade, ou espacialidade do Brasil é pensar em um constante 
“refazer” dos livros. Isso significa valorizar as histórias contadas pelo 
povo, as brincadeiras, as vivências, as opções de lazer, as 
possibilidades de convivência, os desejos, as subjetividades, as 
relações com o ambiente (social e natural), tudo isso aproveitando a 
realidade “dos quintais de casa” (LINS, SOUSA e PEREIRA, 2004, p. 
96). 

 

Tendo em vista o enfoque acima, percebe-se que a educação 

contextualizada para a Convivência com o Semiárido não deve ser limitada ao 

espaço físico e à dimensão da objetividade, mas deve envolver regimes de signos, 

fluidos, componentes de subjetividades.  

Em consonância com o ponto de vista elencado acima, Malvezzi (2007) 

defende que a convivência com o Semiárido carece ter início no interior das escolas, 

com mudanças no o currículo escolar, na metodologia educativa e no livro didático. 

Esse configura-se como um grande desafio. Malvezzi (2007) aborda ainda que o 

poder político e econômico, construído a partir da indústria da seca, se reflete 

também no interior das escolas, o que agrava mais ainda a situação. Ou seja, não 

há apenas um equívoco educacional, mas principalmente uma ideologia 

minuciosamente trabalhada para sustentar mitos e poderes acerca do semiárido.  

Assim, pode-se afirmar que: 

a educação desenvolvida no Semiárido é construída sobre valores e 
concepções equivocadas sobre a realidade da região. Uma 
educação que reproduz em seu currículo uma ideologia 
preconceituosa e estereotipada que reforça a representação do 
Semiárido como espaço de pobreza, miséria e improdutividade, 
negando todo o potencial dessa região e do seu povo (SILVA E 
LIMA, 2005, p. 3-4). 

 

Com base na citação acima, percebe-se que o processo de construção da 

proposta de educação contextualizada no Semiárido não deve ser limitada aos 

aspectos pedagógicos, mas necessita assumir um caráter político-pedagógico de 

mudança e transformação. Isso quer dizer que não pode ser um processo educativo 

desenvolvido mecanicamente e dentro de quatro paredes sem considerar e envolver 

os elementos sociais e culturais, que influenciam sobremaneira a vida dos sujeitos 

sociais.  
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Diversas iniciativas podem ser citadas quando se trata de transformações no 

semiárido, principalmente na educação: RESAB, da ASA, do Pacto dos 

Governadores – um mundo para a criança e o adolescente do Semiárido. Todos eles 

têm conduzido a interessantes processos de construção coletiva de buscas e 

soluções, embora seja ainda necessário avançar muito no que os governadores 

assumem, transformando em ações concretas os itens que são pactuados. Há um 

rol de compromissos pensados e pactuados, mas que ainda não foram efetivados, e 

a cada vez que se avalia o processo, novos elementos vão sendo propostos 

(SOUSA e SILVA et. al, 2010). 

Além das iniciativas citadas, podemos destacar: Selo-Unicef Município 

Aprovado, Rede Abelha, Rede Semente, ações nas universidades, nas ONG’s e etc, 

que vêm demonstrando a possibilidade da construção de uma nova realidade na 

região, mas que é preciso determinação e vontade política para que estas adentrem 

a “corrente sanguínea” do estado.  

Assim, defendemos um modelo de educação que se opõe a todo e qualquer 

processo pedagógico de descontextualização, que não respeita a condição de vida 

concreta das pessoas, seu contexto sociocultural, que não respeita as condições 

materiais em que elas vivem, ou seja, não é mais possível pensar a educação como 

algo distante, algo que está marcado pela descontextualização dos conhecimentos e 

dos saberes. Isso pode ser percebido na citação abaixo: 

Ao estudarem, por exemplo, as dinâmicas migratórias que 
constituíram a própria cidade onde vivem, as crianças tendem a 
encontrar cada uma a sua origem, segmentos de sua identidade, e 
passam a ver a ciência como instrumento de compreensão da sua 
própria vida, da vida da sua família. A ciência passa a ser apropriada, 
e não mais apenas uma obrigação escolar (DOWBOR, 2006, p.02). 

 

A educação no semiárido deve ser diferenciada, pois esta possui uma 

realidade particular, com suas problemáticas e potencialidades, que merece e deve 

ser tematizada na escola, espaço este privilegiado para a ampliação e socialização 

dos conhecimentos e saberes diversos. Formando, assim, uma educação que 

valorize, efetivamente, o seu quadro de profissionais, pois são eles que, na prática, 

efetivam as políticas públicas educacionais, a política e a proposta pedagógicas da 

escola (REIS, 2015). 
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Assim, deve-se formar um processo educativo que compreenda que “todo 

saber é singularizado em cada sujeito a partir de suas referências e que, portanto, 

todo saber é local” (RESAB, 2009, p. 04). Em outras palavras, os sujeitos constroem 

os seus conhecimentos a partir da rede que eles vão tecendo no dia a dia, em cujas 

redes, de trocas, nesses encontros, os saberes e os conhecimentos são tecidos e 

reconstruídos. Isso precisa ser considerado pela escola (REIS, 2015). 

 

2 EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE: 

POTENCIALIDADES, LIMITES E PERSPECTIVAS 

 

Os problemas sociais da população do Semiárido brasileiro não são 

resultado do clima ou da ausência de chuvas, já que a economia piauiense e sua 

organização espacial desenvolveram-se a partir da pecuária extensiva implantada 

pela colonização portuguesa na segunda metade do século XVII. As fazendas no 

estado do Piauí eram unidades produtivas autossuficientes, que ficavam localizadas 

em extensos latifúndios, em que, além da pecuária, praticava-se uma agricultura de 

subsistência, contribuindo para concentração fundiária e pobreza da população rural 

e urbana (ARAÚJO, 2006). 

No semiárido piauiense, a educação contextualizada tem se constituído 

como uma das propostas mais relevantes defendidas pelos movimentos sociais que 

atuam na região, incentivando novas práticas educativas nos espaços formais de 

educação e na formação de lideranças comunitárias (SOUSA e SILVA et. al, 2010).  

Assim, uma educação contextualizada é entendida como um processo 

dinâmico de construção de conhecimentos e atitudes dos seres humanos, 

considerando o ambiente no qual está inserido, de maneira que não sejam 

desconhecidos os problemas estruturais do sistema educacional brasileiro, 

sobretudo no semiárido piauiense. Dessa maneira, a educação contextualizada se 

contrapõe aos processos de destruição e desvalorização das culturas pela 

imposição de modelos exógenos de modos de vida e de pensamentos sobre a 

realidade (SOUSA e SILVA et. al, 2010). 

Dessa maneira, constitui-se de uma estratégia fundamental de construção 

de uma cultura da convivência, dos seus sentidos e significados que estão 

subjacentes nas diversas práticas produtivas apropriadas e nas tecnologias 

alternativas (REIS, 2015). 
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Deve-se levar em consideração uma educação que se fundamenta no 

contexto, como ponto de partida e de chegada dos conhecimentos e saberes 

diversos, mas que não o isola ao próprio local. Enfim, defendemos uma educação 

que busca a extrapolação do conhecimento (REIS, 2015). 

Esta configura-se como perspectiva de uma educação insurgente, que 

compreende o contexto implicado em uma teia mais ampla de referências, fluxos, 

conexões e sentidos que extrapolam o recorte espacial de um território local, que 

compreende que os conhecimentos não são isoláveis e nem isolados na/da 

realidade, mas que os sujeitos precisam ampliar, cada vez mais, a dimensão daquilo 

que já conhecem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Após analisar a temática proposta nesse artigo, percebe-se que apoiar uma 

educação de qualidade é também investir na construção de um currículo 

descolonizado e contextualizado. Para se descolonizar o currículo, é necessário o 

rompimento com o seu caráter preconceituoso, que desconsidera o negro, que 

apresenta o índio como símbolo da preguiça, que fundamenta os livros didáticos em 

produto do mercado e não de facilitador da aprendizagem e de acesso ao 

conhecimento.  

É necessário apagar do imaginário brasileiro a figura de um povo pobre, 

assolada pela seca. A região do semiárido é bem mais que o que a educação 

escolar brasileira insiste em mostrar. Nosso maior problema não é o clima, tão pouco 

a falta de chuva. 

A região do semiárido tem avançado muito no quesito desenvolvimento 

social, especialmente na educação, que tem tomada alguns rumos diferentes, ainda 

que tímidos, no sentido de promover uma educação de qualidade e contextualizada.  

Portanto, a Educação Contextualizada e para a Convivência com o 

Semiárido Brasileiro, especialmente o piauiense, não pode ser entendida como o 

espaço do aprisionamento do conhecimento e do saber, ou ainda na perspectiva de 

uma educação localista, mas como aquela que se constrói no cruzamento cultura – 

escola – sociedade - mundo. 

Enfim, a contextualização no sentido de uma educação contextualizada não 

pode ser entendida como a inversão de uma lógica curricular construtora e produtora 
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de novas exclusões, mas deve promover espaços de convivência com o semiárido 

brasileiro.  
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